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Prefácio
Ouriços têm vindo a crescer em popularidade como animais de estimação todos os anos. Com
tantos
idéias lá fora, sobre os cuidados adequados, pode ser difícil saber no que acreditar
é o melhor para o seu animal de estimação. Lembre-se que há muita controvérsia sobre
o que funciona eo que não funciona para muitos aspectos dos cuidados de ouriço. Utilize sempre
seu melhor julgamento ao tomar decisões a respeito de seu animal de estimação, e nunca ser
medo de fazer perguntas! Fazer sua pesquisa é a chave para se tornar um grande
proprietário. A comunidade ouriço tem especialistas e proprietários começam iguais
que podem ajudá-lo com qualquer dúvida que possa ter.
Este livro está configurado para explicar em termos simples as necessidades de cuidados de
ouriços e que os proprietários têm opções para cada instância. Eu fiz o meu
melhor para dar prós e contras de cada escolha e deixar você decidir o que funciona melhor
na sua situação. Lembre-se que tudo o que fazemos deve ser o que é melhor
para o seu hedgie, e não apenas o que é mais fácil para você. Pode ser fácil de tomar
atalhos ou poupam em coisas caras, mas lembre-se que você tenha tomado um
responsabilidade por possuir um animal de estimação. Fazer a coisa certa é sempre melhor para
todos no longo prazo!

Esta é a segunda edição do Pet Ouriços africanos, o primeiro concluída em
Novembro de 2009. Espero lançar versões atualizadas a cada poucos anos, como nós
aprender ainda mais sobre ouriços. Espero que este livro vai ajudá-lo a obter uma melhor
compreensão do seu hedgie atual ou futuro e as suas necessidades.

-Kimberly & Inky

Fatos rápidos Hedgehog
Vamos começar com o maior
equívoco: ouriços não são
porcos-espinhos, nem eles estão relacionados.
Embora os dois são freqüentemente confundidos,
há muito pouco semelhanças
entre eles. Porcos são romossas, e há muito tempo, destacável,
penas farpado. Espinhos do ouriço
não são feitos para "cair" quando
medo, e eles não têm uma forcauda formidável que pode roubar a sua
predador. Defesa principal de um hedgie
está rolando em uma bola espinhosa e
Porcos-espinhos não se parecem com
assobiando até que o perigo é passado.
ouriços!
Ouriços Pet africanos não são
"Pigmeu", como muitas vezes são incorexatamente o tamanho que é suposto
tamente chamado. O termo "pigmeu"
ser e sempre foram. O
implica que eles são em miniatura,
nomear Africano Pigmeu Hedgehog foi
que elas não são. Nossos animais são
inventado por causa do tamanho comfilho entre os nossos animais de estimação e seu
selvagem
Primos europeus. Dezesseis espécies
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de ouriços pode ser encontrada selvagem em
África, Europa e Ásia. Lá
há hedgies nativas do Norte
América, América do Sul, Antarctica ou a Austrália.

A cabeça de hedgie lhe permite atravessar
seus espinhos viseira e é uma parte do
anel de músculos que lhe permite
bola quando medo.

Pet Hedgehog Taxonomia
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Classe: Mamíferos
Ordem: Erinaceomorpha
Família: Erinaceidae
Gênero: Atelerix
Espécie: A. albiventris

O moicano reversa (despedida coronal).
Hedgies foram classificados quanto
Outra coisa que muitas vezes coninsetívoros antes do fim No
preocupações novos proprietários é a "hedgie
sectivora foi dividido em dois, colocando
massa ". Este é um pequeno, espinhaouriços no novo Erinaceomorcolisão porte no queixo de um hedgie. Ele
pha ordem. Naturalmente, a maioria
geralmente tem alguns cabelos sobre ele. Se você
de sua dieta consiste de uma variedade de
foram para compará-lo com qualquer coisa,
bugs. Durante milhões de anos, eles
lembra um pouco um bode de
também eliminado de carniça, outra
barba. Ambos os sexos masculino e feminino
pequenos mamíferos e aves (principalmente tem esse caroço. Quaisquer outros nódulos no
desprotegidos jovens), ovos e
mandíbula de um ouriço são não normal
pequenas quantidades de vegetação. Em
todavia, e deve ser olhado por
cativeiro maioria hedgies é dado um
um veterinário imediatamente.
dieta que não replicar esse exactly, mas a diferença em longevdade e de saúde mostra que ainda é
uma melhoria.
Um fato estranho sobre ouriços
é que em algumas partes da África que
são considerados um charme a fertilidade.
Ouriços selvagens são frequentemente enterrados
com as sementes ou plantas. Às vezes
apenas um colar de pena se acredita
ajudar o utente conceber uma criança.
Hedgies tem alguns exclusivos
traços anatômicos que assustam muitos
novos proprietários, mas nenhum é causa
para alarme. A primeira seria a
"Reverse mohawk". Ouriços
O "caroço hedgie".
tem uma faixa careca no meio da
A última esquisitice física faria
sua cabeça, uma polegada ou assim de volta. Este
ser
a variação entre o
sem pêlos, seção pena-menos do seu
número de dedos nas patas da frente.
Embora pareça todos hedgies pet
têm quatro dedos em cada pé para trás,
alguns têm dewclaws na frente
pés e outros não.
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Além disso, ouriços fazer não
O tempo de vida médio de um
fazer boas classe ou escritório animais de
ouriço é de 3-5 anos, com a maioria
estimação.
caindo para o lado mais jovem de
Junto com a nunca estar acordado para
o espectro. Muitas vezes, estes HEDninguém a vê-los, ouriços
gias poderia ter vivido mais tempo se
são facilmente estressados e que seria
tinha sido tratada de forma diferente ou
ser cruel para submetê-los a tal
recebeu cuidados veterinários adequados.
estressante ambiente, flutuante.
Infelizmente, eles são bastante propensas
Aquecimento, programa de luz, poder
para o cancro e, em muitos casos, é
falta de energia e falta de atenção (ou
não removível. Existem muitos
muita atenção) são apenas alguns
que se recuperaram de câncer
grandes razões para escolher um diferente,
e viveu anos a mais, no entanto.
espécies mais adequadas, se for preciso
Ouriços não são a melhor
ter um animal no local de trabalho.
animal de estimação para as crianças. As
Ouriços são muito perfume
crianças usualiado perder rapidamente o interesse após o orientada e confiar em seu sentido
de cheiro para muitas coisas. Quando
novidade desgasta fora, ou são adiadas
a ligação com o seu hedgie, é impor penas do animal ou noturno
estilo de vida. Crianças e adolescentes mais portante que ele pode sentir seu cheiro e
associar o seu perfume com segurança.
velhos
muitas vezes alterar interesse, bem como a Usando luvas, ou mesmo lavar o
mãos com sabão pode diferente
horários e pode decidir mais tarde
confundir e, possivelmente, assustá-lo.
que eles não podem ou não querem
Luvas de couro nunca são uma boa
cuidar do hedgie por sua inteira
idéia, porque eles costumam cheirar
vida. Como um adulto maduro, é a sua reponsabilidade para ter certeza de que qualquerintimidante e irá mascarar o seu
perfume.
animal de estimação
você trazer para a sua casa vai ser
bem cuidada, desde que ele vive.

Os espinhos de colocar o plano em que a
ouriço está relaxado, e tenso
quando o ouriço está ameaçada.

A cauda é usualmente
oculto ou mal
visível.

Olhos do ouriço não tem
células cone, que permitem
animais para ver em cores. Eles
são noturnos, e à noite
quando eles são normalmente activos,
visão de cores não seria
até os animais; muito úteis
quem pode ver a cor só vai
pegar tons de cinza
quando está escuro.

Ouriços baseiam-se principalmente
em seu sentido de cheiro.
Ouriços não são roedores
Ouriços andar nas pontas dos
e não têm continuamente
seus pés e unhas devidamente cortadas
incisivos em crescimento.
mal deve tocar o chão.
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Estrutura e Design de Quill
Nota: Gostaria de recoEdge e agradecer Charles Sekafetz
A ponta de pena é suave e agulha
em Chemeketa Community College
afiada. Quando um hedgie rola em um
por me permitir usar sua digitalização
bola, os espinhos de todos os cruz para
ning microscópio eletrônico para estudar
inteiramente
ouriço quills no microscópico
protegê-lo de todos os ângulos. Não
nível. No momento da publicação,
só eles são dolorosos, mas os espinhos
meu estudo pessoal de penas (e
facilmente empurrar infectar bactérias
vários outros animais especializada
para a pele do atacante.
cabelos, para comparação) ainda está sob
caminho. Se você gostaria de ver o que mais
As penas têm pigmentada
Eu tenho escrito sobre o assunto, sinta-se
bandas, assim como outros
livre para verificar no meu site listado
selvagem
na parte de trás do livro!
digite animais com Banded
cabelos. O interior tem um
estrutura específica de ar
câmaras, que é diferente que a consistente
Espinhos do ouriço são realmente
"Espuma" interior de
espinhos, mas o termo de pena é assim
porco-espinho.
predominante de que todo mundo só chama
eles penas. As penas são modicabelos ficados feitos de queratina, e o
As penas têm um
interior é uma estrutura elaborada
haste angular no
de câmaras de ar ocas, por isso são
base da pena,
leve e forte. O
permitindo-lhe
penas estão presos em cada folículo
mais facilmente
por um grande bolbo na base do
plana estava quando
pena, o que impede que ele seja
puxado para fora do corpo. Um montador o hedgie está relaxado, e flex para absorver
Um golpe se ele é atacado, impedindo a
músculo sob a pele permite uma
hedgie para levantar e abaixar suas penas. quill de quebrar.

Aqui estão algumas das imagens que eu era capaz de capturar com o scanning electron microscópio, feita em 220-280 micrómetros.

A ponta da pena, showing sua superfície lisa (como
oposição às farpas que
porco-espinho tem).

O exterior de pena é
O interior da pena
liso, mas tem muito fina
tem muitas camadas esquisito que
covinhas, como aqueles em um
compõem
golf
as paredes do ar
bola.
câmaras.
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Onde Nossos Pets Came From

Argelino Hedgehog
Quatro dedos Hedgehog
Nigéria:
Quando a maioria do
ouriços foram importados
a partir de

Hedgies Pet no Norte
América (e no mundo)
todos provenientes de dois Africano
espécies, o ouriço de quatro dedos
eo ouriço argelino. No
1980 e 90, cerca de 80.000 selvagem
Ouriços africanos foram importados
para os Estados Unidos e Canadá.
A importação foi cortado em 1994
após o USDA colocado estrito quarAntines em animais importados. O
razão original para trazer estes
ouriços para os Estados Unidos
foi principalmente para animais de estimação
exóticos, mas também
para a pesquisa coágulo de sangue.
Acredite ou não, os quatro dedos
hedgies são vistos como um pouco
pragas em África. Eles são freqüentemente
encontrados em lixões, ganhando-lhes uma
reputação semelhante a ratos selvagens aqui
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em os EUA. Na verdade, é aí que a
Maioria dos hedgies importados
vieram de: crianças foram pagos
cerca de cinqüenta centavos para coletar o
animais dos lixões. Quando
chegaram a América, eles foram
vendidos por centenas ou mais por peça.
Um par de reprodução pode ser para cima de
vários milhares de dólares! Como capcriação tiva começou ea moda
começou a morrer, eles baixaram em
preço à corrente "normal" de
$ 150-250 USD.

Preparação para uma Ouriço
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É um Hedgehog o direito Pet para
Você?
Antes de fazer qualquer impulso
quero dormir. Você deve fazer
decisões ou trazer qualquer animal
Certifique-se que você está confortável
casa, você deve primeiro ver se o
com não ver seu animal de estimação "para fora e
animais se encaixam bem com o seu persobre ". Os pais que estão à procura
personalidade e estilo de vida, assim como você
para um animal interessante para a sua
com o animal de. Com ouriços,
crianças mais novas, pode querer olhar
há muitos pontos cruciais que
em outros animais pequenos que são
potenciais proprietários devem entender
ativo durante o dia. Crianças
antes de assumir a responsabilidade
pode rapidamente tornar-se aborrecido com um
de começar um novo animal de estimação.
animal de estimação que não está desperto
Compras ou
quando
adotar um animal deve ser uma vida
são, e que a novidade vai sair de moda
compromisso, não uma "livrar-se dele
eventualmente. Além disso, se você está
quando estiver pronto "tipo de decimantendo
Sion.
o ouriço em seu quarto ou
perto de onde você dorme, considere o
ruídos do hedgie pode fazer.
Mesmo que algumas pessoas
Seus Outros Animais de estimação: Primeiro eafirmam que eles mudaram sua
forehorários de hedgie para que eles
mais você deve ter certeza que você tem
sair durante o dia, é uma
tempo suficiente e espaço para um
terrível idéia de que nunca deve ser
ouriço. Se você tiver outros animais de estimação,
feito. Alterar programa de luz,
pensar sobre o quão bem você cuidar
alimentação somente durante o dia, forcdeles. Você às vezes deixar
ção o ouriço para ficar acordado assim
gaiolas descansar por alguns dias a mais do que
eles estão cansados à noite, são todos muito
necessário antes de limpar? Você
técnicas cruéis para fazer um hedgie
tratá-los tão frequentemente como você deveria?
algo que não são. Se o fizer,
Se você não está tendo o melhor atendimento pode causar estresse extremo, menor
dos animais de estimação que você já tem, obtero sistema imunitário do hedgie, causa
ting um hedgie não é uma boa idéia. Em
que eles sejam constantemente doente, tentativa
Além disso, o cheiro de alguns animais de
hibernação, e potencialmente morrer.
estimação é
extremamente estressante para ouriços.
O cheiro de cães e furões pode
ser um pesadelo constante para uma tímida
ouriço. Se você tem gatos curiosos
que você não pode bloquear a partir do
Temperatura: Para manter hedgegaiola, eles também podem aterrorizar o seu porcos de tentativa de hibernação,
hedgie e levantar-se a problemas.
eles devem ser mantidos a quente temturas. A gaiola deve ser todo
ser mantida a 73 ° -78 ° F (23 ° -25 ° C)
constantemente, evitando flutuação como
Night Shift: Ouriços são nocturtanto quanto possível. Você vai precisar de um
nal. Raramente um ouriço vem
aquecedor de ambiente, de calor de cerâmica
durante o dia, e fazer uma
emitemhábito de fora. Hedgies naturalmente
ter, ou outro tipo de configuração de aquecimento
levantar-se à noite e dormir durante
para manter a gaiola neste tempedo dia. Alguns são mal-humorado quando
tura. A hibernação é muito perigoso
acordado durante o dia, quando eles
(Fatal se não for diagnosticada cedo o suficiente),

12

pode diminuir imunológico de seu hedgie
sistema, bem como tornar adicional
tenta mais provável.
Self Defense: É melhor visitar um
criador respeitável ou alguém que
possui ouriços e lidar com um,
para ver o que os espinhos são como.
Ouriços confiar em seu casaco de
espinhos para proteção contra predatores. Eles são mais nítidas do que você
Fêmeas jovens que são criados juntos
imagina! Certifique-se que você não está
têm maior probabilidade de se dar bem.
alérgica ao ouriço, especialmente
quando as penas penetrar a pele.
filhas, bem como irmãs, usuEste será inevitável durante
propriedade e você definitivamente não fazer aliado conviver melhor. A introdução de um
nova fêmea para uma pode-existente
quer ser preso com um animal de estimação que
trabalhar fora, mas às vezes eles vão
você está
ferir ou matar um ao outro.
incapaz de lidar.
Nunca assuma porque dois hedgeporcos se deu bem por um dia, ou até mesmo
semanas, de que eles não irão prejudicar cada
outro se alojados juntos. Hedgies
Animais solitários: Ouriços fazer
que têm obtido ao longo de anos,
não precisa ou anseiam companheiros.
de repente pode ligar um ao outro
Os homens nunca devem ser alojados
e pode matar o outro. Também
juntos, eles são territoriais e
é comum para as meninas para se dar bem
quase nunca se dão bem. Mesmo
do lado de fora da gaiola, mas quando lutar
playtime supervisionado é perigoso.
eles têm que compartilhar uma gaiola. Se você
Pares macho-fêmea, a menos que seja
quer um animal que você pode abrigar
alteradas, também é inaceitável. O
múltiplo de juntas, uma hedgehog é
fêmea iria tornar-se constantemente
provavelmente não para você.
grávida e os pais vão matar
e comer os bebês. Este é horrible para seu sistema reprodutivo
e pode fazê-la muito doente, para não
mencioná-lo arrisca sua vida cada vez
ela dá à luz. De pessoas de sexo playDespesas: Outra coisa importante a
tempo, como acontece com os homens, é muito
considerar antes de olhar para a obtenção
ruim
qualquer animal de estimação, é se você pode
idéia. Leva apenas momentos de um
pagar um.
"Oops" acasalamento ocorra.
Ouriços podem ser muito caros para
Nunca colocar dois opostos
manter e contas do veterinário pode adicionar
ouriços do sexo na mesma gaiola,
rapidamente
portador, ou cercadinho a menos que você
para cima. Você deve sempre ter dinheiro
está pensando em reprodução, são uma
salvos para contas do veterinário (algumas
experimentado proprietário ouriço, tem
centenas
pedigrees em seus animais, têm um
é suficiente) e estar preparado para
grande quantidade de dinheiro guardado para gastá-lo. O custo inicial de ficar
procedimentos de emergência, e ter
hedgehog pode ser bastante elevado como
um mentor para ajudá-lo. Femininobem como, com as fontes de somar
emparelhamento do sexo feminino pode trabalhar,
para cerca de US $ 450 e $ 150 - $ 250 para
sob a
o ouriço. Você nunca deve ascircunstâncias corretas. Mães e
sume que você não terá que pagar por veterinário
importo. Se você não quer gastar
dinheiro em contas do veterinário, um ouriço é
definitivamente não é para você.
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Cuidados Veterinários: Juntamente com o
Checklist:
acima, você precisa ter certeza de que você [] Eu tenho tempo suficiente e atenter um bom veterinário antes de adquirir
ção para um ouriço e tem um
um ouriço. Chame ao redor para ver se
colocar a manter a gaiola para fora
há um experiente veterinário exótico
outros animais de estimação.
ou outra clínica de animais de pequeno porte. Não
[] Eu entendo que ouriços são
todas as clínicas que dizem que vão ver
noturno e eu não posso mudar isso.
ouriços vai realmente ser capaz de
[] Eu entendo toda a gaiola
ajudar com qualquer coisa. Bom
Deve ser mantida a 73-78 ° F (23-25 ° C)
veterinários são difíceis de encontrar e infeliz- constantemente.
lizmente, muitos veterinários ainda dependem [] Eu entendo que será
em perigoso material, ultrapassada.
picado pelo meu ouriço.
[] Eu entendo que ouriços são
solitária e não devem ser alojados
juntos.
[] Eu entendo ouriços são
Unidos ilegais: Em alguns lugares,
caro e tenho dinheiro economizado
ouriços não são legais de possuir. Se
você vive em qualquer um dos estados abaixo para emergências.
(Actualização de Junho de 2012) você é pró- [] Eu entendo que ouriços
requerem cuidados veterinário e que eu já
proibidas de possuir um ouriço.
ter uma clínica veterinária escolhido.
Pelo amor do animal, por favor,
[] Entendo que alguns hedgeNão tente manter um. Quando encontrado,
porcos são mal-humorado e nunca se tornam
eles são confiscados e, muitas vezes
amigável.
sacrificados, e há uma boa
[] Eu entendo que ouriços fazer
chance de você ser multado. É também
defecar e urinar nas pessoas,
difícil encontrar cuidado veterinário nestes
às vezes com freqüência.
lugares.
[] Eu tenho tempo para gastar cada
Em algumas áreas ouriços são
dia cuidar e lidar com uma
legal de possuir, mas necessitam de uma
ouriço.
autorização.
[] Eu moro em um lugar onde eu posso
Por favor, verifique as leis locais
possuir legalmente um ouriço.
antes de começar um ouriço.

