
Instrukcja obsługi: Chomik Syryjski 

1) Klatka 

a) Minimalne rozmiary u podstawy to 80x40 (jedynie w przypadku spokojnego samczyka lub 

starszego chomika), optymalnie 100x55. Nie ma górnej granicy. Jeśli możemy zapewnić klatkę 

2mx2m, będzie mile widziana. Chomiki to samotniki, dlatego jedna klatka = jeden chomik. 

b) Należy zapewnić domek do spania i bezpiecznego schronienia w czasie gdy chomik nie ma 

ochoty nam się pokazać. Dla chomika syryjskiego minimalnej wielkości domki to 20x20x14cm 

c) Zabawki umilą życie. Tunele z sianka, traw, wikliny (nie z jednego kawałka drewna gdyż 

istnieje zagrożenie utknięcia), mostki, korzenie, korek itp. 

d) Kołowrotek dla chomika syryjskiego to minimum 28cm średnicy, może oczywiście być 

większy. Podczas biegania chomik musi mieć pozycję prostą. Nie prętowy, nie siatka a 

zabudowany z plastiku lub drewna.  

e) Miski na pokarm i poidło lub miska na wodę. Chomiki lubią kopać w karmie wybierając 

ulubione przysmaki, dlatego miska powinna być duża najlepiej ceramiczna, są stabilne i 

ciężkie. Na warzywa może być mniejsza. Wodę podajemy w poidle lub misce. Zależy od 

upodobań chomika i co będzie nam łatwiej utrzymać w czystości. 

f) Ściółka konopna i lniana są najlepsze do chowu chomików. Nie pylą, nie uczulają, dobrze 

chłoną zapachy i wilgoć, nie niszczą futra, a przy tym bardzo dobrze nadają się do kopania. 

Polecam też trociny bukowe. Zdecydowanie odradzam jakiekolwiek trociny sosnowe. 

g) Kuweta i pojemnik z piaskiem wulkanicznym, nie kwarcowym. Kwarcowe ziarenka mogą 

niszczyć naskórek co pozwala rozwijać się chorobom i zakażeniom. 

2)  Pokarm 

a) Polecane karmy to Mixerama Fairytale, Herbal Pets ziołowo warzywna, JR Farm Adult, 

Versele Laga Mini hajster nature i Muesli (jako dodatek lub w razie nagłych braków innych 

karm). Preferujemy karmy naturalne, zróżnicowane, dające chomikom możliwość wyboru 

potrzebnych składników. Karmy wzbogacamy w białko zwierzęce jak mączniki, rybki, kurczak, 

krewetki,  gammarus. 

b) Warzywa i owoce podajemy  dwa-trzy razy w tygodniu. Nie podajemy cebulowych, czosnku, 

rzodkiewki, sałaty, kapusty, ani owoców jedno pestkowych. Nie podajemy gniazd nasiennych 

owoców, np. jabłka. Nie podajemy również listków ani ogonków.  

c) Jogurt podajemy średnio łyżeczkę do herbaty raz na tydzień jako dodatek dla młodych 

chomików. Również gerberki, np. Cielęcinę z warzywami i kluseczkami, raz w tygodniu, 

zwłaszcza młodym chomikom. Nie są to jednak produkty niezbędne do ich życia gdy dorosną.  

d) Mięso z ryby lub kurczaka podajemy w postaci ugotowanej bez soli i przypraw,  1-2 x w 

tygodniu przez cały okres życia chomika.  

3)   Opieka: 

a) Nie bierzemy na ręce chomika zaraz po przywiezieniu do domu. Dajemy mu odpocząć, 

odstresować w kołowrotku, napełnić Poliki i zrobić nową spiżarnię.  

b) Gdy chomik przyzwyczai się do nowego otoczenia, sam wykaże zainteresowanie opiekunem. 

c) O ile hodowca nie powie inaczej, możemy go zacząć wyjmować na wybiegi po 1-2 dniach od 

przywiezienia do domu. 

d) Chomiki z hodowli są oswojone i nie gryzą. Nie należy się ich bać, ale należy szanować ich 

terytorialność i czas odpoczynku.  



