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Sugen på en liten känguru i gerbilformat? 
 
Cheesmans gerbilen (Gerbillus cheesmani) med sina nakna och långa 
bakben liknar mycket riktigt en liten ökenkänguru. De har nyligen dykt 
upp i Sverige från vårat grannland Danmark. 
 
Ursprung 
 I naturen lever de, till skillnad från vår vanliga gerbil, mer i ett 
ökenklimat nere i Arabiska halvön . Att de är anpassade till att leva i 
ett torrt klimat syns mycket på hur de är utformade.  
 
Utseende 
Cheesmans gerbilen har en tunn gles päls som samtidigt med sin gula 
färg smälter bra in i sin omgivning. Den vita magen reflekterar solen 
effektivt och kyler ner dem i ökenhettan. Cheesmans gerbilen är 
främst aktiv på natten/kvällen, och de har en utmärkt syn med sina 
stora runda ögon och ser mycket bra i svagt ljus. 
Huvudet är ganska långt och storleksmässigt är det mycket mindre än 
en vanlig gerbil. Ytterligare en  skillnad är också att svansen är mycket 
lång och sparsamt täckt med ljusa hår.  
Trots sitt udda utseende står det klart att den är släkt med vår vanliga 
mongoliska gerbil. De är ganska lika vår vanliga gerbil i att de är så 
lugna, bits mycket sällan, och är nästan från början redan så tama att 
de sitter snällt i handen. 
 
Beteende 
I och med att de är nattaktiva är de oftast framme runt kvällstid men 
jag har märkt att de kan, precis som våra vanliga gerbiler, lätt vänja 
sig med att komma fram när du har tid. De har visat sig nästan vara 
mer nyfikna på vad du pysslar med utanför buren än någonting annat! 
Helst  en kompis 
Cheesmans gerbilen är ett flockdjur och vill allra helst ha en burkomis. 
De kan bli mycket tama och ty sig till en människa, men en människa 
kan ändå inte ersätta en burkompis som kan finnas till hands dygnet 
runt. Två cheesmans gerbiler är enormt roligt att sitta och titta på, för 
de även om de är lika vår vanliga gerbil så verkar de ändå i nästa 
sekund bete sig helt olika. Jag ertappade mina cheesmans att ofta 
sitta och titta drömskt ut i fjärran och då undrade jag alltid vad de 
tänkte på. Jag tvivlar inte  heller på att de är riktigt intelligenta! 
Skötsel 
Cheesmans gerbiler sköts till stor del som vanliga gerbilen, med bara 
ytterst små skillnader. Eftersom de har tunnare päls är det viktigt att 
de helst bor i ett akvarium eller en dunabur. Deras bur får heller inte 
står kallt och absolut inte i drag. De har också större behov av sand 
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att bada i för pälsskötseln, så en skål med sand i deras bur bör finnas 
hela tiden. Annars blir det lätt att de får en överskott på de fetter som 
utsöndras för att hålla pälsen i trim. 
Som alla gnagare behöver de såklart pinnar, toarullar m.m. för att 
slipa ner tänderna, och en gnagarblandning att knapra på. 
Det sägs också att cheesmans gerbiler har större behov av protein 
(kött, fisk, ägg m.m.) än vår vanliga gerbil, men mina har aldrig varit 
särskilt intresserade av något sådant. Inte heller grönsaker, pasta 
m.m. var någon favorit med jag tror mest på att det har att göra med 
vad de är vana att äta, och lär sig att tycka om. 
 
 
Cheesmans gerbilen är ett underbart roligt och udda husdjur som jag 
hoppas fler människor kommer att upptäcka! Själv har jag alltid varit 
på jakt efter de lite udda gerbilarterna just på grund av att de är så 
lika vår vanliga gerbil men ändå inte. I och med att införa dessa udda 
arter i Sverige hoppas jag att fler och fler börjar tycka om dem! 
 
Vill du veta mer om Cheesmans gerbiler kontakta då gärna mig eller 
SGF. 