Unidos ilegais: Arizona
Califórnia
Georgia
Hawaii
Pensilvânia

Outros ilegal
Lugares:

Fairfax County, VA
Os cinco bairros de Nova Iorque
Washington, DC

Se os pontos acima não ativou
para longe, e você respondeu sim
sinceramente para tudo no
lista de verificação, um hedgie pode ser um
grande ajuste para você!

Escolhendo um veterinário
Encontrar um bom veterinário antes de pro- encontrar um veterinário é por recomendação. Se
blemas surgem é fundamental para manter o seu
você tem um criador respeitável perto
ouriço saudável. Se algo
vós, pedi que eles usam e se eles
der errado, você quer ser capaz de
ter referências a outros veteranos como
vá direto ao veterinário para imebem. Mesmo com postos de socorro,
comeu o tratamento em vez de procurar
pedir que eles usam ou recomendar.
em torno de uma clínica que vai mesmo
É melhor para encontrar um veterinário que tem
ver ouriços. A melhor maneira de
antes
experiência com ouriços se pos-
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vel. Muitos vão aceitá-los, mas
Certifique-se de que você pode se comunicar
realmente não tenho visto nunca um hedgie bem com eles e ver se eles
antes. Estes veteranos ainda são boas
se ofender se você tentar educar
para o conhecimento médico, mas seria
los sobre os cuidados ouriço. Um veterinário
bom verificar com o ouriço
que é defensiva sobre um cliente
comunidade antes do tratamento em
agindo como eles sabem mais do que
caso eles prescrevem algo não
eles fazem, ou dizer-lhe que a sua
seguro para hedgies (por exemplo, veterinárioscaminho é o único caminho não é, provavelmente,
muitas vezes tentam tratar parasitas com
uma boa aposta - você quer um médico que
Ivermectina, mas é muito fácil de
é aberto para aprender mais, especialmente
overdose e pode ser letal).
desde informações sobre cuidados muda tão
Outras sugestões para encontrar um
muitas vezes.
bom veterinário seria check-in com
Fornecer um exemplar deste livro
resgata animais selvagens locais. Eles muitas ou referindo-se à cópia em PDF livre é
vezes
uma ótima maneira de certificar-se de seu
trabalhar com boa vida selvagem veterinar- veterinário
ians que se especializam em pequena incomum
usa um confiável, up-to-date fonte
animais. Outros pequenos resgates de animaisse eles estão à procura de cuidados de informapara os animais, como furões ou ratos
ção.
pode ter boas recomendações
Por último, mas não menos importante, ser
para veterinários com experiência com pequena
Certifique-se de encontrar o seu local de 24/7 de
animais de estimação exóticos.
emerQuando a qualidade é, obviamente, o
hospital de emergência. Se algo der
aspecto mais importante de um veterinário
errado no meio da noite,
clínica para procurar, também tentam manter o seu veterinário habitual (a menos que eles são
perto de casa. Você não quer
awetem que dirigir horas para chegar lá.
alguns e virá em em todas as horas)
Veja se você pode conversar com o
será fechada. Saiba onde
veterinário antes de um compromisso.
tomar o seu ouriço quando você precisar
atendimento imediato e seu veterinário não é
disponível.

Este ouriço foi anestesiado com o gás isoflurano antes de ser tratado por uma lesão.
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Lista de Compras
Listados abaixo estão as necessidades básicas para possuir um ouriço. Estes
são o mínimo necessário para a qualidade do seu ouriço de vida. Tentar reunir
tudo para cima antes de levar seu hedgie casa.
Item

Exemplo e Estimativa de Custo

Cage: A gaiola deve ser de pelo mínimo 4
metros quadrados de tamanho, maior o
melhor. Deve ter um chão sólido, não
piso fio (como alguns coelho ou preá
gaiolas). Além disso, evite madeira selada, ele
é difícil de limpar completamente e
podem abrigar ácaros. Mais informações
em "Escolher um Cage" (54).
$ 50-200
Quartos: Você pode usar partículas ou
cama tecido. Partículas faria
incluem aparas de madeira (como o álamo
ou pinheiro seca em estufa; evitar sabugo de milho,
nunca usar cedro), ou papel reciclado
produtos (como CareFresh ou YesterNotícias do dia). Forros de tecido são feitos
de lã, veludo de algodão, flanela, ou outros US $ 30-60 vida para forros e
materiais seguros. Forros são preferredblankets
para uma variedade de razões. Também porque
eles são laváveis, elas podem durar por um
tempo muito longo. Mais informações em
"Tecido vs Particulate Cama" (52). US $ 50-100 + anualmente para aparas ou
cama de papel

Roda: Se você usa um comercialmente feito ou feito sob encomenda roda, ele
deve ter uma superfície de funcionamento contínuo,
há travessas e ter pelo menos 12 "de diameter. Mais informações em "Selecção a Wheel "(94).

$ 20-40
Esconderijo: Isso pode ser tão simples
como uma caixa de sapatos com um furo no lateral,
iglu de plástico ou saco de dormir. Seu
ouriço só precisa de quarto para dormir
e se sentir seguro. Se você usar uma caixa ou
Igloo você ainda precisa fornecer um blanket ou saco para esconder tão bem.

$ 0-8
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Item

Exemplo e Estimativa de Custo

Dish Food: O prato deve ser alguma
o raso e pesado para que ele não
ponta. Disco plástico, cerâmica e vidro
tudo funciona bem.

$ 1-3
Prato de água ou garrafa: Você pode usar um
prato ou garrafa para fornecer água. Em
pratos gerais são preferidos e
ouriços vai beber mais e são
mais confortável com taças, mas se
você estiver usando roupas de cama partículas que
Pode ser mais fácil de usar uma garrafa. Você
quer algo que você pode facilmente limpar
e reabastecer com frequência. Mais informações
em
$ 1-6
"Gaiola Acessórios" (63).
Fonte de calor: emissores de calor de cerâmica
e aquecedores são mais popuescolhas lar para manter sua hedgie de
gaiola quente. Emissores de calor de cerâmica
parecido com uma lâmpada plana e parafuso
em uma luminária. Eles produzem
só calor e nenhuma luz. Devem
ser ligado a um termostato para que eles
ligar e desligar para regular tempetura. Aquecedores aquecer a todo
quarto. Almofadas de aquecimento por si só não fazer pró-$
30-60
vide calor suficiente. Você também vai precisar
um termômetro digital para verificar o
temperatura gaiola. Mais informações
na "Gaiola aquecimento e iluminação" (46).

Alimentos: O preço médio de um 2-£ 3
saco de comida de gato grande qualidade é
cerca de US $ 10-20, mas se você é
mistura vários alimentos lembre-se de
considerar o custo de cada saco.
$ 10-20 por bolsa
Fundo Vet: Certifique-se de que você tem dinheiro
salvo para visitas ao veterinário de emergência
antes
a obtenção de um hedgie. Você nunca sabe
quando algo pode dar errado.
Certifique-se que este é o dinheiro que você vai
US $ 300 +
não gastar em qualquer outra coisa!

Custo inicial total: 442-747
+ Hedgie, appx $ 150-250
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Aqui está uma lista secundária de suprimentos. Eles não são absolutamente obrigatório,
mas normalmente obter um bom uso e tornar a vida mais fácil para você e seu ouriço.
Item e Estimativa de Custo

Exemplo

Cozinha ou Escala Postal: Você vai querer um
balança para pesar o seu hedgie uma vez por semana
ou mais vezes. Alterações de peso repentino
são geralmente causadas por problemas de saúde
e pegá-los logo no início pode salvar a sua
A vida de ouriço. A escala deve pesar
em incrementos de 2 gramas ou menos, para Accuatrevido.

US $ 10-30
Kit de Primeiros Socorros: Ter um kit de primeiros
socorros prépared para emergências é uma boa
idéia. Algumas coisas para colocar no seu kit
Seria informações veterinário, seringas orais,
Comida A / D da Hill, aquecedores de mão, de gaze
almofadas, pinças, etc Mais informações em
"First Aid Kit" (110).
Custo varia

Brinquedos: bons brinquedos para HEDGIES incluem
banheiro
tubos de papel cortado de um lado, brinquedos do gato,
e qualquer coisa que não tem peças
que poderia sair, cordas que poderiam
afrouxar, ou lacunas que poderão prender-se HEDmandíbula ou membros da AIE. Mais informações em
"Brinquedos" (98).
$0+
Litter Box: A caixa de areia pode ser um corte baixo
caixa de papelão, uma assadeira de idade, ou
um feito para furões e coelhos. Para ninhada
você pode usar toalhas de papel, CareFresh, ou
aparas, etc Nem todos hedgies usará um
caixa de areia, mas pelo menos você vai ter um lugar
para colocá-la quando precisam
penico durante o manuseio. Mais informações
em "Formação Litter" (65).

$ 0-8
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Onde obter um Hedgehog
Há realmente apenas três
ter. Não há praticamente nenhuma que
escolhas aqui: de um criador, um animal de realmente sabem o que estão fazendo
estimação
e cuidar bem de sua HEDloja, ou um indivíduo que não longias. Infelizmente, ouriços
ger quer deles. Se possível, você
em lojas de animais vêm muitas vezes de
deve sempre comprar de um respeitável
moinhos de massa de criação onde eles
criador. Um bom criador irá manter
são puras e não cuidou bem.
pedigrees e registos de saúde de todos os
Mesmo se uma loja de animais diz que eles fazem
seus animais de criação, seja
não comprar a partir de usinas, não tome a sua
eles registram com o Internacional
palavra para ela. Mais enviá-los a partir
Hedgehog Registro (RSI) ou não.
usinas que eles se referem como "bom
Embora o registo RSI costumava ser
criadores ". Mesmo se eles reproduzem o
considerada uma prática obrigatória
hedgies si, as condipara os criadores, muitos não usam mais
ções são, provavelmente, não muito melhor.
isso porque leva tanto tempo para chegar
Algumas lojas de animais são bem intencionadas,
uma resposta. Mesmo que o seu criador
mas
não registrar seus porcos, própria
simplesmente não têm as informações com o
ers podem registar-se individualmente. Bom botão direito
criadores não vai criar animais
ção. A maioria dos livros disponíveis
com conhecidos problemas hereditários.
são sites desatualizados, e muitos
Nos Estados Unidos, criadores com
dar o conselho errado. Juntamente com
três ou mais fêmeas reprodutoras são
a desinformação, a maioria loja de animais
necessário para se obter uma licença USDA, os funcionários não são educados em
que significa que são anualmente
como sexo os ouriços e fazer
inspecionados para certificar-se de que eles são
não lidar com eles regularmente. Hedcuidar bem de seus animais.
gias são frequentemente mantidos em mixed-sexo
Tenha em mente que só porque
grupos em lojas de animais, e os jovens
um criador é USDA licenciado, faz
fêmeas muitas vezes ir para um lar e
não significa que eles são respeitáveis. Tudo odar à luz, jovem demais para o seu
que um
corpos em crescimento. Eles também contratar
USDA meios de licença é que eles são
ácaros ou infecções respiratórias muito
necessária para manter a papelada e
facilmente em condições insalubres.
eles passam a inspeção cada
Em geral, se você estiver procurando por um
ano - não que eles se reproduzem saudável ouriço saudável, uma loja de animal de estimação
animais, ou dar pausas fêmeas seré
ninhadas tween, ou qualquer outro cruciais
o último lugar para procurar.
aponta para a reprodução. Se um criador
tem uma quantidade extremamente grande
de hedgies e está a criar conconstantemente, não sei muito sobre
seus animais, ou parece ser mais
interessado em dinheiro, que deveriam
ser evitado a todo custo. Em geral,
no entanto, os criadores mais licenciados são
tentando melhorar a raça pela RAISção saudáveis, ouriços amigáveis.
As lojas de animais, por outro lado
lado, são quase sempre uma disas-

Lojas de animais muitas vezes manter seus
hedgies em
, condições de superlotação imundas e
misturegrupos sexuados.

19

Se você não sabe que após o
ouriço é vendido que a loja vai
não reabastecer com mais, por favor
Não compre um animal por pena. Sintaing ruim para o hedgie nos pobres
condições e comprá-lo é só dizerção a loja que existe um mercado
para os ouriços e que eles
deve comprar ainda mais e tratar
los da mesma. Embora possa parecer
você está fazendo um favor, você pode ser
colocando muitos mais hedgies através
a mesma coisa.

A compra de um amigo ou um perfilho no Craigslist tem seus prós e
contras. Quando a compra de alguma
aquele que está vendendo um ouriço para
barato, ou até mesmo doá-la, não
assumem automaticamente você está indo
para economizar dinheiro. Às vezes, protegerporcos vêm para você doente eo veterinário
contas podem ser muito mais do que a
custo de um ouriço saudável de
em qualquer outro lugar. As pessoas rehomção do hedgie são às vezes muito
ignorante em ouriço adequada
importa, eo hedgie pode ser muito
mal-humorado, desnutrida, ou overpeso. No entanto, por vezes, a
proprietários são apenas incapazes de manter
seu animal de estimação e quer que ele vá para
um
bom lar. Ela depende em cada
caso individual. Só porque o
hedgie é mais velho ou de outro
casa não significa que ele não vai virar
por ser um excelente e simpático
animal de estimação.

A Rehome barato (como esta desnutrida,
bebê abaixo do peso) pode custar-lhe mais
em contas do veterinário do que uma saudável,
mais caros
porco.

Homem ou Mulher?
O macho ea fêmea hedgeForam relatados. Muitos homens
porcos excelentes animais de estimação. Lá gostam de se masturbar, e enquanto alguns
são muito poucas diferenças entre
são discretos sobre o comportamento,
os sexos, e eles são apenas
alguns não são tímidos em tudo. Isto pode
anatômica. Personalidade depende
incomodar algumas pessoas. Os machos não
sobre o ouriço indivíduo, nem
têm testículos proeminentes como outro
o sexo é mais amigável do que o outro.
animais castrados, como cães
Os machos não cheiro mais forte do que
ou ratos.
fêmeas, como em alguns outros pequenos
Se você quiser tentar manter dois
animais. As fêmeas são induzidas
ouriços juntos, você vai querer
ovulators e não entram no cio
duas fêmeas ou um macho-fêmea
ou ter um "período" (se você encontrar qualquer
par, onde um ou ambos é alterado.
sangue, você deve chegar a um veterinário im-Lembre-se que ouriços habitação
mediatamente). As fêmeas parecem
juntos nem sempre funciona e
mais propensa a reprodução podeque você precisa estar preparado para
tores, mas isso é apenas uma suposição
separá-las, ao primeiro sinal de
com base no número de casos que
agressão ou violência. Este meios
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Este é um hedgie fêmea.
A uretra ea vagina
compartilhar o mesmo urogenital
abertura, localizado próximo ao
a cauda. As fêmeas têm cinco
filas de bicos, que são
menos evidente em homens.

Este é um hedgie macho.
Sua bainha peniana é
no meio da sua
abdómen, em vez
ao lado da cauda. Ele
se parece com uma grande
barriga
botão. Ouriço
testículos são internos
e, geralmente, não pode ser
vi.

ter dois de tudo: dois
gaiolas, duas rodas, dois dormindo
lugares, etc Se você está tendo trou-

ble sexagem seu hedgie, você pode tentar
deixá-lo sentar-se em um recipiente transparente
e olhando por baixo.

Personalidades
Cada ouriço tem a sua própria
personalidade e hábitos. Um tipo de
personalidade podem se encaixar com o seu better do outro. "Grupos" Gerais
as pessoas podem usar para categorizar são:
Cuddlers, Exploradores, solitários, e
Huffers.

"cuddlers"
Estes ouriços são descontraídos e
gosta de relaxar. Eles gostam de bondção e apenas cochilando no seu colo.
Estes são bons para ouriços
proprietários novato ou alguém quering um hedgie que apreciarão
companhia e de manuseamento.

