Smådjur

Inköpspris (kronor)
Cirkapris tillbehör (kronor)
Årskostnad mat (kronor)
Årskostnad halm, sand etc (kronor)
Försäkring veterinärvård (kronor)
Förväntad högsta livslängd (år)
Föda

Kanin

Marsvin

Guldhamster

Råtta

Gerbil

Undulat

Leopardgeckoödla

Majsorm

Vattensköldpadda

450
1 150
3 000
1 500
430
10

300
1 050
1 600
1 500
430
8

150
1 150
200
1 500
430
3

150
1 350
200
1 500
610
3

450
950
200
1 500
430
3

500
1 540
600
1 500
400
8

350
2 800**
500
100
610
15–25

350
2 400**
780
100
610
20

250*
2 400**
600
100
430
20

Hö, pellets,
lite grönt.

Hö, pellets,
lite grönt.

Frön, pellets, lite
grönt. Animalier
som ost och
köttfärs.

Kokt ris,
grönsaker
och frukt.

Frön, grönt,
animalier
som kött
och ﬁsk.

Fröblandning,
kalksten,
snäckskal,
hirskolvar.

Syrsor.

Små gnagare
(ej tillåtet
med levande).

Grönt,
vattenväxter,
torrfoder,
rå ﬁsk.

Har man ﬂera
kaniner och
olika kön bör
hanen kastreras
om man vill
slippa ungar.

Har du ﬂera
marsvin bör
deras hus
ha två ingångar
så att de inte
blir inträngda.

Kan bli
aggressiva
mot sina
artfränder.
Passar bäst
ensamma.

Vill bo med
kompisar precis
som de ﬂesta
gnagare, men
kan hata vissa
andra råttor.

Gräver gärna
ner sin matskål.
Se upp så
inte gammal
mat ligger
och möglar.

Kan upplevas
som tråkig men
är lättare än
andra papegojor. Bör ha
två matskålar.

Måste matas
med levande
syrsor ungefär
en gång
i veckan.

Köp inte för
små ungar,
det kan vara
svårt att få
dem att äta.

Vissa arter
blir väldigt stora.
Men Chinemys
Reevesii blir
bara ca 18 cm.

Kan bli väldigt
social. Kan bo
ute året om
om någon
i familjen är
allergisk.
Känslig för
felmatning.
Kan bitas.
Behöver helst
komma ut
dagligen.

Bits i princip
inte. Lagom
stor och
familjevänlig.

Kort livslängd
vilket gör den
till perfekt
första djur åt
barnen för att
testa intresset.
Mest aktiv på
natten. Risk för
ihjälklämning
och rymning.
Bits ofta.

Extremt gosiga
och sociala,
klättrar
gärna i håret.

Får väldigt få
sjukdomar
eftersom
det inte avlats
så mycket
på dem.
Ännu ett lite
"okänt" djur –
kan vara
svårt att få
tag i.

Den tamfågel
som är mest
van vid
fångenskap.

Funkar för
allergiker. Du
behöver inte
hålla i dem –
de håller i dig.

Lätt att ta hand
om och är
problemfri.
Blir inte så stor.

Lever länge
och är oväntat
social. För
inget oväsen.

Får många
"mänskliga"
sjukdomar,
som cancer
och fetma.

Blir lätt
deprimerade
i fångenskap.
Stor risk för
misskötsel
vid okunskap.

Grannarna
blir inte så
glada om
den rymmer
och kommer
på besök.

Kräver väldigt
stora akvarier
som fullvuxna.

Kommentarer

Att tänka på

Kan inte vara
utomhus
på vintern,
som kaninen.

* Priset gäller för Chinemys Reevesii.

Skrämmer
bort era
vänner med
råttfobi.

**Reptiler och sköldpaddor kan växa mycket och behöver då större akvarium/terrarium.

Fakta och bild: Testfakta i juni 2016

