Den bästa transportburen
Både omdet är kallt eller varmt så behöver gerbilerna isoleras när de
reser i transportburen, De behöver träning före resor. Hur du ska göra
berättar jag här:
Till att börja med ska du skura bort smutset
som finns inuti. Första steget är att använda våt
servetter man brukar ha hemma, det finns massa
typer men alla typer där det står hygeninska eller
bakterie dödande funkar bra. Anledningen för att
vi använder sådna är att som det står åvan är
att de är bakterie dödande.
Våt servetter kanske är bakterie dödande men de
lämnar efter sig en väldigt stark lukt, den ska bort! Vi
använder lite blöt toa/hushålls papper så att vi får bort
lukter och tvål som kan ha hamnat där. Vill man så
kan man torka av den med torr toa/hushålls papper,
annars väntar man bara någon minut så är den torr
Nu börjar vi med första lagret! Den har vi i vanlig hö
eller halm. Det är en bra isolerings skydd mot både
köld och värmeVet man inte säkert var ifrån
höet/halmet kommer ifrån sätt lite av det i frysen.
Ohyra kan finnas i hö och halm så det är bäst att vara
på den säkra sidan. Ohyran dör när den kommer till
minusgrader, därför är det en bra ide att göra detta
med allt som ska till gerbilerna.
Nu är det tid för den andra lagret, den består av
toapapper. Den håller gerbilen varm när den boar med
den. Det är bara att riva sönder den nu och lägga in
den. Om du vill så kan du fluffa upp allt så att gerbilen
kan gräva och smyga igenom höet/halmet.

Fortsätter nedan

Sätt i ett litet hus eller gömställe de kan få gömma
sig och sova i. Något tidsfördrivande sak kan också
vara bra, som t.ex. kartong eller toarulle. (jag brukar
sätta till en extra lager som jag blandar med hö och
toapapper)

Nu är transportburen klar MEN! Tänk på att gerbilerna
ska få utforska transportburen några dagar före
transporten! Låt den stå i t.ex. buren eller lekhagen
och 1-2 gånger varje dag ta upp dem och lägg dem
där i gå lite runt med dem så att de lär sig att
rörelserna inte är farliga. Börja detta med att ha dem
där i kanske 1 minut och gå sedan vidare till kanske 5
minuter. I början kan du också ha den helt still på golvet.

(Kiro och Shiro utforskar)

Du kanske har insett att jag inte använder något spån i denna instruktioner, det
är för att om man har spån i så kan gerbilerna skätta ut den om de försöker
gräva i den. Ni kan ha pytte lite i så att de känner igen deras egen doft och de
får dem att känna sig tryggare.