Instrukcja obsługi: Chomik Roborovski 

1) Klatka: 

a) Minimalne rozmiary u podstawy to 70x45cm. Im większa klatka tym lepiej. Nie nastawiajmy 

się na trzymanie chomików w grupach ponieważ przyjaźnie mogą zakończyć się rozlewem 

krwi. Jedna klatka = jeden chomik.  

b) Wybierajmy boxy, akwaria, lub terraria, jeśli już klatki to odstępy między prętami nie mogą 

być większe niż 7mm.  

c) Domek nie musi być duży, łupina kokosa, domki kupowane w sklepach zoologicznych. 

Chomik musi czuć się w nim bezpiecznie i móc się w nim skryć gdy będzie chciał być 

niewidoczny. 

d) Chomiczki korzystają chętnie z tuneli (korek, słoma, trawy ale i pieńki z otworami), pięterka, 

korzenie. 

e) Kołowrotek pełny, zabudowany, dodatkowo osłonięty na boku aby chomiczek biegnący z 

ogromną szybkością nie wypadł. Odpowiednim rozmiarem będzie 20cm. 

f) Miski na pokarm ok. 100ml ceramiczne. Chomiczki uwielbiają w nich kopać w poszukiwaniu 

ulubionych przysmaków, dlatego powinny być ciężkie i stabilne. Wodę podajemy w poidle, 

ponieważ tak niewielkie chomiki mogą się utopić w miseczkach. 

g) Ściółka konopna, lniana czy bukowa to dobre rozwiązanie. Nie pylą, nie uczulają, dobrze 

chłoną zapachy i wilgoć, w dodatku są Miękkie. Zdecydowanie odradzam wszelkie trociny 

sosnowe jak i Pellet.  

h) Obowiązkowym wyposażeniem jest duży pojemnik z piaskiem. Wybieramy piasek 

wulkaniczny ponieważ kwarcowym mogą podrażnić naskórek.  

2) Pokarm: 

a) Polecany pokarm suchy to JR Farm dla chomików karłowatych, Mixerama Nessas Roborovski. 

Herbale Pets Warzywno ziołowa dla chomika. Karma Versele Laga Mini hamster nature raczej 

jako dodatek. Chomiczki chętnie jedzą zioła, suszone i żywe mączniki, mięso z kurczaka w 

znikomych ilościach, chętnie zjadają gammarusa. 

b) Warzywa i owoce podajemy  dwa razy w tygodniu. Nie podajemy cebulowych, czosnku, 

rzodkiewki, sałaty, kapusty, ani owoców jedno pestkowych. Nie podajemy gniazd nasiennych 

owoców, np. jabłka. Nie podajemy również listków ani ogonków. Musimy pamiętać że 

chomik roborovski zjada wszystko w znikomych ilościach. 

c) Jogurt czy gerber (np. cielęcina z warzywami i kluseczkami) to dodatek białkowy podawany w 

minimalnych ilościach ok. czubek łyżeczki herbaty 1x w tygodniu. Nie jest niezbędny w życiu 

chomika 

d) Mięso podajemy 1x w tygodniu ugotowane bez soli i przypraw. Można je zastąpić 

mącznikami, świerszczami, gammarusem, czy suszonym kurczakiem. 

3) Opieka 

a) Po przywiezieniu zwierzątka dajmy mu czas na oswojenie się z otoczeniem 

b) Chomik Roborovski z hodowli nie gryzie, może być jednak mocno przestraszony, należy więc 

poświęcić czas na budowaniu relacji między podopiecznym a opiekunem. Podawanie karmy z 

dłoni, pozwalanie na wbieganie na rękę, w końcu łapanie chomiczka „ Na budkę” i 

wypuszczanie na ogrodzony wybieg gdzie dostaje smakołyki, to droga do w pełni oswojenia 

swojego pupila.  


