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Què és un jerbo? 
Els jerbos són rosegadors de la família dels 
múrids.  
Són originaris 
dels deserts 
de Mongolia i 
el nord de 
China.  
En els seus 
orígens tenien 
el color marró 
de la seva forma salvatge, però a poc a poc 
amb la cria especialitzada s’han anat creant 
més varietats(negres, albins, agutí, etc.). 
Mesuren uns 12cm de cos més uns 10cm de 
cua, que està coberta de pèl. 
La seva esperança de vida està entre 3 i 5 
anys. 

!
On viuen? !
Els jerbos són grans saltadors, haurem de tenir 
molt en compte, doncs, l’alçada de la 
instal·lació on viuran.  
Poden estar en terraris amb la suficient 
ventilació i circulació d’aire o bé en gàbies 
com les d’esquirol, evitant sempre el contacte 
dels jerbos amb el plàstic, ja que és molt fàcil 
que el roseguin i s’escapin. 

Les dimensions variaran en funció de la 
quantitat de individus que componguin el 
grup. Per una parella necessitarem uns 50cm 
d’amplada, uns 30-35cm de fons i uns 60cm 
d’alçada.! 
Hi hem de posar moltes branques i 
plataformes o superfícies per que es pugui 
enfilar i fer exercici. Posarem també bastant 
de gruix de substrat, ja que els hi encanta 
excavar i fer forats. Necessitarà un cau per 
descansar. 
No és aconsellable la roda giratòria, perquè es 
podria enganxar i seccionar la cua. Això 
comportaria un lesió important que podria 
afectar la columna vertebral del nostre jerbo.! 

 

És molt important que tinguin un recipient 
amb sorra fina per banyar-se i fustes o pedres 
de calç per rosegar i esmolar-se les dents. 
 

Què mengen? 
Li donarem pinso mixt per jerbos com a dieta 
base que complementarem amb aliment viu 
(com tenebrio) o un parell de grans de pinso 
de gos. Dos o tres cops per setmana els hi 
donarem fruita i verdura (en petites 
quantitats, per evitar diarrea). Evitarem 
sempre els fruits secs, ja que els jerbos no els 
assimilen bé i tendeixen a la obesitat.  
 

 
 

Han de tenir sempre disponible fenc en 
abundància, això li proporcionarà fibra que és 
essencial en la seva digestió.!
 
Com es reprodueixen? 
Arriben a la maduresa sexual entre els 3 i els 4 
mesos de vida i és fèrtil fins a 1 any i mig.  
La gestació dura 24 dies i les ventrades són de 
quatre o cinc cries. Neixen cecs i sense pèl. En 

una setmana 
ja estaran 
coberts de 

pèl, 
abandonaran 
el niu a les 

dues 
setmanes i 
deixaran de 
mamar cap a 
les tres 

setmanes. És aconsellable, però, que estiguin 
amb la mare dos o tres setmanes més.  

 
 
 
 

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un Jerbo, li oferim aquest tríptic on 
s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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Com s’han de netejar? 
Un cop a la setmana hem de buidar la gàbia, 
netejar amb aigua i sabó i tornar-ho a muntar 
tot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cada dia els hi posarem aigua fresca i neta, el 
pinso net i sec i els aliments frescos en una 
menjadora a part i li retirarem al final del dia 
per evitar infeccions a causa dels residus. 

 

 

Com s’han de tractar? 

Els jerbos són animals sociables i amistosos. 
No solen mossegar mai, a no ser que es trobin 
molt acorralats. Són molt curiosos, sempre 
inspeccionen el seu voltant. No els hi sol 

agradar, però, que els agafin, ja que són molt 
nerviosos i moguts. Podem acostumar-los, 
tocant-los i acostumant-los a la nostre olor, o 
bé mitjançant premis.  
Viuen en grup i no és bo que tinguem només 
un jerbo perquè podria desenvolupar 
problemes de conducta.!!
S’han d’introduir tots els exemplars del grup al 
mateix moment (han de ser de la mateixa 
ventrada) per evitar baralles que podrien 
acabar amb la mort d’algun dels jerbos.  

No és aconsellable separar cap membre del 
grup, ja que els jerbos es reconeixen per l’olor 
i podria generar rebuig quan el tornéssim a 
posar junt amb el grup. 

Atenció veterinària: 
Si no detectem cap problema no cal dur la 
nostra mascota al veterinari 
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