הצ'ינצ'ילה
מידע כללי
הצ'ינצ'ילה הם מכרסמים שמקורם מהרי האנדים שבדרום אמריקה .לפני כמאה שנים בלבד ,היו
הצ'ינצ'ילות על סף הכחדה ממש במקום מוצאם ,זאת בעקבות צייד בלתי מבוקר בגלל פרוותם
הנחשקת .כמה פרטים בודדים שהובאו לארה"ב לצורך מחקר מהווים את רוב אוכלוסיית
הצינצילות המגודלת על ידי האדם כיום .בטבע ,גם כיום הם מאוד נדירים.
שמם ,ניתן להם על ידי הכובשים הספרדיים .האינדיאנים היו משתמשים בעבר בפרוותם
לקישוט.
הצ'ינצ'ילה היא בעל חיים חברותי שאינו תוקפני ונשכן .הם זריזים וקופצניים.
בעולם הן משמשות גם לצרכים מחקריים ,כחיות מעבדה ובשנים האחרונות כחיות מחמד בעיקר
אופיים הידידותי .בשל
אחזקתם בבית קלה יחסית ,פרוותם אינה מדיפה ריח רע והן חיות נקיות וחמודות.
עובדות נוספות
תוחלת החיים היא כ 10שנים ,אך הן יכולות להגיע לגילאים מבוגרים בהרבה יותר .ישנה עדות
שנים! על צ'ינצ'ילה שעברה את גיל 20
הבגרות המינית היא בגיל  7-6חודשים ומשך ההיריון הוא כארבעה חודשים שזה פרק זמן ארוך
והם יונקים חלב כ ( -יחסית למכרסמים אחרים .בכל המלטה נולדים  5-2גורים )בדרך כלל 2
חודשיים .הגורים נולדים מחוסרי פרווה ופקוחי עיניים ,בדומה לגורים של השרקנים .אין צורך
להפריד את הזכר בהריון או בהמלטה ,כמו בארנבונים )אלא אם כן התחילו ריצות ומריבות(
ואפשר אפשר להתחיל לשחק עמם מגיל שבועיים למספר דקות כל יום ,במטרה להרגילם למגע
יד אדם.
משקל צ'ינצ'ילה בוגר הוא בערך  500גרם כאשר הנקבות גדולות מעט יותר.
מגורים
בניגוד לשרקנים ,ולמרות שהם קרובי משפחה ,הצ'ינצ'ילה פעילים מאד ,ובעיקר בשעות הלילה.
הם זריזים ואקרובטים ולכן דרוש להם מקום רב יחסית .מידות כלוב מתאימות ליחיד הן 110
ס"מ גובה 60 ,ס"מ רוחב ו  70ס"מ אורך .אם יש זוג אז מידות הכלוב גדלות כמובן וכדאי בכל
מקרה להוסיף קופסת מחסה בגודל  30*30*30ס"מ.
כלוב אופטימאלי עדיף שיהיה רב קומתי ומצויד בסולמות לטיפוס.
מגוון כלובים מתאימים ניתן למצוא בחנויות בכלוב מרווח דיו ,ניתן לגדל צ'ינצ'ילה בקבוצה.
לחיות מחמד.
במידה והכלוב יהיה מספיק גדול ניתן להכניס לתוכו אטרקציות ומשחקים כגון קופסאות עץ או
גזעי עץ חלולים שמשמשים לטיפוס ,משחק ,מנוחה ומסתור .אפשר לשים גם גלגל ריצה -
המותאם לגודל הצ'ינצ'ילה .ניתן לרכוש צעצועים מיוחדים המיועדים לצ'ינצ'ילות בכל חנות ציוד
לחיות מחמד .חשוב להימנע מהכנסת חפצים ואביזרים הניתנים לכרסום כגון :פלסטיק ,גומי
וכדומה ,העשויים להזיק לבריאותה.
חשוב מאוד! יש לדאוג לניקיון ולחיטוי הכלוב פעם-פעמיים בשבוע!
שתייה בכלוב :ניתן להשתמש בבקבוק מים ועדיף כזה עם פטמת מתכת העמיד בפני כרסומים
ויש לדאוג לאספקה תמידית של מים טריים.
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גם כלי המזון ,עדיף שיהיה ממתכת אותו לא תכרסם .כרסום פלסטיקים וחומרים אחרים עשוי
גם לסכן את בריאותה.
מומלץ בנוסף לתלות בכלוב גם אבן גיר ,אותה מכרסמת הצ'ינצ'ילה ,ומטרתה היא אספקת סידן
לחיזוק העצמות.
את תחתית הכלוב יש לרפד במצע אותו יש להחליף תדירות ,תלוי כמה בעלי חיים ישנם בכלוב.
רצוי להשתמש בחול המיועד למכרסמים או בשבבי עץ למכרסמים בשכבה של  3-2ס"מ.
אם אתם משתמשים בנסורת ,כדאי להשתמש בנסורת דחוסה ,אותה ניתן לרכוש בחנויות בעלי
החיים.
ניתן לשחרר את הצ'ינצ'ילה מדי פעם בבית לטיול והתרעננות אך יש לשים לב כיוון שהם
מכרסמים כל דבר כולל חוטי טלפון וחשמל-דבר העשוי לעלות להם בחייהם ולגרום לנו לנזקים.