Alguns ouriços ama a ser realizada e
vai abrir para as pessoas rapidamente.

21

"Explorers"
Estes ouriços são ativos e
Não gosto de ficar parado. Durante handling que será constantemente tentando
a correr para fora de suas mãos, o seu
colo, e em qualquer outro lugar que puderem.
Eles às vezes precisam de gordura extra em
sua dieta, porque eles vão queimar tão
muito fora durante a sua corrida noturna.
Alguns são muito curiosos e preferem
correr ao redor do que voltar a dormir.

"Solitários"
Estes ouriços são perfeitamente
conteúdo a ser deixado sozinho. Eles são
mais feliz em sua gaiola durante a noite, de
gerência
ning por aí sem ser ao mesmo temporado. Enquanto que, provavelmente, não será
totalmente ofendido por ser tratado,
eles preferem muito para manter a sua própria
cronograma e considerá-lo como o
"Alimentos, água, e-gaiola limpa doador"
só.
Outros preferem guardar para si próprios
do que gastar tempo socializando.
"Huffers"
Estes ouriços são constantemente
medo ou simplesmente mal-humorado. Eles
será quase sempre enrolado e
assobios e clicando em você. Com
vez que pode vir por aí, mas
vai exigir muita paciência. Novo
proprietários, a menos que eles sentem que são
preparado para o desafio, que
provavelmente não querem que seu primeiro
hedgemonopolizar a ser este unsocial. Certificar-se
você não confundir uma doença ou
lesão como uma personalidade reclusa.
Ouriços Huffy pode ser muito medo
ful e vai ter um monte de trabalho a confiança
seres humanos, e nunca pode tornar-se
totalmente
A personalidade de um ouriço pode
confortável com a manipulação.
depender de vários fatores. O
principal contribuinte seria handling. Um hedgie que é usado para
ser tratado com delicadeza, com freqüência,
muitas vezes é muito mais amigável do que um
que nunca é tratado, ou é tratado
com luvas, ou em um ambiente intimidativo
maneira. Da mãe do ouriço
personalidade provavelmente contribui para
quão confortável o bebê está com
Independentemente da personalidade, a maioria
seres humanos, bem.
dos hedgies
ligar bem, dormindo em um cobertor ou
saco no colo de seus donos.
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Bem-vindo Casa
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Trazendo Hedgie Início
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Quando você vai para pegar ou
tornando o processo mais suave e
comprar o seu novo ouriço, você
ininterrupto possível é melhor.
deve ter um transportador para o cofre
Certifique-se de que você começa algumas
andar para trás. Um portador do gato hard-sided
semanas
É mais seguro para todas as viagens de carro.valor
Se do alimento que seu hedgie
você
foi comer, ou comprar o
estavam em um acidente, os portadores duro mesma marca e fórmula para que você possa
lados
mudar lentamente os alimentos, quando
são menos propensos a entrar em colapso e necessário.
queda
Até que seu hedgie seja resolvido, você
o ouriço, e são facilmente identifideve estar alimentando a mesma comida
ficáveis como portadores do animal de estimação
ele estava comendo antes. Isto ajuda
para que a emerevitar problemas de estômago durante este
equipe de resposta de emergência pode ter período estressante. Não se assuste
certeza de
se você ver algum cocô verde brilhante salvar seu animal de estimação também. Se você
isso é normal e deve ir embora
tem
dentro de poucos dias. Se isso não acontecer,
o seu ouriço viajando em uma bolsa
certifique-se de manter o seu ouriço
ou outra transportadora face pequena, macio, hidratada e chegar ao veterinário. Você
você poderia perder seu animal de estimação vai querer verificar o que ele é utilizado
como eles vão
para beber de uma tigela de água ou
provavelmente não fazem resgatar sua
engarrafar. Se for diferente do que o que
sacos de fantasia uma prioridade. Embalar o você estará usando, você pode ter que
portadora cheio de cobertores aconchegantes ensiná-lo a usar o seu novo bowl
para que o seu
ou garrafa. Alguns ouriços pode
hedgie pode escavar para baixo e dormir
obter cocô verde e dor de estômago
vai ajudar a mantê-lo aquecido, confortode alterações na água. A água da torneira
capaz e seguro. Se o seu carro não vai
qualidade varia muito de lugar
ser mantido 73 º F ou acima, você pode
para outro, e que poderia ajudar a obter
deseja adicionar um aquecedor ou duas mãos.um jarro de água que é usada para
Finalmente, se você tem uma longa viagem dequando você pegá-lo se você acha
volta,
a mudança de água será signifitentar apenas deixar o seu sono hedgie
hipocrisia.
através dele. Provavelmente, você vai ser
dirigir durante o dia, quando ele
estaria dormindo de qualquer jeito, e ele
não vai estar interessado em parar every pouco tempo para ser oferecido comida
e água. Alguns ouriços facilmente
obter a doença de movimento em carros, por isso,

Chaves para
A principal preocupação uma vez que seu para pegá-lo com um bebê recebendoEstabelecendo-se
em
hedgie chega em casa é minimizar
cobertor Ing, pequeno cobertor de lã,
o stress, tanto quanto possível
ou um saco de hedgie (uma bolsa de lã).
proporcionar uma transição suave para a sua Além disso, tente sentar no chão ou em
novo lar.
o sofá onde, se ele decidir
A ligação é uma grande parte do hedge- dar um salto de vôo ou assusta-lo em
propriedade porco. Você vai querer
soltando-o, há maneiras curtas
para manter uma rotina de manipulação
cair. Não há nenhuma razão para usar
seu hedgie todos os dias. Esta lata
luvas quando você pode simplesmente segurar
ser tão fácil como deixá-lo dormir em
com
um saco hedgie no seu colo, segurando
um cobertor.
e acariciando, ou supervisionar o jogo em
Quilling é um palco onde o jovem
uma caneta à prova de fuga. Obtendo o seu ouriços lançar espinhos do bebê e
ouriço usado para o seu perfume é o
crescer em novos. Isto ocorre sevparte mais importante de ligação.
eral vezes como os bebês de enfermagem, mais
Uma vez que ele tem associado o seu cheiro uma vez
com segurança, ele vai
em 8-9 semanas e, para alguns, uma luz
provavelmente se tornar mais extrovertido e quilling em 1 ano. Esta pode durar
ser mais confortável com a manipulação.
por tão pouco quanto uma semana a vários
Até que seu hedgie é mais confortomeses. Se você receber um hedgie bebê,
capaz em sua nova casa, e não tentar
não desanime se o seu doce
dominá-lo com longos períodos de
animal de estimação, de repente se transforma em
tempo socializando ou apresentá-lo
um assobio,
para muitos novos sons e cheiros
bola mal-humorado. É muito desconfortávelde uma só vez. Lembre-se de fazer as coisas poder para que eles tenham os espinhos
gradualmente.
crescimento através de sua pele, eo
Os novos proprietários são muitas vezes submelhor maneira de ajudá-los através dele é
standably nervoso em pegar
para dar banhos de aveia para acalmar a
sua hedgie. Até que você está acostumado
pele e lidar com muito cuidado. Não
para a sensação dos espinhos, é seguro
deixe seu ouriço assustá-lo afastado
com a sua atitude. Se você deixá-lo
só porque você está com medo da
grande exibição irritado, você está ensinando

Não começar a mudar de alimentos até a sua hedgie é liquidada em, geralmente após uma
semana ou duas.
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ele que ser mal-humorado você fica
mais ativa quando forem mais velhos.
para ir embora. Você não quer que o seu
Além disso, os bebês têm um curto digestivo
hedgie para se acostumar a não ser
trato intestinal e controle limitado.
manuseada, pode ter um efeito negativo
Você provavelmente vai querer manter o seu
efeito sobre o seu temperamento mais tarde nahedgie em um cobertor ou algo assim
vida.
facilmente lavável, porque eles gostam
Uma coisa que muitos novos
fazer cocô e xixi no máximo inconproprietários não estão preparados para o
venient vezes. A maioria dos hedgies crescer
bagunçado roda. Ouriços não unfora disso, também.
preender o conceito de execução em
Você pode observar o seu hedgie
a mesma faixa de roda mais e
por vezes, espumando pela boca,
over. Correndo na natureza, fazendo cocô
contorcendo em posições estranhas,
não é grande coisa, apenas deixá-lo para trás! e espalhando esta espuma em seu
Eles não fazem a conexão
penas. Isso é completamente normal,
que cocô e correr sobre ele
chamado de "unção". Seu hedgie
novamente dois segundos depois. No
não tem raiva e não está doente.
manhã, os proprietários são recebidos por umaVocê pode encontrar mais informações sobre
excrementos mistura deliciosa endurecido
unção no Comportamento e Hansobre a superfície da roda e o
dling seção.
pés do seu hedgie. De limpeza para
Se você receber mãos coceira após
alguns não é grande coisa, os outros jogam manuseio, ou têm pequenos pontos vermelhos
um ajuste no pensamento de esfregar
em todos os lugares espinhos do seu hedgie
tudo coberto de fezes esteiratoque, as chances são de que algo
ter. Você vai se acostumar com isso rapidamente,
nas penas é irritante quando você
e limpeza vai se tornar um hábito.
os espinhos espetados na. Você usuImersão a roda na pia ou
aliado me acostumar com isso, depois de passar
aspersão com a água / vinagre
mais tempo com ele. Ele pode ajudar
solução vai ajudar a soltar a maior parte dela para dar o seu hedgie um banho, que
e pode acelerar o processo.
irá remover a maioria de tudo o que está em
Não se preocupe se parece
as penas de unção ou rolando
como todo o seu bebé faz é dormir e
à noite. Se o problema
cocô. Os bebês, muitas vezes, dormir 22
continua, você pode ter uma alergia
horas por dia, levantando-se para comer e
que, infelizmente, provavelmente,
beber, e possivelmente executar um pouco. só piorar com o tempo.
Eles estão a crescer e se tornará
Às vezes hedgies vai parar
comer por alguns dias, quando eles
primeiro chegar ao seu novo lar. Isto é
muito bem para um dia ou dois, mas se ele não é
comer nada depois de três dias,
é imperativo para conseguir comida em
ele. Fale com o dono anterior ou
criador para sugestões para tirá-lo
para comer ou falar com o seu veterinário. Você
pode
deixar alguns pedaços de comida no
iglu ou onde ele dorme, se ele
parece não estar comendo. Alguns
são tímidos no começo e só vai comer em
a segurança de seu esconderijo.

É ótimo para deixar o seu vínculo hedgie apenas
dormir em um cobertor no seu colo.
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Encontrar tempo para seu Hedgehog
Enquanto alguns proprietários não têm
os riscos de tomar o seu hedgie em
abrindo espaço problema em sua
locais públicos antes de trazê-lo
calendário para a sua hedgie, por oujunto.
ers, pode ser difícil encontrar o tempo
gastar socializar a cada dia. Idealiado as pessoas dizem que você deve gastarLer ou Outros Hobbies: Se você
ler, malha, crochê, costurar, escrever,
em torno de uma hora e meia com o seu animal
etc todos estes são bons tempos para
de estimação
ter seu hedgie sair com
diariamente para uma alimentação saudável, bemvocê. Mesmo com TV e computador
ligado
tempo, seu hedgie provavelmente
relacionamento. Realisticamente, muitos
ser o conteúdo sentado no seu colo ou
proprietários acabam não aderindo a
explorar um pouco enquanto você está ocupado.
que. Enquanto hedgies não precisa do
Se você é um estudante, você pode ligar-se
interação constante que, digamos, um
durante o estudo ou trabalho de casa.
furão exigiria, eles precisam
atenção e manuseio. Se você é
apertado para o tempo de vez em quando
isto pode ser facilmente sanado por fitSe você não tem tempo para passar
ting seu hedgie com algo
exclusivamente com o seu hedgie (e
outra coisa que você tem que fazer. Se não o fizer
você deve!) playtime supervisionado é
sempre temos tempo para um-em-um
ou brincadeiras supervisionadas (ou se o seu uma ótima opção. É melhor criar um
cercadinho para evitar qualquer escapes/dishedgie não é o mais ativo ou fora
aparências, mas você pode decidir
curso), uma das abaixo pode atender
para deixar o seu hedgie vagam
sua programação.
um quarto. Se você fizer isso, seria um
boa idéia para aspirar antemão
à espera remover todos os cabelos
ou cordas que poderá ser apanhado
TV e hora do computador: Um grande
em torno de uma perna. Você também pode
tempo de ligação é quando você
querer
estão preocupados com um programa de TV, colocar algo no caso hedgie
filme ou trabalho no computador.
decide que o seu tapete parece
Agarre hedgie junto com um cobertor
uma caixa de areia, e bloquear qualquer placou aconchegar saco, e deixá-lo relaxar
es seu hedgie poderia espremer
no seu colo. Muitos hedgies desfrutar
ou sob e não sair. Sessão
isso e vai dormir com você.
no sofá e simplesmente deixar o seu
Enquanto isso não pode ser considerado
ouriço explorar também é uma boa maneira
"Manipulação", torna-se seu hedgie aspara levá-lo usado para manipulação. Segureassociada com o seu cheiro e ajuda
ção, acariciando, brincando com seus ouvidos
eles se relacionar com você.
e os pés são grandes para obter a sua
hedgie mais confortável com você,
e benéfico mais tarde na vida quando
você precisa de seu hedgie a cooperar
para essas coisas.
Viagens de compras: Se o seu é hedgie
Certifique-se de manter um olhar atento
confortável com o carro e drivem
seu ouriço sempre que ele está
ing ao redor, você pode levá-lo com
fora! Não há mais informações sobre
Você está comprando. Isso pode ser
carrinhos (bem como ir para fora
emocionante
para explorar) no capítulo Exercício.
e um hedgie curioso probhabilmente gostam de sair. Mais tímido ou
hedgies mal humorado, ou aqueles que ficam
carsick não seria o melhor
assumir um passeio. Entender
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Rotinas e Frequência
Diário:
• Verifique em hedgie para todos os problemas (hibernação, nada envolto
ao redor das pernas, etc)
• Socialização por cerca de meia hora ou assim
• Coloque água e dar alimentos frescos
• Limpe rodas, se necessário, local gaiola limpa

Bi-Weekly:
• Mudança de forros, local gaiola limpa
• Banho do pé, se necessário
• Limpe roda, se você não está a limpeza diária

Semanal:
• Faça uma verificação de corpo inteiro para qualquer coisa fora do comum, caroços, riscos,
inchaço, etc
• mudar completamente de cama, gaiola limpa, lavar pratos
• Pesar hedgie pelo menos semanalmente

Bi-Anualmente:
• visita Vet bem-estar para hedgies mais velhos (3 +)
Anualmente:
• visita Vet bem-estar, se certificar que tudo está indo bem
• Comprar novos alimentos ou outros materiais, se as datas de vencimento estão
chegando
Quando necessário:
• Corte as unhas
• Casa de banho
completa

Viajando com ou sem o seu
Ouriço
Há muitas coisas para consider antes de decidir tomar o seu
hedgie com você em uma viagem, ou leaving-lo para trás. Se ele é allowed ao seu destino, se
ele é facilmente estressado e não teria
segurá-lo bem, se você vai
tem tempo para cuidar dele durante
a viagem, se você pode manter
-lo aquecido durante a viagem e estadias,
se você pode encontrar um bom animal de
estimação
sitter ou não, etc, são todas as preocupações

que devem ser tratadas antes de
tendo o seu hedgie com você.
Viajar de carro
As possibilidades são, você terá que
tomar seus lugares hedgie com você
durante sua vida. Viagens Veterinário, indo
a um parente de, talvez até moving. A viagem pode ser estressante, mas
não tem que ser. Antes decidção para tomar o seu hedgie em qualquer coisa
mas um curto passeio, você primeiro precisa
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Portadora deste ouriço
se dobraram com segurança em,
embalado com cobertores
e aquecedores de mão, e
pronto para a unidade.

para tirá-lo acostumado a sua carvai trabalhar em uma pitada. Você vai querer
portadora e saber o que é normal para
para encontrar uma maneira de proteger o
seu comportamento. Se você perceber que
portador
mesmo uma movimentação rápida faz com quepara
ele mantê-lo de ser lançados ao redor
fico enjoado, não tente tirá-lo
e rotulá-la claramente em caso de
a menos que seja absolutamente necessário. Se
emergência.
o
Na parte de trás deste
seu
livro que você pode encontrar uma tag
hedgie adora a atenção que recebem
transportadora com
quando você está fora de casa, mais
as informações de emergência para preencher
freqüentes viagens seria ótimo.
dentro
Ao viajar com um porco-espinho
Gaiolas de viagem são alternativa
em um veículo, a melhor coisa a usar é
habitação quando se viaja durante a noite.
um portador do gato lado duro. O transportadorIsto pode ser tão simples como um plástico
pode ser apertada em que o veículo
banheira (com ventilação) ou um pop-up
evitar ferimentos em um acidente. Ele
casinha de cachorro. Deve ser um decente
não vai sair voando e hedgie não será
tamanho, assim você pode ajustar o seu hedgie
esmagado por objetos voadores. Um transportador
de
É fácil para as equipes de resgate de detectar roda, pratos e esconderijo
e saber que há um animal em
nela. Se você estiver hospedado em um hotel
o veículo. Pet transportadoras menores ou
e estão preocupados com escapes, você
gaiolas de plástico não são tão adequados maspode colocar o dreno para baixo e lugar
a gaiola na banheira de casa de banho. Se
você está dirigindo a noite toda não é
Você pode usar um
banheira de
armazenamento como
uma gaiola de viagem,
e embalar o seu
suprimentos de hedgie
em que durante o
dirigir.
Esta configuração tem
apenas espaço suficiente
para uma suspenso
roda, pratos,
e um sono
saco.
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Esta 36 x 22 "
canil pop-up
foi feito para
cães, mas obras
grande como um grande,
facilmente transportável
ouriço viajar
gaiola.

absolutamente crítico. Seu hedgie vontade
dispositivo ing com lã para desencorajar
ser muito mais seguro em sua carreira, por issoeste.
é Lembre-se de nunca deixar
melhor deixá-lo lá.
seu hedgie sozinha no carro!
Outras fontes que você deve tentar
As temperaturas podem mudar dentro
para trazer são uma garrafa de água, comida drasticamente quando você menos espera
para durar alguns dias, e veterinário informa- lo.
ção para uma clínica perto de seu destino,
Se você estiver viajando para fora do
ção, bem como a sua clínica habitual.
estado, conhecer a situação legal de
Estas são todas as coisas excelentes para
pet ouriços africanos em todos os outros
ter no caso de você ter que parar de unáreas que você estará viajando. O
Expectedly em sua viagem. Se você é
última coisa que quero é ter o seu
indo por vários dias, trazer o suficiente
hedgie confiscada.
comida, água, cobertores e mão
aquecedores para durar seu hedgie por pelo
menos uma semana a mais do que o planejado,
apenas no caso.
Viajar de avião
Tenha certeza que hedgie é quente
Há muito mais para se preocupar
mas também não muito quente quando travsobre quando voando com seu hedgie
eling. Ouriços pode e muitas vezes
em algum lugar do que dirigir. Seu HEDnão fico enjoado durante a viagem. Se
gie provavelmente vai ter que voar em carga,
você tem ar condicionado em sua
onde você não é capaz de verificar
carro, tentar mantê-lo em 75 °. Se isso é
ele. A maioria das companhias aéreas vai exigir
quente demais para você, você pode manter
um
que a temperatura normal e utilização
certificado de saúde de seu veterináriouma mão mais quente, disco SnuggleSafe,
erinarian emitido no prazo de 10 dias de
ou outro dispositivo de aquecimento para ter
viajar para aceitar o seu ouriço.
certeza
Tal como acontece com a viagem de carro,
seu hedgie permanece quente. Certificar-se
certifique-se cada
o que você usa não fica muito
lugar que você vá é legal ter um
quente, e que não pode prejudicar a sua
ouriço. Se você deve ir para um estado
ouriço se ele decidir mastigar
ou município onde hedgies são ilegais,
ou cavar para ele. Você pode embrulhar o calor
é melhor deixá-lo em casa com
alguém de confiança para cuidar dele.
Corre o risco de ele ficar confiscadas e
potencialmente sacrificados, de outra forma.
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Em Carga: Ouriços são geralmente
Uma vez lá, o compartimento de carga pode
colocar em carga, se eles têm de viajar
ser um alto, lugar rattley. Altitude
de avião. Enquanto a maioria faz muito bem mudanças e tudo que estava acontecendo
quando
no pode ser muito estressante.
enviado corretamente, alguns casos têm
Algumas companhias aéreas têm cartões que
terminou mal. Entenda os riscos
são deixados com o vôo nodo transporte do seu hedgie antes
tendants após a transportadora tem sido
decidir fazê-lo.
carregado. Se você está preocupado com
-Temperatura: As companhias aéreas têm seu hedgie não torná-lo para o
áreas de carga "clima controlado"
avião, não deixe de perguntar.
para animais de estimação, o que significa que a
área está
deveria ser mantido na mesma
faixa de temperatura como a cabine. Em
Na Cabine: É ótimo se você é capaz
realidade, que pode ser muito frio para um
para obter permissão para trazer o seu
ouriço. Verifique se o seu hedgie
hedgie na cabine com você. Lemtem abundância de cobertores, bem como um ber que as companhias aéreas vão exigir que
mão mais quente ou dois para adicional
qualquer estadia animal dentro de seu portador,
calor.
devidamente arrumadas, para o conjunto
-Manuseio: Seu hedgie em seu
vôo. O custo é normalmente sobre o
portador linha-aprovado será
mesmo que mandá-lo em carga. O
tomado e carregado sobre o plano
transportadora vai ocupar parte do seu
o mesmo que a sua bagagem regular.
espaço para passageiros (sob o assento em
Alguns proprietários se preocupem com a inicial
sua frente, de modo que o transportador deve ser
ficando para dentro e fora do avião.
pequena).

Capturando um fugitivo
Em algum ponto no tempo, você
hedgie não pode sair da gaiola,
pode ir para verificar o seu hedgie
com um algo aberto top poderia
só para descobrir o horror ...
cair e proporcionar uma rota de fuga,
não hedgie! Ouriços não são o
ou outro animal de estimação pode entrar e
mais ágil de animais, mas eles ainda
prejudicar a sua hedgie ou comer sua comida ou
sei sei como escapar. Se
que não. Se você tiver a gaiola sentarseu hedgie vai faltar, manter a calma
ting em algo fora da terra,
mas agir rapidamente. Muitas coisas podem ter certeza de que ele não pode escorregar e cair
dar errado fora da segurança de sua
para o chão.
gaiola.
Depois de escapar à prova
Lidar com escapes deve
da gaiola, eliminando potencial
começar antes que um ocorre mesmo.
esconderijos no quarto é uma boa
Fuja à prova a gaiola é muito
idéia. Há muitas coisas em
mais fácil do que tentar encontrar o seu
o quarto médio que poderia funhedgie após o fato. Verifique se
ção como esconderijos, e removendotodas as portas fechar com segurança, o
ção os ou bloqueando-os fora vai
bares não são muito distantes um do outro, as fazer a sua busca muito mais fácil em
barras
caso de uma fuga. Tente não
são bloqueadas, se necessário (com um
deixar pilhas de coisas em todo o
materiais, tais como plástico de papelão ondulado,
andar, que seu hedgie pode tentar
papelão, tecido, etc), para evitar
para entrar. Bloqueio de fora maneiras de
escalada, e que a gaiola não faz
se sob a mobília é inteligente, como
tem uma parte superior aberta. Mesmo que o seu
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bem como manter as coisas como casa• Em cada quarto, cuidadosamente pegar
manter produtos de limpeza ou isca e armadilhastudo do chão. Hedpara
gias frequentemente esconder em tecido
pragas fora de alcance. Mesmo apenas o
como pilhas de roupa, e no interior
resíduo do lado de fora de um spray
mochilas, bolsas ou sapatos. Eles
garrafa pode ser o suficiente para fazer
também são susceptíveis de esconder sob
seu hedgie doente se ele decidisse
aparelhos onde é escuro e
ungir com ele.
quente, como geladeiras, máquinas de lavar
Finalmente, deixando de fora a sua carreira louça,
cheio de cobertores com a porta aberta
máquinas de lavar, secadoras, água
pode economizar muito tempo e esforço
aquecedores, etc Evite correr qualquer
, dando o seu hedgie cofre e
aparelhos até que você esteja certo que seu
lugar confortável para se esconder se ele fica
hedgie não está sob ou dentro deles.
fora. Você pode deixar isso ano
Máquinas em movimento ou ar quente poderia
rodada, e verificar primeiro se
esmagar ou queimar sua hedgie. Ser
tem uma fuga. Mantê-lo no chão
muito cuidado se você mover qualquer
nível e de preferência perto do
móveis ou eletrodomésticos que você
gaiola.
não esmagar sua hedgie no
processo. Móveis como reclináveis /
cadeiras de balanço ou pull-out sofás
são notórios por ferir animais de estimação
quando eles estão abertos a olhar
Se o seu ouriço Escapes
por baixo. Use extrema cau• Verifique e triplo
ção, se você abrir ou mover estes
ele não está na gaiola. Às vezes
tipos de móveis.
eles esgueirar sob forros em estranho
• Se você ainda não encontrou o seu HEDlugares e é preciso um segundo
gie depois de procurar por todas asolhar para encontrá-los. Se ele não é
coisa no chão, e você ainda
lá, procure em lugares próximos da
Não sei o que ele está na sala,
gaiola. Muitas vezes um hedgie vontade
você pode começar a deixar de fora forte
rapidamente transformar-se perto da gaiola.
cheirar alimentos para tentar atraí-lo
Se você não encontrá-lo dentro de alguns
fora. Comida de gato molhado, atum em
minutos de busca ...
conserva,
• Aumente o calor. As possibilidades são
ou insetos enlatados todo o trabalho.
é mais frio do que 73 º, sempre que o seu
• Estabelecer algum jornal on
hedgie está escondido, e você quer
o chão, polvilhe farinha sobre ela, e
minimizar as chances de ele emcolocar a comida no meio da
tentador hibernação lá fora.
jornal. Se você ficar até ouvirAlém disso, ele vai ser mais propensos a
ção, você pode ser capaz de ouvir
ser ativo e movimentar-se se é
a dobra do jornal, e se
mais quente, tornando-se mais fácil encontrar
seu hedgie caminha até a comida
ele. Quanto mais frio, mais
você será capaz de ver o péprovavelmente ele só vai se amontoam-se e não
impressões na farinha. Depois de ver
mover.
provas da sua hedgie numa
• Feche todas as portas. Se o quarto
quarto, você pode se concentrar a sua pesquisa
seu hedgie estava sempre
lá.
fechado, você tem o benefício de
• Examine tudo o que você
sabendo que ele está contido para que
possivelmente na sala, e
quarto. Se não, fechar todas as portas
fazer algum barulho no processo.
você pode, e você vai ter que começar
Se você bater em algo que
o processo de estreitamento
que quarto ele está dentro
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seu hedgie é, ele pode huff
Mantenha um olho muito atento sobre ele para
e dar-se afastado.
nos próximos dias. Ele poderia
• Se você não é capaz de localizar e
ter comido algo ruim para fora
recuperar a sua hedgie, você pode
há que irá causar digestivo étem que tentar montar uma armadilha ao vivo
processa, ou ter um interno menos óbvia
(rato
lesão que ele vai precisar de atenção veterinária
ou esquilo de calibragem) e atraindo-o
para. Ele também pode ser mais propenso
com alimentos. Se você definir um, verifiqueà hibernação naqueles seguinte
ele constantemente para que o seu hedgie semanas, de modo a tentar bater o temnão se sente lá muito tempo depois de ter sido
tura um pouco, apenas para ser seguro.
preso. Você também pode apenas ficar
Finalmente, descobrir como ele esse esperando no escuro, para ouvir
caped para que possa impedi-lo de
ele, e rapidamente apagar as luzes
aconteça novamente. Deixando a gaiola
em e agarrá-lo uma vez que ele vem
porta aberta é fácil, mas se ele
fora. Felizmente a maioria dos hedgies
saiu mesmo com a gaiola fechada,
quando assustado irá congelar e
Tenha certeza que você passar por cima de sua
bola para cima, fazendo com que esse processo
gaiola e
bastante simples. Se o seu
certifique-se que é totalmente seguro serhedgie vez decide fazer a reserva
portanto confiar em sua hedgie para ficar em
para um esconderijo, pelo menos você vai sozinho novamente. Fazer qualquer modificaçãosei onde ele está!
ções para ter certeza que é seguro, logo que
possível.
Lembre-se de ser paciente e
Não entre em pânico se uma fuga acontece.
Embora é perigoso para a sua HEDgie estar fora e sem aquecimento,
Depois de ter recuperado o seu
sorrateira animal de estimação, certifique-se decomida, água, etc, alguns ainda têm
conseguiu viver muito tempo em sua
bem
olhá-lo mais para os ferimentos. Se ele caiu casas do proprietário. Não desista e
ser persistente e profundo!
da gaiola, ele poderia ter seriamente se machucou, juntamente com o
chances de cordas ou cabelos apanhados
em torno de membros, picadas de insetos, ou ficar
frio o suficiente para desencadear a hibernação.

Verifique cuidadosamente dentro e sob os móveis antes de se mudar ou sentado sobre eles!

34

Comportamento e Manuseio
35

Interpretar a linguagem corporal
ous como quilling ou um cheiro forte
Hedgies muitas vezes expressá-lasirritá-los, chegar ao seu veterinário.
mesmos de forma diferente do que outros animais
Hedgies esconder a doença muito bem e
de estimação,
comportamento estranho pode ser um dos
e pode ser difícil saber o que
primeiros
eles estão tentando transmitir. Eles
sinais que algo está errado.
são animais naturalmente presas e
Além disso, não se preocupe muito se
seus primeiros instintos são para ser dedefensivo, para não atacar ou contra-atacar seu hedgie faz barulhos estranhos quando
ele está dormindo. Alguns vão roncar
quando algo assusta.
e se contorcer como se eles estão imaginando
É importante ter em mente
perseguindo larvas de farinha em seu sono.
que as reações mais freqüentes de
Você ainda pode querer verificar cada
hedgehog fará estão fora de medo.
o seu tempo de hedgie torna incomum
Lembre-se que mudanças bruscas
Parece ter a certeza de que nada está errado.
de atitude deve ser tomada seriamente. Se isso não é algo que obvia-

Ações
• Rolando como uma bola: Medo, desconfiança, desconforto de estar em suas costas.
• Quills up: Incerteza, medo, irritação.
• vibração ou agitação: Normalmente acompanha lotes de assobios e popping,
quando um hedgie é extremamente chateado.
• Mordidas: Medo, raiva, atraídos pelo odor do objeto, alguma mordida
para aparentemente nenhuma razão em tudo.
• Auto-unção: a razão Não sabe porquê. Normalmente feito em coisas que não têm
um cheiro forte.
• Agitando pernas quando em volta: agitação, frenético, desconforto, precisa
aliviar-se.
• Splatting: Extremamente relaxado e confortável, mas principalmente quando feito
eles estão superaquecidos. Eles vão esticar as pernas na frente e atrás
eles e "splat fora" em seu ventre.

Sons
• Huffing e assobios: Medo, desconfiança, raiva, geralmente acompanhada por ereto
penas. Alguns vão huff com apenas seus espinhos viseira para cima, o que indica uma
mais hesitante irritação.
• Clicar e popping: Extremamente medo ou raiva.
• ronrom de: Contentamento, confiança.
• Snuffling: Happily explorar, Curioso, também chamado de "wheefling". Eles vão
muitas vezes mexer o nariz no ar e siga aromas que lhes interessam.
• Chirping: Fome (principalmente em hoglets não desmamados), a atenção querendo,
interesse sexual em outro hedgie.
• Squealing: dor ou frustração. Alguns vão gritar quando vômito de
uma dor de estômago ou asfixia, ou se eles são incapazes de aliviar-se
devido à dor de constipação ou infecções urinárias.
• O Hedgie Grito da Morte: Um grito estridente gritando. Extremo
dor, raiva - a causa deve ser investigada imediatamente.
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Unção
Você pode observar o seu hedgie
espumando pela boca de vez
em tempos, e espalhando esta espuma
em suas penas. Este é um completamente
comportamento normal com maior freqüência
conhecido como unção, também chamado
auto-unção ou "formicar". Seu
hedgie não tem raiva e é
não ter uma convulsão. Relaxe, sente-se
volta, e relógio. As posições
podem obter-se em lata
ser bastante divertido. Alguns hedgias ungir ao longo de quase nada,
enquanto outros nunca o fazem.

apenas alguns licks, às vezes eles vão
tudo para fora e cobrir-se com
cuspir para minutos a uma hora. O
comportamento unção é acionado a partir de
extrema olfatório (olfato)
estimulação, e às vezes eles vão
ungir ao longo de um perfume no ar sozinho,
sem ter um objeto real
para ungir a partir. Unção hedgies
são geralmente muito absorvido no
ato e inconscientes de sua surround
mentos, o que o torna um conveniente
tempo para tentar aparar as unhas! Se eles
ungir com algo colorido, como
um morango, eles podem acabar
rosa manchado por um tempo.

O que exatamente está acontecendo? Hedgies
ungirá quando se deparam
determinados aromas que eles gostam. Isso
Por que eles fazem isso? Sem uma repoderia
aliado sabe porque ouriços, como a
ser sabão nova mão, comida diferente
ungir. Alguns acreditam que na
ou guloseimas, agente de limpeza sobre o tapete,
selvagem, eles iriam tentar encobrir
nada. Alguns gostam de ungir em
seu perfume com outra coisa,
O cabelo de seu proprietário ou roupas. Ele
como uma carcaça de animal. Outros
começa como uma surra / beliscando, e depois
acha que eles iriam ungir com poivocê vai ver o seu toque e hedgie
filhos que eles são imunes a, em
contorcer para espalhar a saliva deleuma tentativa de assustar os predadores.
self, especialmente na viseira, shoulO comportamento foi comparado com
der e volta penas. Às vezes é

Pescoços e línguas Hedgehog são surpreendentemente flexível!
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aves "formicar", em que um semelhante
atividade ocorre. Aves vai alguma
vezes pegar insetos (formigas geralmente,
daí o nome) e colocá-los
em suas penas. Não há nenhuma
resposta definitiva para isso, quer,
embora as suposições são semelhantes aos
os hedgies razões ungir, junto
com ele, possivelmente ajudando a remover
parasitas. A pesquisa mostrou que
algumas destas soluções faria
sentido a partir de um ponto de vista natural,

no entanto. A mais bem aceito
perspectiva é que ele pode usado para
aumentar o seu odor pessoal ouder para ajudar ouriços detectar (e
em seguida, evitar) outros ouriços. Bebê
hedgies também ungir com freqüência, e
uma explicação pode ser que ele
ajuda as mães recuperar seus filhotes
se engatinhar fora. Caso contrário, ele
pode ser simplesmente um não-funcionais
resposta, como a forma como os gatos só
acontecerá
amar catnip.