הצ'ינצ'ילות מגיעות מהרי האנדים הקרים והצחיחים ולכן רגישות לחום הקיץ הארץ הישראלי
המעיק גם עלינו .הצ'ינצ'ילות אינן מסוגלות להזיע ולכן טמפרטורה הקרובה ל 30 -מעלות ולחות
גבוהה עלולה להיות קטלנית עבורן.
את הכלוב יש למקם במקום בו אין חשיפה לקרני שמש ישירות וטמפרטורת החדר אינה עולה
על  25מעלות .מעל לטמפרטורה זו ולחות מעל  50%יש למקמם בחדר ממוזג .אם אין אפשרות,
ניתן לקרר את סביבתם על ידי בקבוק מים קפואים .יש המשתמשים בגוש שיש אותו שמים
במקפיא לכמה שעות .היתרונות הם שאין איוד והוא נשאר יבש אך הצ'ינצ'ילה עשויה לקבל כווית
קור אם תדרוך עליו ולכן יש למקמו במקום מתאים או לעטפו בבד מבודד.
רחצה באמבט חול
מכיוון שהצ'ינצ'ילות מגיעות מאזורים צחיחים ,הן לא מתרחצות במים .בכדי לטפח את הפרווה
הן זקוקות לאמבט חול .למטרה זו יש להשתמש בחול מיוחד הנועד למטרה זו – אותו ניתן
לרכוש בחנויות לחיות מחמד.
אמבטיית חול נעשית פעמיים עד שלוש בשבוע ,ועוזרת לשמור על פרווה נקייה ,רכה ונעימה.
ניתן להשתמש במגש פלסטיק שיכיל בנוחות צ'ינצ'ילה יחיד .אין להשתמש בחול ים .מומלץ
להוציא את האמבט מהכלוב לאחר השימוש כדי שלא יתלכלך בצואה ופסולת.

Efimal © 2007

תזונה
הדרישות התזונתיות שלהם דומות לאלו של שרקנים וארנבונים.
בטבע הם ניזונים מצמחים הזמינים להם בסביבה ,שורשים עשבים פירות וקליפות .בנוסף הם
אוכלים חלקים בשרניים של קקטוסים שמספקים גם נוזלים.
הצ'ינצ'ילות אוכלים בדרך כלל מוקדם בבוקר או מאוחר בערב.
אצלנו בבית בתנאי שבי מומלץ שיאכלו כופתיות יבשות המיועדות לצ'ינצ'ילות .הכופתיות
מתאימות לצרכיהן התזונתיים של הצ'ינצ'ילות ,ומכילות את כל המינרלים והויטמינים הדרושים
להן ונמכרות בחנויות לבעלי חיים
חציר אספסת הוא מרכיב חשוב בתזונת הצ'ינצ'ילה ,ובין היתר עוזר גם בעיכול המזון .עדיף
לספק אספסת דחוסה אותה יש לשים בכלי מיוחד השומר על נקיונה וטריותה.
אם רוצים להחליף את סוג המזון המכופתת יש לעשות זאת בהדרגה ולערבב את המזון החדש
עם הישן לכמה ימים בכדי שיתרגלו.
מזון שאינו מתאים עלול לגרום לבעיות בריאות קשות ועשוי לגרום למותה של הצ'ינצ'ילה.
אין צורך להגביל בכמות המזון ,אולם יש לשים לב לתת כמות קבועה.
ירקות ירוקים עלולים לגרום לה לשלשולים ,לכן יש להוסיפם לתפריט המזון בכמויות קטנות ולא
באופן קבוע .ירקות שניתן לתת לצ'ינצ'ילה הם :גזר  /מלפפון  /נבטים  /עלי בייבי.
ממתקים כגון צימוקים ,גרעינים,בוטנים ,שקדים ,פירות יבשים ,תפוז ותפוח עץ ניתנים למטרות
הרגלה ,פינוק ואילוף ובפירוש לא באים במקום המזון אלא רק כתוספת .מתן לא מבוקר עשוי
להיות מסוכן.
השיניים של הצ'ינצ'ילה גדלות ומתארכות כל הזמן .על מנת למנוע גדילת יתר של השיניים ,יש
לדאוג לחומר כרסום כמו גזע עץ או מזון )כופתיות קשיחות( .פיתרון נוסף הוא אבן מלח העוזרת
לצ'ינצ'ילה לשייף את השיניים בשעת כרסומה.
מתי כדאי לפנות לווטרינר?
שלשולים או עצירות ,פציעות ודלקות ,אבדן פרווה ,וצמיחת שיניים עודפת ,חוסר תיאבון,
הפרשות מהפה או מאיבר המין.
כיצד נרגיל את הצ'ינצ'ילה לא לפחד מאיתנו?
התהליך הוא הדרגתי וצריך הרבה סבלנות...
נתחיל עם מתן פינוקי מזון כאשר הצ'ינצ'ילה נמצאת בכלוב ,לאחר מכן נרגילה למגע על-ידי
ליטופה בתוך הכלוב.
חשוב להיות סבלניים -בסוף היא תתרגל.
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