Folhos
"Quilling" é o ouriçoaproximadamente.
ified prazo para a muda ou galpãoOuriços quill repetidamente
ding. Quilling é um processo natural
durante toda a sua vida. Eles
onde um hedgie perde suas velhas penas
quill algumas vezes como bebês
e cresce em novos. Geralmente
antes de serem desmamados, e alguns
começa com algumas penas caindo,
terá um pequeno folhos numa
e, gradualmente, mais se perdem como novo ano. O quilling mais significativo
penas crescer dentro Algumas hedgies são (E os donos de um bebê começa a
feito em uma semana ou assim, alguns podemexperiência) é a 9 semanas quilling,
levar vários meses. Alguns hedgeque começa em cerca de 7-12 semanas
porcos perdem tão poucos espinhos que é
idade. Este é o mais difícil
pouco perceptível. Enquanto um hedgie
quilling um hedgie vai passar.
pode perder uma grande quantidade de espinhos,
É como uma dentição da criança, a nova
o casaco
espinhos que crescem em são dolorosas como
não deve olhar muito escassa ou ter
perfuram através da pele. Seu
remendos calvos. Alguns bebês têm
hedgie provavelmente vai ficar mal-humorado e
casacos mais finas do que outros. Tenha em menos social durante este tempo. Seja pamente que, enquanto você pode ver
tient e muito gentil - é melhor
novas penas crescendo em, vendo a pele
evitar tocar suas costas ou segurando
entre espinhos é nada para se preocupar
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ele de costas em uma bola sempre
dando-lhes muitas vezes. Dois banhos
possível. Isso coloca pressão sobre o seu
uma semana deve ser suficiente durante
pele dolorida e sensível, e você não
os piores momentos de quilling. Mais
quero que ele associe manuseio
detalhes sobre o banho pode ser encontrado
com desconforto. Com consistente,
no capítulo higiene. Você pode
manuseio suave mais superar seu
também colocar algumas gotas de óleo para
atitude como eles terminam quilling. Occomida do seu hedgie para melhorar a pele
casionally existe um ouriço que
saúde.
depois de quilling não vai voltar
Às vezes o cabelo vai cair,
a uma personalidade social.
mas, principalmente, eles perdem penas e
Para ajudar a suavizar a pele, você
não sua pele. Se você ver um monte de
pode dar o seu hedgie uma calorosa de aveia- perda da pele, faça uma visita ao veterinário para
banho de refeição. Isso pode ajudar a suavizardescartar a possibilidade de parasitas
na pele e permitir que as penas para
(Ácaros são comuns) ou uma pele de infecvir mais fácil. Os proprietários muitas vezes usar
ção.
Produtos Aveeno, mas você pode apenas
Fora de quilling, alguns
colocar um punhado de aveia seca em algumas
hedgies têm luz galpão-sazonal
meia-calça e agite-a em torno de
ding, embora nunca deve ser tão
da água. Você também pode aplicar um
extenso como quilling completo. Hedgies
pequena quantidade de linho, azeitona, jojoba,também pode perder penas devido ao estresse,
ou óleo de vitamina E diretamente sobre a peledesnutrição, desequilíbrios hormonais,
se você notar particularmente intransigente- ou quando se recuperando de parasitas
manchas desconfortável. Cuidado para não usar
ou doença. Perda pena anormal
mais do que algumas gotas topicamente.
deve ser sempre avaliadas pelo seu
Porque os banhos podem ser extremamente veterinário.
secar a pele de um hedgie, evitar

Aqui você pode ver novas penas crescentes através da pele deste jovem ouriço. O número de penas perdidas a cada dia pode variar de apenas alguns para mais de cem.
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Mordendo
Morder é um hábito que não hedgie
morder. Alguns vão morder se eles cheiram
proprietário quer lidar com eles. O primeiro
outros ouriços em suas mãos, se
coisa a fazer quando se tenta parar o
eles foram forçados a socializar
comportamento é descobrir por que seu
muito tempo, ou se há alguma outra
ouriço está mordendo. Existe uma boa
cheiro que não gosta (como a
cheiro em suas mãos, ele tem medo, ou
cheiro de fumaça, unha polonês, ou até mesmo
ele apenas se tornar um hábito para chomp flores). Retire o ofensor
em toda a pele exposta? Uma vez que você odor ou dar o seu hedgie um pouco de
saber a razão por trás da mordida
uma pausa, mas só não se esqueça de
você pode começar a trabalhar na prevenção responder imediatamente ao morder,
lo. Lembre-se que qualquer animal com
que pode ensinar-lhes que morder
dentes podem morder, e enquanto a maioria HEDfica-lhes o que eles querem.
gias não eles ainda têm sempre
essa capacidade.
Razão # 3: Hedgies, às vezes,
morder quando estão com medo ou com raiva.
O ouriço provavelmente seria
Motivo para cortante # 1: A "gostoenrolado em uma bola apertada e assobios.
teste "mordida, ou uma mordida de unção
Se você vai picar os dedos em torno de
geralmente vem depois de algum farejarno rosto do pobre homem, à espera de
ção e lambendo. Algo que
cheira bem para eles muitas vezes resulta em ser mordido. Se o seu hedgie é como
isso, não coloque a sua pele onde ele
unção ou mordiscando o objeto
pode chegar a ela. Deixe que ele se acalmar em
(Neste caso, você). A melhor maneira de
um cobertor de lã ou algo semedesencorajar este é não permitir que ele
lar, e você pode voltar a hanlamber ou morder você, e lavar o
pele com sabão sem perfume para remover dling-lo quando ele não está tão chateada.
o atractor. Lembre-se que
estes são mordidas "amigáveis" e sua
hedgie não significa qualquer dano.

Razão # 2: Quando hedgies cheiro
coisas que eles não gostam ou são
estressados ou desconfortáveis eles podem

Razão # 4: Alguns hedgies como morder
apenas para os pedaços dele. Isto pode ser
especialmente difícil quando é unesperado e você não sabe por que
ele está fazendo isso.

Aromas e texturas interessantes freqüentemente
desencadear morder.
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Razão # 5: Mordendo outras coisas é
a menos morder-provocando.
geralmente causado por duas razões.
• Se o seu hedgie morde qualquer pele
Em primeiro lugar, o objeto cheira / gostos
eles podem chegar, simplesmente não dão
bom, ou dois, o objeto é intimiele essa oportunidade. Você pode
namoro / irritante. Eles também irão
segurá-lo em um cobertor para manter
morder as coisas, se eles gostam da textura
suas mãos longe dele.
(Couro é um bom exemplo). Alguns
• Se suas mordidas e ouriço
hedgies morderá suas penas quando
detém, tente não vacilar ou puxão
enrolado em uma bola, se eles estão chateados. sua mão, você não quer
ferir a boca ou rasgar o seu
pele. Normalmente, se você esperar em silêncio
eles eventualmente vai deixar ir. Puxando
Dicas Morder
seu hedgie longe pode causar-lhe
• Quando o seu ouriço morde,
para moer em sua pele mais difícil.
não colocá-lo imediatamente de volta
Algumas pessoas tiveram sucesso
em sua jaula. Se você fizer isso, ele irá
soprando suavemente em sua hedgie de
ensinar-lhe que morder faz com que você
face a levá-los a liberar seu
deixá-lo sozinho.
morder. Você também pode empurrar
• Alguns hedgies morderá quando
delicadamente
eles estão com fome. Tente oferecer um
o que está sendo mordido para
pouco de comida quando você levá-lo
boca do hedgie, que é
fora.
desconfortável, mas não doloroso
• Certifique-se de que você lavou seu
e pode convencê-los a soltar
mãos com sabão antes de o mesmo
sua aderência.
cada tratamento. Sabão sem perfume é

Ouriços e outros animais de
Muita gente se juntar em linha
através do perigo potencial de
estimação
fóruns e fazer perguntas como "vontade
interagindo com outros animais meu cão comer o meu ouriço quando ele
e é bem-estar do seu hedgie você
chega em casa? ", ou" pode HEDGIES e
deve se preocupar, não
furões se dão bem? ", ou mesmo" eu posso sua própria diversão.
abrigar um ouriço e um porquinho da índia
Uma desculpa que é frequentemente utilizado
juntos? "
em apoio de permitir que outros animais de
A primeira coisa que qualquer pessoa
estimação
perguntando essas coisas deve fazer,
socializar com ouriços é que
é sentar e pensar por que você faria
"Ouriços têm uma grande defesa
quer ter o seu ouriço e
sistema! "No entanto, eles não conseguem
outros animais de estimação socializar? Ouriços,
mencionar que temos criado hedgeem primeiro lugar, são solitários por
porcos para ser mais calmo, mais doce, e
natureza. Eles não precisam ou anseiam
animais menos reativos. Um ouriço pet
interacção de seres humanos ou de outros
não vai ter a mesma rápido,
animais. Eles são presas defensiva
reflexos extremas como um hedge-selvagem
animais, e pode ser muito facilmente
porco. Mesmo através da penas, um
salientado da exposição a outros
pressão rápida de um cão ou gato pode
animais de estimação, mesmo que pareçam malmuito a sério ferir ou matar o seu
menos. O fato da matéria é,
hedgie. Os gatos são mais propensos a
não há qualquer benefício considerável
tolerar e respeitar ouriços
para o ouriço por colocá-lo
depois de obter um noseful de espinhos, mas
você não deve ter que confiar em seu
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ouriço para se defender, ouao redor. Levaria apenas um moder para ele ser salvo. Se seus animais de
mento para algo dar errado.
estimação
Ouriços nunca deve ser
não parecem ser verdadeiramente feliz
alojados com quaisquer outras espécies. Não
e aproveitando o tempo juntos
só ouriços têm completamente
você deve tê-los socializar,
necessidades de cuidados únicos, mas se
não empurrá-lo, apenas deixá-los tanto
deve-se ligar a outro, não
jogar individualmente.
há como escapar da jaula e
Animais como presa impulsionados
iria acabar mal, para dizer o mínimo.
cães ou gatos (como terriers, vista
No geral, é melhor estar seguro do que
cães, etc) e os furões são espedesculpe, mas se você decidir permitir
cialmente provável para intimidar o HEDseus animais de estimação para reunir-se, tomar
gie, e menos propensos a "jogar bonito".
todas as
Mesmo se você acha que sabe o seu
precaução para a segurança tanto do animal de
cão, gato ou outro animal de estimação, nuncaestimação
tomar
e nunca, sempre deixá-los UNATum olho fora deles com o seu hedgie
cuidado.

Lidar com "Boy Time"
Na maioria das vezes, do sexo masculino hedgehog deve ser produzido, ou de que
proprietários ouriço irá testemunhar, ou
ele tem problemas hormonais. Ele só
encontrar evidências de, seu menino não
significa que ele pode querer um pouco de
ser tão "pouco" mais. Sim, como
privacidade!
desconfortável, uma vez que tende a fazer
Não há realmente nenhuma maneira de prépessoas, hedgies machos freqüentemente
desabafar-lo.
masturbar.
A principal aborrecimento que
Alguns meninos são educadamente discretovem junto com "tempo de menino" é
e não exibir seus bits viris
quando há sêmen sobraram eipara você. Outros, porém, poderia me importarther na barriga de seu ouriço ou em
menos sobre o público e vai
seus cobertores. Infelizmente uma vez
para ele sem nenhum senso de decência no ter secado, pode ser extremamente
tudo. Colocando a cabeça debaixo deledifícil de lavar. Se você ver
auto acompanhado de bater
substâncias brancas ou amareladas seco
sons, ou andando com sua
na barriga de seu ouriço masculino ou
costas arqueadas ou contraindo suas costas mandíbula, sua melhor aposta é a de mergulhar
final são todos os sinais para qualquer uma dasele em
capas
água quente por um tempo, e esperança
os olhos de todas as crianças ou
você pode esfregar suavemente para fora.
desajeitadamente
Para cobertores, se uma lavagem ou
explicar o que está acontecendo! Tente não esfregando com a mão não vai tirá-lo,
para se assuste se você ver seu pênis você pode tentar usar um pouco de unha polonês
quando ele está totalmente fora de sua bainha,removedor
ele
(acetona diluída), mergulhe
pode ser praticamente do tamanho de um dos alguns no tecido, e trabalhá-lo
seus
com uma escova de dentes ou o seu finpernas.
gernails. Tenha em mente a solução
Os meninos são bastante espontânea
pode descolorir o tecido. Uma vez
sobre quando decidem Masturque você tenha removido a bagunça, lave a
bate. Dia ou noite, em sua gaiola
cobertor novamente para ter certeza que não é
ou não, público ou não. Estes
qualquer resíduo da unha polonês
atos de auto-satisfação não são nada
removedor. O cheiro forte pode
para se preocupar, pois eles são totalmente incomodar o seu hedgie.
normal. Isso não significa que o seu
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Dicas sobre Bonding

O que fazer para ajudar o seu hedgie
aquecer a você:
• Coloque uma t-shirt que você tem usado
para um ou dois dias no hedgie de
gaiola, para que eles possam dormir nela.
Isso vai associar o seu cheiro
com segurança. Fazer
certeza de que ele não tem nenhum solto
tópicos que os membros poderiam obter
capturados dentro
• Mantenha um horário. Os tempos
você ligar as luzes e desligar, alimentação,
limpar, e lidar com o seu hedgie
deve ser consistente cada dia.
Isso ajudará o seu hedgie saber
o que esperar e não tomar
-los de surpresa cada vez que você
tirá-los.
• Lave as mãos antes de handling com o mesmo sabonete cada
tempo. O ouriço vai assocomi esse cheiro com você, o que
irá torná-los mais confortáveis
capaz. Hedgies como rotinas.
• Seja paciente e gentil. Se o seu
ouriço é tímido e tem uma
muito tempo para desenrolar, apenas deixá-los
relaxar debaixo de um cobertor ou em um

dormindo saco. Se você deixá-los
dormir no seu colo enquanto você assiste
TV ou utilizar o computador, isto
vai ajudá-los a perceber que você
Não quero dizer mal, e que você
pode ser confortável para adormecer em
muito. Nunca manuseie o seu ouriço
aproximadamente, você pode perder todo o
progresso que você fez a ligação para cima
a esse ponto.
• Deixe-os potty alguns minutos
depois de acordá-los. Alguns
hedgies será extremamente wiggly
ou mal-humorado, se eles precisam "ir"
e não quero fazê-lo por você.
Você pode querer ter um foracaixa de areia de-gaiola e deixá-lo
ou-la sozinha por alguns minutos
para fazer o seu negócio. Não deixando
eles me livrar de tudo acabará
resultar na sua cocó e xixição em cima de você ou a si próprios,
nenhum dos quais é particularmente
agradável de sua parte.

Coisas que não fazer:
• Manuseie o ouriço com
luvas. Se o fizer, irá mascarar o seu
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cheiro de modo que sua vontade hedgie
nunca se acostumaram a
você. O cheiro de luvas, esos de couro cialmente, pode ser
assustadora e causar uma já
ouriço medo de morder e fazer
coisas piores. Usando um cobertor é
muito melhor.
• Falar muito alto ou tocar música em alto
volume
perto de você hedgie. Ouriços são
sensíveis ao ruído. As possibilidades são
que, se algo é alto para você,
há-nervo ralar superior
acamparam ultra-som sons ao longo
com ele que seu hedgie vai pegar
para cima.

• Manuseie o direito ouriço
depois de comer, de lidar com outra
animal, ou tocar qualquer coisa
forte cheiro. Se você cheira
alimentos, pode ser mordido. Se você
cheirar hostil, você pode ser mordido.
O mais provável, porém, seu hedgie
só vai xingar e bola mais
do que o normal. Se você não sentir o cheiro
como você, seu hedgie não vai
sei que é você, e não um cão,
ou um cheeseburger, ou um carro que você tem
vindo a trabalhar. Lave o
bem as mãos para garantir que o cheiro
se foi para evitar qualquer confusão de
identidade
ups.

Uma grande parte da ligação é a certeza
você lida com o seu ouriço suavemente.
Ouriços sentir mais segura a barriga para
baixo.
Para pegar o seu hedgie bare-handed,
começar por se aproximar dele em ambos
os lados com as mãos.

Em seguida levantá-lo do chão com um
lenta e constante "scoop".

Dê a ele uma chance de situar-se
em suas mãos para que ele se sente apoiado
e segura.
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Gaiola aquecimento e iluminação
Prevenção de hibernação e
ao mesmo tempo a cada dia. Embora
mantendo o seu ouriço em um adequado
seu hedgie é mantido quente o suficiente,
temperatura ambiental é absoele ainda pode tentar a hibernação
lutely crucial para o seu bem-estar. Afda má iluminação sozinho. Um dos
ouriços-riquenha, depois de viver no
os ouriços principais razões deveria
desertos de eras e eras, não
ter uma fonte de luz artificial é
evoluir para uma grande capacidade de Hiber- substituir os ciclos de luz natural.
nate através de tempo frio. Eles
Encurtar o dia no inverno
não acumular "gordura marrom" para o
pode desencadear hibernação.
inverno, e simplesmente não estão equipados
A instalação de iluminação adequada apenas
para a hibernação como outro ouriço
deve consistir de uma luz (que
espécies. Pet ouriços africanos,
pode ser uma luz réptil, uma lâmpada de mesa,
quando confrontados com um ambiente de frioou até mesmo as luzes da sala) e um
mento, vai tentar hibernar
timer. Alguns proprietários optam por transformar
e se não for pego rapidamente, vai morrer.
as luzes e desligar ao mesmo
Muito frio ou quente de um ambiente
tempo todos os dias, mas é muito mais fácil
ou um ciclo de luz insuficiente (mais
não se preocupar com esquecendo cada
sobre isso mais tarde), juntamente com disparodia. Defina o temporizador para estar ligado para
hibernação ou estivação, também pode
12 mais baixos níveis de atividade e evitar
14 horas (7:00-09:00, por exemo seu ouriço de exercer
plo) e ligue a fonte de luz em
corretamente, comendo o suficiente, e pode que. Não se preocupe em ter
diminuir o seu sistema imunológico. Pensar uma luz "especial" para o seu hedgie.
sobre se eram esperados para viver
Eles estão dormindo o dia todo em sua
em uma casa de 40 º F, com apenas shorts e cobertores, eles não vão ser sentado
uma t-shirt. Você não gostaria de ter
precisando de iluminação UVB fantasia. Contanto
fora da cama também!
como é claro, ele funciona.
Não é difícil para evitar Hibernação, e uma vez que você tem aquecimento
e iluminação configurado, ele não é muito
esforço que não seja apenas a verificação de que
a temperatura é boa cada dia.
Vamos começar com a iluminação, já que é
Ouriços precisa de um consistente
o mais simples de configurar.
temperatura ambiental de
73 ° -78 ° F (23 ° -25 ° C) em todos os momentos
para a sua saúde e conforto.
Existem algumas maneiras de fazer
Certifique-se a gaiola do seu ouriço principaltém uma boa temperatura. A melhor
aquecedores para uso são de calor de cerâmica
Ouriços precisa de um consistente
emissores e aquecedores. Você
ciclo de luz de 12-14 horas de
poderia aquecer toda a sua casa, mas
acender um dia para ajudá-los a equilibrar que fica muito caro e muitas vezes
seus "relógios internos".
as pessoas se sentem desconfortáveis em tal
temperaturas quentes (e com a
despesas associadas com ele!). ReVocê sabe como se você tomar um
membro que diferentes aquecedores são
longo vôo em algum lugar, o tempo de
melhor adaptadas a diferentes gaiolas.
mudança pode jogá-lo fora e fazer
Nenhuma configuração de calor, quando utilizado
você se sentir cansado, desorientado, ou doente?
corretamente
Ouriços sentir da mesma maneira
deve representar um risco significativo de
se o seu "sol" não nasce e se põe
incêndio.
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Tipo de Aquecedor

Prós e Contras

De sua casa Sistema de aquecimento: Para utilizar Prós:
o seuAquece o poço de ar,
sistema de aquecimento da casa, você seria apenas
não necessita de adicional
aumente o termostato para manter a todo
Equipamento.
casa a uma temperatura adequada.
Contras: Pode ser extremamente expensativo, se você tem uma madeira
Esta opção é adequada para todos os tipos de gaiola
lareira a lenha pode ser
como o quarto inteiro seria mantido quente.
difícil manter a temperatura
constante, que pode não ser comdesconfortável para as pessoas viverem em
tais temperaturas elevadas.
Cerâmica emissor de calor: a parafusos CHE
Prós: Bom para o aquecimento do
em uma lâmpada apenas como uma lâmpada, masgaiola e não toda a sala,
produz apenas calor, sem luz. Olham
usa muito menos energia
como uma luz plana lâmpada cerâmica. Comprandoque
o outras opções assim é barato
lâmpada on-line é recomendado se você quiser
de operar, simples de usar.
para poupar dinheiro, nas lojas que estão usualiado cerca de duas vezes o custo que você pode
encontrar
Contras: Se você comprar o CHE
online. Porque eles são geralmente parafusado
lâmpada na loja, pode ser bastante
em uma lâmpada de cúpula de metal, é necessário caro. Se a sala de seu
quer ter barras de arame (como o topo de gaiola) hedgie é é geralmente muito
para colocar a lâmpada ou encontrar uma maneira de
frio, um CHE pode não ser
anexar
suficiente para manter a temlo de forma segura para evitar que ele caia e
tura para cima. A CHE requer
qualquer coisa a arder.
mais equipamentos do que o outro
opções: o bulbo, o CHE
lâmpada, e o termostato para
Contanto que você use um termostato adequadamente,
regular o calor.
eles podem trabalhar com todas as gaiolas, embora
você
deve tomar cuidado extra que banheira estilo
gaiolas não sobreaquecer, uma vez que pode conter
no calor tão bem.
Aquecedor: Há muitos, muitos
tipos de aquecedores, a partir de óleo de cheio a
cerâmico de infravermelho e mais. Mais models têm um termostato e você só ligá-lo
na parede, definir a temperatura, e
cuida do resto.

Prós: Ótimo se você deseja
aquecer a sala inteira, fácil
para operar, geralmente têm um
construído em termostato, facilmente
portátil.

Contras: Use significativamente mais
Aquecedores de ambiente também são adequados eletricidade do que um CHE assim são
mais caro para operar.
para todos
Os modelos mais antigos podem ser mais
tipos de gaiola como o quarto inteiro seria
um risco de incêndio, mas com
mantido quente.
características de segurança adequadas
(Como o desligamento automático se
derruba mais) não deve ser um
preocupação.
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"Por que não posso usar uma almofada de over. Almofadas de calor também são propensas a
calor?"
curto-circuito e pode ser um fogo HazEnquanto almofadas de calor são bons paraard.
fornecimento de calor adicional para doentes
Independentemente de qual tipo de
ou porcos idosos, eles não são suficientes
configuração de calor que você decidir, repara aquecer toda a gaiola. Eles só
membro a usar o bom senso
aquecer o chão da gaiola, não o ar,
e estar seguro sobre queimaduras e incêndios
que é o que ouriços precisa.
perigos. Não coloque inflamável
Usá-los para o calor adicional no
coisas perto de elementos de aquecimento e
áreas de dormir é bom, mas manter
ter certeza de sua hedgie não pode subir
em mente que seu hedgie não pode
em qualquer lugar onde ele poderia ser
quer deixar o calor de sua
queimado. Verifique se o seu fumo
cama, ou a mudança de temperatura
alarmes têm boas baterias e
de sua cama para o resto de sua gaiola
estão funcionando corretamente. Se você deve
poderia desencadear hibernação. Lá
use cabos de extensão (especialmente para
lotes de diferentes almofadas de calor,
aquecedores), certifique-se que eles são
de almofadas de calor de répteis ou de fita,
uma boa medida de espessura (12-14 bitola ou
almofadas de calor humano, berçário (usado Recomenda-se maiores). Finalmente,
para mudas de plantas) almofadas, ou mesmo certifique-se de que quaisquer aparelhos que
under-the-desk aquecedores de pés. Se
precisa aterrado (tem três pontas
você decidir usar uma almofada de calor
em vez de dois) estão ligados proppara alguma coisa, é melhor para obter um
Erly para evitar incêndios.
sem um desligamento automático após
uma certa quantidade de tempo, e seja
se ele tem controle de temperatura, ou
comprar um reostato para transformar a energia
para baixo manualmente. É melhor ter
uma almofada de calor em baixo o tempo todo,
Lembre-se também de ter um
em vez de ele ficar muito quente, viretermômetro em ou perto do seu
ing off, ligar novamente, mais e
gaiola de hedgie, então você pode olhar
para ele com frequência para ter certeza que a
temperatura está estável.

Emissores de calor de cerâmica e aquecedores são
os mais altos opções recomendadas para manter
seu aquecimento ouriço.
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Se você colocar uma luz sobre um
temporizador ...

O que você vai precisar de:
Lâmpada: Qualquer tipo de lâmpada vai fazer. As lâmpadas fluorescentes e
LEDs (Light Emitting Diodes) são o ef-mais eco-friendly e energia
ciente, no entanto.
Lâmpada: Qualquer tipo de lâmpada vai fazer. Certifique-se de que a lâmpada irá
apoiar
a potência lâmpada.
Timer: Existem muitos tipos de temporizadores lá fora, de muito básico
on / off temporizadores para aqueles que podem ser programados para ter certas coisas
durante diferentes intervalos durante o dia. Para controlar a luz
sozinho, um simples on / off timer é tudo que você vai precisar.

Como usá-lo:
Coloque sua lâmpada na lâmpada, ligue a lâmpada para o temporizador, e conecte
o temporizador na parede. Definir o temporizador para ligar e desligar no devezes desejado. Para obter informações específicas para o seu equipamento, por favor
consulte o seu usuário
Manual.

Se você usar um CHE ...
O que você vai precisar de:
CHE lâmpada: A principal escolha que você terá que fazer ao comprar o
CHE lâmpada é o que potência a comprar. 60, 100, e 150 watt lâmpadas são
mais comum. Se você tem um decentemente grande gaiola (4 pés ou mais),
você pode querer considerar a criação de dois Ches intervalos regulares durante o
gaiola em vez de apenas um. A 60-100 watt lâmpada é geralmente suficiente para
a gaiola média. 150 watts será, provavelmente, um exagero, no entanto, se
sua lâmpada é configurado a uma curta distância (oposição a diretamente no topo
da gaiola), você pode querer a lâmpada watt maior, pois a vontade de calor
precisa distribuídos por uma área maior.
Lâmpada: A lâmpada que você usa para o seu CHE é realmente crítica importante para a distribuição do calor na gaiola do seu hedgie. Se você tem um pequeno
(Continua na página seguinte)
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cúpula (5,5 ", por exemplo) todo o calor será dirigido para baixo, e não
espalhados por uma área maior (como uma mais ampla "cúpula de 10 faria). O
cúpula mais amplo sobre a lâmpada a melhor, e ter certeza de que ele irá apoiar
o CHE potência que você decidir usar. Há um pequeno adesivo no
interior da lâmpada que diz que potência lâmpadas são seguros de usar.
Termostato: Para manter a temperatura constante, será necessário
ter um termostato regulado para ligar o CHE ligado e desligado. Certifique-se de comprar
um
termostato (dispositivo que desliga o aparelho quando a temperatura
é muito baixa, e desliga-a, uma vez que ele atinja a temperatura desejada)
e não um reostato, que só "recusa" o poder de um dispositivo
recebe. Há muitos termostatos adequados vendidas para uso em répteis
e outras configurações de estimação. Basta ter a certeza de que vai apoiar a potência que
você vai
necessidade (somar os watts cada dispositivo você terá ligado a ele), tem
uma sonda de temperatura para colocar na gaiola do seu hedgie, e tem um decente
controle de temperatura (a maioria são apenas um mostrador analógico, mas alguns são
digital, o qual é conveniente, mas não necessário).
Como usá-lo:
Dane-se sua CHE para a lâmpada, ligar a lâmpada para o termostato,
e ligue o termostato na parede. Coloque a sonda do termostato em
ou diretamente fora a gaiola do seu hedgie, certificando-se de que o seu hedgie
não pode alcançá-lo (e possivelmente dormir com ela, jogando a temperatura fora
de seu calor do corpo). Finalmente ajustar o termostato para a posição desejada temratura e monitorá-lo para o dia seguinte ou dois e ajustá-lo conforme necessário.
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Se você usar um aquecedor ...
O que você vai precisar de:
Aquecedor: Os dois tipos mais populares para escolher são
aquecedores de cerâmica, que são de baixo custo, ou um radiador de óleo cheio,
que são mais caros. Você normalmente pode esperar para gastar US $ 20-70
USD sobre um novo aquecedor de ambiente. Certifique-se de olhar para os recursos de
segurança como
proteção contra superaquecimento automática e desligamento automático em caso de
aquecedor de tombar. Tente encontrar um com um construído em termostato que actualmente especifica uma temperatura, e não apenas ter um pouco sem identificação
Opções para "baixas médias e altas temperaturas."
Termostato (se já não estiver embutido): Leia o termostato
seção sob o título "Se você usar um CHE". Por razões de segurança, certifique-se que o
termotermostato tem plug-ins para os aparelhos ligados à terra (a maioria dos aquecedores de
ambiente precisa
a ser aterrado) e não apenas aqueles em duas vertentes.
Como usá-lo:
Ligue-o na parede e transformar o termostato para o desejado temtura. Ocasionalmente, a temperatura de um aquecedor vai aquecer a
não é coerente com o que diz o termostato (como o aquecimento do quarto
a 70 ° F quando está definido para 60 ° F), então você pode ter que ajustar para cima ou
para baixo até que atinge a temperatura real de que necessita.
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Tecido vs Particulate cama
O debate sobre o que é roupa de cama
monitorar a saúde de um hedgie,
melhor para ouriços de estimação tem sido
porque você pode facilmente notar qualquer
em curso, uma vez que foram mantidos primeiro
sangue ou invulgares alterações na urina
como animais de estimação. O consenso geralou
é fezes. Algumas pessoas não gostam
que os forros de tecido são os mais seguros, a idéia de lavar algo
mais confortável e de custo mais
coberto de hedgie cocô na mesma
escolha eficaz. A extensa
arruela que eles fazem suas roupas.
lista de problemas com aparas e
Essa é uma preferência pessoal, mas
outra cama solta torná-los
se você local limpo e sacudi o
uma escolha menos popular com a maioria
forros antes de lavar, que deveriam
proprietários Hedgehog.
não ser tão ruim. É melhor usar undetergente perfumado para evitar
incomodando sensível do seu hedgie
nariz.
Prós: Confortável para hedgie,
Liners: Forros de gaiola são feitos de
fácil
de mudar, de baixo custo, não
tecido para encaixar no fundo da gaiola.
Estes são mudados duas vezes por semana peças soltas de ser chutada para o
prato de água, fácil de notar saúde
ou assim, e são laváveis. A maioria
problemas, esteticamente agradável,
tecidos são duráveis e os forros
são uma boa opção para as pessoas com
vai durar um tempo muito longo. Você irá
provavelmente só precisa comprá-los uma vezalergias a cama de madeira.
Contras: pode cheirar, se não mudou
para a vida do seu hedgie. Eles podem
muitas
vezes, possível lavagem inconser feitos de lã (o mais popular),
inconveniência, hedgies pode enterrar
flanela, veludo, ou Vellux. Velcom eles e tombar pratos e
lux é mais facilmente desfiado se o seu
acessórios.
hedgie decide cavar. Velo também
parece que gosta de fazer pequenas "pílulas"
de penugem que você pode encontrar apanhado
sobre as unhas do seu hedgie ou na sua
penas. Velo e Vellux não
precisam ser encurralado nas bordas
porque eles não briga. Flanela
Aparas de madeira: Se você estiver usando
ou veludo deve ser cercado de modo
aparas, você vai querer uma gaiola com
sem fios soltos podem pegar membros.
uma base de vários centímetros de profundidade
Luz forros coloridos são ótimos para
para que eles
Não derramar em toda parte. De faia
aparas são os mais seguros de usar, com
pinho seca em estufa, em segundo, como aceitarAqui está uma pequena
configuração de gaiola
com uma única
camada de fleece
forro ...

(A parte superior da
gaiola foi deixada
por causa de
visibilidade)
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capaz. Aparas de Aspen são a única
hedgie está sangrando ou tirando-lheaparas livre de fenol disponíveis.
auto regular, mais caro do que
Esta é a razão para não usar ceforros.
Dar ou qualquer pinho tratada ou outros
tipo de aparas. O aromático
Os óleos são tóxicos para animais de pequenoCama de madeira granulado: Pelleted
cama de madeira, tais como não-moita
porte e
ing Feline Pine ou Equine frescos são
causar sérios problemas respiratórios.
Com seca em estufa de pinho, a maioria destessemelhante à utilização de aparas, mas numa
forma mais saudável. As pelotas são geralmente
fenóis são removidas, mas alguns
menos empoeirado, ea maioria dos produtos são
ainda estão lá após o tratamento.
forno de secagem para remover a maior parte do
Aparas pode ser confuso e empoeirado,
fenóis da madeira. Porque
mas para alguém mais preocupado
os pedaços de aparas são maiores do que,
para controlo de odores pode ser um
há menos de uma chance para peças
escolha popular. Lembre-se
ficar preso em órgãos genitais e em geque você não deve nunca pôr fora
ral furam a coisas menos (desde
limpeza para o ponto onde você está
aparas são notórias para a obtenção
baseando-se no odor madeira para manter
preso em ouriços, seu sono
o baixo odor. Você deve manchar
sacos, mesmo em seu tapete).
limpar diariamente e completamente limpa
Prós: mais limpo e saudável
a gaiola e substituir aparas de uma vez
de aparas, muito absorvente, semeuma semana ou assim.
Prós: Permite que um hedgie para cavar lar no preço para cama de papel.
Contras: Mais caro do que
em torno de um substrato solto, pode
aparas, risco de obstrução se ingerirajudar a minimizar o odor.
ed.
Contras: Sujo, empoeirados, as peças podem
pego em olhos / nariz / genitais,
podem abrigar ácaros, pode ter prejudicial
fenóis, comida despejado fora do
prato vai cair para o fundo do
aparas e ser desperdiçado ou fazer
mais difícil de monitorar comer habCama Papel: CareFresh, Yesseu, difícil de usar um prato de água desde do terday News, e Cell-Sorb é um
aparas será constantemente expulso
poucos papel reciclado populares propara ele, mais difícil de observar a saúde
dutos. Estes substratos são semelhantes
problemas se você não pode ver facilmente sede
o aparas e aglomerados de madeira, mas
seu
sem quaisquer fenóis prejudiciais. Eles
são muitas vezes extremamente empoeirado
embora
(Alguns produtos mais do que outros)
e pode contribuir para a pele seca.
... E aqui
é a mesma
configuração com
Aspen shavmentos. Que
parece mais
confortocapaz?
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Alguns ouriços decidir que o
são dolorosas e perigoso andar
roupa de cama é saborosa e vai comê-lo.
na. Jornal é aceitável para
Este é perigosa e pode causar
cama temporária, mas não é ideal para
um bloqueio potencialmente fatal. Se
o uso a longo prazo. Como ele fica molhar a
você observar o seu hedgie comer a
tinta vai manchar sua hedgie, não é
comer da cama (note, não ungirmuito absorvente, e dependendo
ção com), mude para algo que
a sua localização, a tinta pode ser tóxica.
eles decidem não gosto tão bom.
Prós: Menos agressivos na respirasistema respiratória como aparas, permite
Então, o fundamento é melhor usar?
cavando.
Considerando-se nada mais do que o seu
Contras: Dusty, mais caros
saúde do ouriço, forros de tecido são
de aparas, comida ainda pode ser
a melhor roupa de cama. Eles não são
preocupações desperdiçados e de saúde menos
empoeirado, não tem pedaços afiados para
facilmente observado como aparas.
apresentar em lugares que não pertencem,
são confortáveis para andar, e
permitir-lhe oferecer comida e água
em pratos (o que é melhor para o seu
hedgie) e faz com que seja mais fácil
Outras roupas de cama: Espiga de milho não émonitorar quaisquer problemas de saúde.
recomendado. Não absorve
Segundo
urina, e moldes facilmente. As peças
se seria peletizada madeira e patambém facilmente ficar preso uncomfortpor roupas de cama, para os riscos mais baixos
habilmente em genitais de um hedgie. Utilização
de
nenhuma cama em tudo, não é uma boa idéia problemas respiratórios em comparação com
porque tudo o que a sua superfície
madeira não tratada. Em terceiro lugar, aparas
hedgie está ligado (plástico, metal, etc)
vêm em tão bom de usar, mas não como
provavelmente ficar frio e não ser
desejável, e em seguida, qualquer outra cama
confortável. Como anteriormente clarifiding (como sabugo de milho e jornal)
cados, ouriços não devem ser mantidos
não são populares por um bom motivo!
em pisos de arame, porque os seus pés
Escolha uma cama com base no seu
e as unhas não são feitas para qualquer
hedgie de saúde e conforto, e
coisa, mas superfícies sólidas, e eles
suas necessidades de limpeza.

Escolhendo uma
Agora que você sabe o calor
gaiola
ção e configuração da cama vai funcionar

preferido. Se você é capaz de ter dois
metros quadrados ou mais de vazio espaço
melhor para você, você pode escolher o que deixado após a adição da roda, escondendo
gaiola irá atender as suas necessidades também.
lugar, e outros acessórios, que
Dois metros quadrados usados para ser consi-Seria ideal. Obter ou fazer o
rado o mínimo para uma gaiola
maior gaiola que você pode pagar e ser
tamanho, mas uma gaiola que não consigam capaz de aquecer adequadamente.
mesmo caber todas as necessidades (de roda, O piso deve ser sólida com
iglu, pratos, etc) a sua vontade hedgie
sem bares ou lacunas para o hedgie para
precisa. O mais amplamente aceito
caminhar. Hedgie pés não são construídas
mínimo é de quatro metros quadrados
para andar em qualquer coisa, mas sólido
de floorspace, que oferece o suficiente
superfícies. Forçando-os a viver em
espaço para todos os suprimentos e um poucouma grelha de arame ou superfície semelhante é
espaço para se movimentar entre elas.
muito difícil / desconfortável e
Seis ou mais pés quadrados é préprovavelmente resultará em sangue, muti-
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patas Lada. Além disso, seria muito
é necessário para fazer uma parede e
mais fácil para um hedgie a tornar-se demasiado
colocar a rampa bem. Cataratas
hibernação frio e tentativa.
a partir de apenas polegadas provaram fatal.
Evite madeira selada para qualquer
Certifique-se de que a rampa ou tubo
parte da gaiola. Ele pode abrigar
se não é muito íngreme, ou a sua hedgie
ácaro ou outros parasitas, como também
pode ter dificuldade para descer.
cheiro forte de fenóis que pode
Além disso, mantenha em mente que muitos HEDirritar nariz sensível de um hedgie
gias não vai usar um outro nível.
e pulmões. É muito difícil
Ouriços naturalmente não subir
manter limpo se o seu hedgie é viver
ao redor e utilizar o espaço vertical,
sobre ele, porque ele vai absorver a urina
assim uma gaiola em um único nível é o ideal.
e outro líquido. Se você está fazendo
Ventilação também é crucial.
ou comprar uma gaiola de madeira, use uma Quando você quiser evitar correntes de ar
selante não-tóxico e não se esqueça de deixare reter um pouco de calor, colocando
que o ar para fora antes de usar.
dos lados da gaiola, ter certeza de que
Não obter uma gaiola que tem grande
não são demasiado fechados. Um ouriço
espaços (mais de 1 polegada de largura ou sendo executado em sua roda pode gerar
assim) entre as barras nas laterais.
lotes de odor durante a noite e é melhor
Pequenos hedgies pode espremer através de para a gaiola para ser capaz de arejar.
esses buracos, ou pior, ficar preso
Uma gaiola de tamanho razoável (4 quadrado
no meio do caminho. Se você quiser, você pode
pés ou maior), será aberto o suficiente
encontrar
em cima para não necessitar de ventilação
uma maneira de bloquear os lados para que o nos
seu lados da gaiola - como o uso de
hedgie não pode passar.
caixas de armazenamento de plástico ou um C &
Certifique-se que a gaiola tem
C (cubos
grandes portas ou é fácil de desmontar
e coroplast) gaiola com coroplast
para chegar lá dentro. Muitas gaiolas têm
revestem o interior das paredes da gaiola
portas que são demasiado pequenos para atender
para evitar a escalada. Gaiolas menores
a uma
como tanques de vidro (que não são recoroda de tamanho normal e sai para
ommended por uma variedade de razões)
limpeza. É muito inconveniente
que estão totalmente fechados, exceto para
para tentar pegar o seu hedgie se ele
a top não tem o suficiente ventilação
está dormindo no canto e você
ção, e, a menos que você pode fazer furos
não pode alcançá-lo também.
nos lados, eles são quase imposSe você decidir usar um segundovel fazer adequado.
ond nível, ele precisa ser totalmente
fechado. Se estiver aberto em um dos lados,

NÃO gaiolas minúsculas
insignificantes
NÃO grades de arame
NÃO madeira sem lacre
NO espaçamento bar ampla
NÃO portas minúsculas gaiolas
NÃO rampas não fechadas
NÃO lofts não fechadas
NO fluxo de ar restrito

Hedgie diz ...
55

Gaiolas comerciais:
Comprar uma gaiola feita comercialmente
é uma ótima opção para aqueles que estão
menos acessível e não animado sobre
construir sua própria gaiola, e quer
algo que pode ser mais resistente
ou à prova de fuga de um costume
feito. Comprado novo, essas gaiolas
às vezes pode ser exageradamente
caro, mas muitas vezes você pode encontrar
gaiolas usadas em ótimo estado para
preços justos. Tente verificar o seu local de
Classificados (como craigslist, Kijiji,
Hoobly, eBay local, etc) ou nas proximidades
brechós para um bom negócio. Você

pode ser capaz de obter bons preços
em gaiolas on-line, bem como, mas relógio
fora para as despesas de envio de altura. O
a maioria das gaiolas comerciais populares são
com base de plástico, fio coberto gaiolas
feito para coelhos ou cobaias.
Eles são os mais baratos de comgaiolas merciais e muito adequado para
hedgies. Ferret ou gaiolas chinchila
também são utilizados com freqüência, mas
requerem
um pouco de modificação para ser seguro.
Aquários e tanques de vidro não são
recomendado por muitas razões,
listado abaixo.

Base de plástico, fio de topo: Essas gaiolas, geralmente projetados para
coelhos e porquinhos da terra-moradia, são fáceis de usar para HEDGIES
uma vez que todo o espaço ocupado está em um nível. Eles têm grande ventilação,
panelas geralmente profundas que impedirão cama de derramar no chão
se você usar o substrato solto, são fáceis de aquecer. No entanto, eles também podem
têm pequenas portas que restringem a limpeza fácil, as barras podem ter de ser
bloqueado fora do alcance do seu ouriço para evitar escalada (e subsequently, cair e se machucar), e muitas gaiolas são muito pequenas.
Você provavelmente vai querer comprar um modelo grande grande ou extra. Super Pet
e Marchioro são marcas populares.

Este Super Pet "adicional
grande "gaiola de tamanho é
grande
suficiente para um hedgie
e tem uma porta no topo
grande o suficiente para remover
uma roda para a limpeza.

Este Super Pet tamanho "grande"
gaiola é o menor que a vontade
caber um ouriço confortavelmente.
O top todo fio facilmente
sai para a limpeza em
Além da porta do
frente da gaiola (que não é
grande o suficiente para uma roda).
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Ferret / gaiolas chinchila: Alguns ferret e chinchila cages estão se tornando mais populares como as pessoas, como as portas maiores, para
facilitar
de limpeza, bem como a capacidade de usar múltiplos níveis para abrigar indivíduo
ouriços. Ferret Nation e Bicho Nação gaiolas do Midwest trabalhar
ótimo para hedgies. No entanto, você não pode usá-los da mesma forma que
faria para um furão. As rampas que proporcionam para chegar às prateleiras extras
são feitos com barras de arame e não segura. Você teria que construir um
gradual, rampa totalmente fechado até a prateleira ou nível adicional,
que também tem de ser completamente fechada. Muitas pessoas simplesmente remover o
níveis adicionais, ou remover a rampa e apenas mantê-los fora de seu
alcance e armazenar suprimentos de hedgie sobre eles. Tubos de ventilação ou secador
de vinil
as feitas para furões fazer finos "rampas fechados", embora tenha em
mente que será difícil obter o seu hedgie de um tubo se ele decidir
dormir no seu interior. Lofts e níveis adicionais podem ser fechado usando
coroplast, papelão ou outros materiais, como uma parede. Além disso, alguns hedgias vai simplesmente se recusam a usar um nível extra. Se o seu ouriço não
parecem querer usar seu loft, não forçá-lo a ir até lá por pôrting sua comida e água em um nível diferente. Basta manter suas fontes em
o nível principal e quer deixar o sótão, ou removê-lo se ele não fica
qualquer uso.

Esta única seção de uma gaiola Ferret Nation está configurado para ser seguro para
um hedgeporco com um loft totalmente fechado e tubo para baixo. Usando a prateleira e rampa
como eles vêm para furões não seria seguro, por isso, a modificação é necessário se
você decidir que quer oferecer mais de um nível para o seu hedgie.
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Aquários / tanques de vidro: Muitos novos proprietários estão mal informados
por lojas de animais e disse que hedgies pode viver em tanques de vidro de pequeno
porte.
Infelizmente, há muitos problemas associados com o uso de tanques
como uma gaiola e eles se opõem fortemente pela comunidade ouriço.
Não há benefícios a usar um tanque que você não pode conseguir usando um
diferente tipo de gaiola. O principal problema com o uso de tanques é simplesmente
que as pessoas não querem comprar os que são realmente grandes o suficiente
por sua hedgie. Grandes tanques são extremamente caros e, a menos que
é um feiticeiro, quase impossível mover-se com apenas uma pessoa. Este
faz a limpeza profunda muito mais difícil. Muitos tanques que têm
floorspace suficiente para um hedgie são muito curtos para acomodar um grande
roda o suficiente, e depois os que são altos o suficiente, tem muito pobre
ventilação. Imagine correr através de seu próprio excremento toda a noite
e ter esse fedor apenas sentado no fundo da sua gaiola para você
inalar. Tanques também são mais difíceis de manter aquecido. Proprietários de répteis são
acostumado a usar as almofadas de calor com tanques, mas as almofadas de calor não
aquecem o ar
a forma como os hedgies precisa e pode queimar o seu ouriço, se lançar diretamente
nele. Porque eles estão abertos apenas no topo, aquecedores podem não aquecer
o interior do tanque de forma suficiente. Ches são praticamente a única
opção, e você tem que ter cuidado onde você configurá-lo, uma vez que placing-lo diretamente na tampa do tanque pode estar muito perto (perigo queimando) ou
demasiado pesada para a tampa de apoio, de acordo com o material de que a tampa está
feito de. Você pode ser capaz de dobrar o seu ciclo de luz e calor
ção usando uma lâmpada de calor de répteis durante o dia, mas você vai precisar
uma fonte de calor separado para noite. No geral, é apenas uma dor em comparação
para o aquecimento de outros tipos de gaiola. O menor tamanho de tanque que caberia
roda e suprimentos de um ouriço confortavelmente seria um "40 litros
criador "tanque porte, com dimensões de 36 3/16" de comprimento por 18 1/4 "de largura
por 16 15/16 "de altura.

Este "criador de 40 litros" dimensionados tanque é o tamanho mínimo que você pode
usar para uma
ouriço.
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Gaiolas caseiros:

quando montado com segurança. É fácil
dar o seu hedgie muito floorspace
Construindo sua própria gaiola é quase tão
com uma gaiola de C & C; banheiras conectado
popular como a compra de um comercial
juntos pode ser criativo e custo
fez um. Muitas pessoas que querem
eficaz e personalizado feito Vivaripara poupar dinheiro, dar o seu hedgie um
ums são uma opção atraente para
maior espaço de vida, ou quer fazer
aqueles que valorizam como esteticamente
uma casa mais criativa muitas vezes são
capaz de fazer tudo o que precede por mak- agradável do seu hedgie alojações são. A construção de uma casa para a sua
ção de uma gaiola de não-tradicional mahedgie é uma ótima maneira de certificar-se de
riais. C & C gaiolas, jaulas e banheira
a gaiola se encaixa padrões de todos.
viveiros todos são escolhas fantásticas

C & C gaiolas: C & C, ou Cubos & Coroplast, são gaiolas amplas
feito de grades de cubo de armazenamento de arame e plástico corrugado para prevenir
escalada. Essas gaiolas foram originalmente concebido pelo cobaia
comunidade para oferecer aos seus animais de estimação mais espaço para passear.
Para construir uma, você
terá três praças mínimo para o piso da gaiola (os grades
são geralmente um pouco mais de um metro quadrado). Desde hedgies são grandes esartistas cabo, você também vai precisar fazer uma tampa. Você pode usar as redes para
isso,
armário de prateleiras de arame, ou ser criativo com algo que permite
fluxo de ar. Se você tem um pequeno hedgie (menos de 300 gramas), ser especialmente
cuidado com fugas. Alguns podem se encaixar bem pelas praças, e
outros podem tentar, mas ficar preso. Se você acha que seu hedgie poderia tentar
escapar, bloquear as grades dentro do alcance com coroplast, plástico lugaresteiras, plexiglass, ou algo similar.

Este cubo gaiola 2x3 oferece lotes Uma gaiola 1x3 cubo é o menor possível
de espaço para se movimentar, por isso,
fazer para o seu hedgie ainda ter um comexercício não é restrito apenas para quantidade desconfortável de quarto. Há espaço
correndo na roda.
para todos os acessórios necessários, e
espaço para se mover entre elas.
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Tubs: Banheira gaiolas são mais comumente usados por criadores que precisam
gaiolas que são rapidamente limpos, fáceis de empilhar ou colocados em prateleiras e são
rentável. Eles se agarraram com os proprietários que são atraídos
ao baixo custo de comprar as banheiras de plástico, bem como a possibilidade de connecting muitos juntos em uma gaiola com diferentes "quartos". Tubs são
leve e se você usar múltipla, pode ser desmontado e aninhados
juntos para fácil transporte. O plástico é fácil de limpar, ea maneira
a maioria das banheiras são mais largas em cima de fundo oferece um pouco mais de
ventilação
de gaiolas com os lados retos sólidos, como os tanques de vidro. Para evitar que escapes, é melhor não deixar a tampa fora, então um pouco de modificação é necessário. A maioria dos plásticos são suaves o suficiente para você cortar "janelas" de
a tampa banheira ou os lados da banheira usando uma Dremel, estilete, etc
Você pode, então, perfurar pequenos buracos ao redor da borda da janela e
fio em ¼ a ½ polegada pano hardware, seleção da janela, ou um semelhante
materiais para permitir o fluxo de ar. É melhor nem ter uma grande "janela"
na tampa, ou pelo menos dois lados diferentes da gaiola para permitir que o ar
para passar. Furos de perfuração simplesmente nos lados da gaiola não vai
permitir o fluxo de ar suficiente, se você tem a tampa.

As grandes banheiras de árvore de Natal um
grande trabalho
se você quiser usar uma banheira por uma
gaiola, mas
quero um grande o suficiente para usar em seu
possuir e não tem que anexar múltipla
juntos. Os refrigeradores entre estes
duas banheiras são áreas de dormir individuais.

Uma banheira este pequeno é ideal para colocar em
quarentena ou
viajar, mas não oferece espaço suficiente para o seu
hedgie realmente esticar e se mover.

Se você quiser ser criativo, você
pode anexar várias banheiras juntos
com 4 "tubulação secador de vinil ou furão
tubos. Esta gaiola tem indivíduo
banheiras para dormir e comida e
pratos de água, bem como uma susroda pended e quarto de reposição para
correr ao redor.
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Viveiros: Viveiros ainda não pegou na América do Norte
tanto quanto na Europa. Essas gaiolas feitas sob encomenda são ideais para hedgeporcos quando construída de forma adequada e pode ser feito para coincidir com a
decoração da sua
casa. A principal desvantagem de viveiros é o alto custo de compra
uma custom made, ou a grande quantidade de esforço que vai para design
ção e construir um você mesmo. Existem alguns comercialmente produzida por
répteis, mas eles geralmente não têm ventilação adequada. Design prático
na construção de um biotério é extremamente importante para se certificar de sua
gaiola é segura e confortável para o seu ouriço, e também funcional
para você. A ventilação é muito importante: não é recomendado que
a frente da viv é sólida ou de vidro acrílico. Em vez disso, você deve
usar uma malha de fio que permite que o fluxo de ar. Vents na parte de trás ou nas laterais
da
gaiola por si só não irá fornecer ventilação suficiente para o seu hedgie. Becausa mais são feitos de madeira, você vai querer ter certeza que você selar qualquer
madeira que o seu ouriço estará em contato com (assim você pode higienizar
lo) e deixá-lo fora do ar antes do uso. Há muitos exemplos que você pode
encontrar on-line de ideias para construir o seu próprio viveiro. Basta ter a certeza de que
está confiante em suas habilidades de DIY ou nas habilidades da pessoa construí-la
para você!

Você pode encontrar
muitos comcomercialmente e
feitas à mão
viveiros
online. O
principais preocupações
estão fazendo
certeza de que há
adequada ventilação
ção e que
a madeira (se
qualquer está presente)
é selada por isso
pode ser limpo
adequadamente.
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Que tal não gaiola em tudo?
Ter seu hedgie vagar pela
casa é bastante irreal para o
agregado familiar médio, mas é possível
para alguém conscientes dos riscos
envolvidos e dispostos a compromisso
seus confortos habituais e rotinas
por seu ouriço. Permitindo que o seu
hedgie tenha liberdade total de um quarto
ou vários quartos em sua casa é
ótimo, porque eles têm a chance
para correr naturalmente, e não
apenas em uma roda. Existem muitos
precauções que deve tomar embora
antes de definir seu hedgie solto.

ou cabelos no chão pode quebrar
em torno de membros do seu hedgie e
cortar a circulação.
• Que tal encontrar as pragas?
Será que o seu hedgie correr em qualquer
potencialmente doentes ou envenenado
insetos, ratos, etc?
• Que soluções de limpeza está bem
usar? Você precisa ter certeza de qualquer
coisa ao alcance do seu hedgie
é limpo com seguro, não tóxico
produtos de limpeza.

Junto com o seu ouriço do
segurança é o seu próprio conforto. São
Você está disposto a gastar tanto tempo
A primeira preocupação com livre
limpeza? Você vai ficar furioso cada
de roaming é a segurança do seu ouriço.
vez que você pisa acidentalmente em um
Em uma gaiola, você sabe que seu hedgie
derramado pena ouriço?
se limita a um ambiente seguro.
• Ouriços cocô, xixi, e derramou
Em um espaço maior, há muitos
penas. Nenhum destes são espemuitas coisas que podem dar errado.
cularmente divertido pisar, ou boa aparência
• Em primeiro lugar estaria a manter
para convidados inesperados. Você vai
toda a área quente o suficiente. Seu
precisa estar bem com o fato de
hedgie estará funcionando em torno de
que haverá messes.
o chão, e uma vez que o calor aumenta,
• E sobre o chão? É
ele sempre vai ser mais frio no
tapete? Tenha em mente que o seu
chão. Você será capaz de aquecer
hedgehog será cocó e
a sala inteira, ou a totalidade
fazendo xixi por toda esta área, e
várias salas que você vai usar?
não vai usar de forma confiável uma caixa de
Isso significa ter aquecedores
areia.
configurado para manter esse espaço aquecido
constantemente. Você tem que ser cuidado- Você provavelmente não quer penas
ficar enterrado ou imersão urina
ful para bloquear o aquecedor
em seu tapete. Madeira ou linode seu hedgie, então ele não pode
tróleo é mais adequado para limpeza
queimar-se sobre ele.
ing.
• O mobiliário é na área
• Se a área que você está usando é uma
você estará dedicando ao seu
parte de seu espaço de vida, está bem
hedgie? Tenha cuidado com qualquer coisa que
ser confortável para aqueles quente
ele
temperaturas?
pode espremer sob ou atrás, es• Além disso, você será capaz
mobiliário cialmente reclináveis, que
para manter o chão livre de qualquer
são notórios por esmagamento pequeno
perigos para a sua hedgie? Você
animais de estimação nas engrenagens quando
não será capaz de atirar apenas um
um unsuscesto de roupa suja no chão
proprietário pecting senta. Você
e deixá-lo. Algumas pessoas podem
pode ter que encontrar uma maneira de bloquear
lutam para lembrar que eles não podem
off certas áreas de uma sala.
apenas jogar as coisas no chão.
• Você tem que ser incansável na
sua limpeza, uma vez que nenhum tópico
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Você pode encontrar mais sugestões
e informações sobre pet-prova
sua casa online. Tente pesquisar
"Furão prova" ou "à prova de ratos"

uma sala, você pode encontrar experiên-pessoal
riências e mais específico instruções para compartilhar seu espaço de vida
com um animal de estimação.

Acessórios da gaiola
Então, por agora você deve ter uma
precisa adicionar são acessórios e uma
idéia do que gaiola que você vai usar, como hedgie!
você vai aquecê-lo, e que tipo de
Aqui está uma rápida recapitulação do
cama que você vai usar. Agora tudo que você necessários acessórios do gabinete:
Esconderijo: Seu hedgie deve ter um lugar para dormir em segurança e
conforto. É melhor dar o seu hedgie um abrigo para dormir, mas também preencher
o abrigo com cobertores para enrolar-se em bem. É muito mais confortocapaz para eles e ajuda-los a manter-se aquecido. O esconderijo pode ser uma:
• iglu de plástico - o tamanho grande é melhor para ouriços. O meio é demasiado
pequeno para a maioria dos hedgies, eo extra grande dá um pouco demasiado espaço
(A menos que você está abrigando dois hedgies que gostam de dormir na mesma área,
em seguida, o espaço provavelmente ser apreciado).
• balde gelado - você pode cortar um buraco no lado de um deles como
desde que você tenha certeza que as bordas não são nítidas. Você pode lixar-los
para baixo ou cobri-los com uma fita de segurança.
• Caixa de papelão - certifique-se que não tem nenhum cheiro estranho. Exibido fora
caixas de sapato funcionam bem.
• 4 conexões de PVC de diâmetro "- PVC cotovelo não é o ideal, mas você pode usar fittings para o seu hedgie. A principal desvantagem para estes é que eles são
abrir em ambos os lados e não oferecem o seu hedgie muito fuga do
luz para dormir.
• Saco de dormir / cobertor - geralmente você colocar o saco ou cobertor dentro
um dos itens acima, mas alguns hedgies não se importa apenas com um cobertor ou
chapéu hedgie sem um "abrigo" acima dela.
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Prato de comida: O prato de comida deve ser baixa para o chão (de preferência sob
2 "de altura para o conforto do seu hedgie) e largo para evitar tombamento, e ser
feita de um plástico de segurança, vidro, ou de material cerâmico. Verifique onde o prato
é feita antes de comprar se você está preocupado com teor de chumbo.

Prato de água / garrafa: Se você decidir usar um prato, siga os conselhos acima
para pratos de comida. Para uma garrafa de água, certifique-se de obter um que seja confiável
e não vai vazar de forma aleatória. Muitas marcas mais baratas de garrafas de água têm
o hábito de "degola" e não deixar a água para fora, ou pingando, se for
agitado (ou aparentemente nenhuma razão em tudo).
Uso da garrafa de água é muito controversa. Enquanto alguns acham que hedgies
obter água suficiente a partir deles, outros acham que hedgies beber muito mais
a partir de uma tigela, e vai beber com eles sobre uma garrafa se for dada a escolha.
Pratos de água são mais fáceis de limpar e são menos propensos a deixá-lo por váeral dias sem o preenchimento de água fresca. A posição de beber é mais
natural a partir de um prato. Alguns incidentes foram relatados de ouriços
cortar suas línguas e lascar os dentes entre o bico e
bola. Se você usar uma garrafa, não se esqueça de colocá-lo de modo que o bocal está à sua
nível de hedgie. Se ele tem que inclinar a cabeça para alcançá-lo, é muito alto.

Caixa de areia, roda e brinquedos: Você pode encontrar informações sobre as rodas e
brinquedos
no capítulo Exercício, e informações sobre caixas de areia e formação são
mais adiante neste capítulo.
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Limpeza
Se você usar forros: Você deve
devido.
forros mudar a cada poucos dias.
Vinagre: Vinagre branco regular
Estes podem ser sacudido fora
é ótimo para limpeza e Deodore colocar em um cesto ou saco de lixo,
izing. Uma vez que é um ácido fraco,
e salvos até que você lave. Você
ajuda a reduzir e impedir que as bactérias
também deve mudar sua hedgie de
crescimento. Muitas pessoas usam a metade
cobertor chapéu / / saco com freqüência.
água, solução de metade vinagre para
Se você usar roupa solta: Você
rodas de limpeza e outros acesdeve jogar fora todas as camas e
ries. Vinagre diluído funciona melhor
limpar a gaiola semanalmente, pelo menos. A para soltar a bagunça secas do que
erro comum com esta cama
apenas água. O cheiro de vinagre
está adiando a limpeza muito longo.
(O que muita gente não gosta)
Só porque você não pode vê-lo / cheiro
dissipa rapidamente, uma vez seco.
ele, não significa que ele não está sujo. Se
Bleach: Lixívia pode ser utilizado para
seu hedgie usa um canto principalmente
saneantes, mas precisa ser diluído
para os deveres de casa de banho, você pode de acordo com as instruções da
colher
recipiente. Certifique-se de lavar a
que a área diariamente.
objeto muito bem e deixe secar e
Ao limpar, evitar o uso de qualquer
fora do ar antes de devolvê-lo ao seu
sabonetes perfumados ou produtos de limpezahedgie.
para o seu
Solução de clorexidina: Este
suprimentos de hedgie. Ouriços tem
química antimicrobal é seguro
narizes muito sensíveis, e se você puder
utilizar para a limpeza. (É também usado
cheirá-lo, ele pode realmente sentir o cheiro. como desinfetante tópico para animais
Os produtos de limpeza listados abaixo sãoferidas) Duas colheres de conde modo algum as únicas coisas que você
centrado por galão de água é a
deve usar - eles são apenas algumas das
diluição adequada. Clorexidina
os mais comuns. Tem
também atende pelo nome Nolvasan
grandes lotes de produtos de limpeza lá fora. e Chlorhexiderm.
Verifique a garrafa, ter certeza de que não faz
Bebê sem perfume limpa: Se você
cheiro muito forte, enxaguar e secar,
só precisa limpar alguns brinquedos, ou
e você deve ser bom.
a roda se não é muito sujo, baby
toalhetes funcionar bem. Eles também podem ser
usado para dar um rápido "banho de pé" se
seu hedgie precisa.

Comumente utilizados materiais de limpeza:
Saboneteira: Saboneteira é seguro e
amplamente utilizado. Lembre-se de lavar
o bem objeto para remover todos os resi-

Formação Litter
Muitas pessoas estão decepcionados
em saber que a maioria dos hedgeporcos não irá de forma consistente e
utilizar com segurança uma caixa de areia.
Enquanto
alguns vão adquirir o hábito de nosing um, a maioria dos hedgies vai aliviar
-se em sua roda e
onde mais lhes aprouver. Muitas vezes-

vezes eles vão encontrar um lugar em sua
gaiola eles gostam de potty melhor. É
mais fácil de apenas colocar a caixa de areia
lá, em vez de tentar convencer
ele usar um ponto diferente. Se você
são local limpeza regularmente de qualquer
forma,
ele não deve fazer muito de uma
diferença se ele usa uma caixa de areia ou
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não. Por favor, note que você deve
nunca espera ser capaz de treinar
seu hedgie abster-se de livraráção se em sua roda de exercício.
Cocó na roda é apenas o que
hedgies fazer, não há nenhuma mudança
lo. Ocasionalmente, haverá um
excepcionalmente brilhante ouriço
que vai pensar em pendurar o seu
bunda sobre a borda da roda para
cocô, mas essas pessoas são poucas
e distantes entre si. Formação maca é
geralmente um esforço feito por proprietários
para conter os messes sua hedgie
marcas fora de sua roda.

furão caixas de areia canto porte, e
simplesmente colocar uma bandeja (papelão,
assadeira de idade, etc), sob o
roda que se destaca a poucos centímetros
na frente, deixando espaço para pegar
cocô. Onde quer que você coloque a caixa,
não colocá-lo muito perto do seu HEDdormir ou comer aposentos do GIE,
a maioria dos animais não gostam de comer e
dormir no mesmo lugar que eles cocô.

O Litter para Uso: A maioria das pessoas
usar uma roupa solta no lixo
caixa, junto com forros ou uma difesubstrato ent como o fundamento principal.
Produtos de papel, aglomerados de madeira e
aparas de madeira são todas as possibilidades.
O Box de usar: Usando um banco de areia
Volte algumas seções para ler
caixa ou panela é o melhor. Encontre um que se sobre os prós e contras de diferentes
irá manter a ninhada em bem, mas
tipos de cama, se quiser. É
Também será mais fácil para o seu hedgie parabom ter uma ninhada que contrasta
entrar. Se é preciso um grande esforço
proveniente do leito no resto do
para subir na bandeja da maca, sua
gaiola. Isso ajudará o seu hedgie
hedgie não vai passar por
distinguir entre o "penico
o problema. Panelas de plástico são os melhores,
área "e" manter a área limpa ".
uma vez que podem ser lavados e
reutilizado várias vezes. Cartão
caixas ou bandejas de funcionar tão bem, mas
precisam ser substituídos frequentemente.
Duas opções de caixa de maca populares são Como promover Usando o Litter
Caixa: A maneira mais fácil é só colocar
caixa de areia onde quer que seu hedgie
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está acostumado a ir. Sob a roda
é um lugar comum, ou em um canto
da gaiola. Algumas pessoas pegar
excrementos de todo o gaiola
e colocá-los na caixa de areia para que
sua hedgie irá associar a caixa
com se aliviar. Alguns hedgias pode ser mais brilhante do que outros
e pegar a este, outros podem
não. Outro truque pessoas têm
tentei é levar os excrementos de
outro ouriço e colocá-los
na bandeja da maca, na esperança de instigating uma resposta territorial onde
sua hedgie vai potty por cima
dos outros excrementos para encobrir
o cheiro inferior. É discutível
se nossos ouriços PET

até mesmo agir dessa forma no
selvagem, por isso não há garantia de que
abordagem irá funcionar. Se ele fosse,
porém, ele iria trabalhar melhor com os machos,
e utilizando os excrementos de outra
macho. Finalmente, se você pegar o seu
hedgie usando a panela, você pode defer-lhe um mealie ou outra forma
reforço positivo. Se você
pegar o seu hedgie prestes a elinate no lugar errado, você pode
rapidamente buscá-lo e colocá-lo
na caixa de areia para terminar o seu negóness.
Não se sinta mal se o seu hedgie
nunca pega. Alguns são mais
complacente do que outros, apenas depende sobre o ouriço.

Você pode cortar a frente
de um jarro de leite e preenchê-lo
com lixo para usar como
barato DIY bandeja da maca. Se
você deixar a alça,
você tem uma maneira fácil
para pegar a panela e
despejar velho e colher nova
lixo também!
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Habitação Ouriços Juntos
Apesar do fato de que ouriços
animais e não apenas um. Se você é
são criaturas solitárias, algumas pessoas
determinado a manter ouriços
obtê-lo em suas cabeças que seu animal de juntos, apesar dessas preocupações,
estimação
por favor, considere a exigirdeve ter um amigo. É importante
plementa abaixo:
saber que este não é simplesmente o
Em primeiro lugar, o mais comum parcaso. Ouriços não precisa ou
mentos para fazer é uma fêmea-fêmea
anseiam companheiros, e são são
par. As fêmeas são mais propensas a
mais feliz de ter a sua própria vida
conviver do que os machos, que raramente
espaço. É possível ter dois
vai tolerar uns aos outros. É também
ou mais ouriços convivem bempossível fazer um par masculino-feminino,
cesso, mas, em seguida, você tem a
embora um deles DEVE ser
problema da ligação ouriços
esterilizados ou castrados. É absoe tornar-se deprimido e solitário
lutely NÃO aceitável ter um
quando alguém morre. Manter ouriços
par sexo oposto onde ambos são
juntos, para colocá-lo simplesmente, o cumpri-inalterados. A fêmea vai concates coisas. Você tem que se preocupar
constantemente ser perseguida pelo macho,
sobre se eles se dão bem, e
engravidar, nascimento dos bebês,
então você tem que se preocupar sobre como e então provavelmente os pais
eles vão lidar por conta própria depois
vai canibalizar o lixo do
separação inevitável. Você tem a
estresse da mãe de não tê-la
preocupação de não saber exatamente como próprio espaço. Isso aumenta a sério
quanto cada hedgie come ou bebe ou
suas chances de proble-reprodutiva
funciona porque eles compartilham o mesmo blemas e arrisca sua vida cada vez
pratos e rodas. Quando se tem
ela fica grávida. Para seus animais de estimação
um problema de saúde, é mais difícil
causa, não manter pares sexuais mistos
identificar a causa quando você está
juntos, mesmo que temporariamente. Ele só
olhando para as ações de múltipla

Ouriços são mais propensos a se dar bem, se eles viveram juntos desde tenra idade,
em vez de introduzido depois de estabelecer um estilo de vida solitário.
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tem um momento e seu pensamento
segunda gaiola na mão no caso de você
impotência pode ser o fim de sua
é preciso separá-los. Lá
feminino como ela morre de parto comhá garantias de que dois hedgecações. Além disso, o macho-macho
porcos vai ficar junto, mesmo se levantou
pares raramente são bem sucedidas e
em conjunto a partir do nascimento. Se houver
normalmente só por pessoas que têm
derramamento de sangue, separe-os. Menor
vasta experiência com hedgeempurrões e brigas podem não ser
porcos e são capazes de submotivo de preocupação, mas assim que
de pé e agir sobre o india luta se agravar (morder,
individual as necessidades do animal. Por favor,
lesões, importunar constante e folsó
mugido por perto) você vai precisar para a SEPAmanter as fêmeas ou machos juntos
avaliá-los. Pode demorar uma semana ou
e fêmeas em que um ou ambos sejam
mais de dois ouriços para tornar
esterilizados e castrados.
conhecer e respeitar um anothEm seguida, não há muito de um
er. É melhor para apresentá-los em
beneficiar a hedgies habitação juntos
terreno neutro (onde nem sente
espaço ou material-wise. Você deveria
a necessidade de defender seu próprio terter uma gaiola ainda maior, sertório). Até que você esteja certo de que eles
porque você terá de oferecer dois
não estão discutindo uns com os outros,
tudo: dois lugares para dormir,
manter um olho muito próximo com eles para
duas rodas, duas tigelas de água, dois
lesões. É melhor se você pode ter
pratos de comida, etc Se você forçar o seu
sua gaiola em seu quarto por isso, se
ouriços para compartilhar tudo a mesma coisa eles rangem ou gritar você ouvirá
suprimentos, há uma muito maior
ele e pode separá-los imechance de combate devido à competidiatamente. Por favor note que ouriços
ção para o alimento ou a roda. Fazer
que têm obtido ao longo de meses,
se você tem dois de tudo
até anos, de repente pode ligar
e uma gaiola grande o suficiente para caber tudo
um ao outro e causar sérios
estas fontes. Uma gaiola de C & C, podem ser lesões ou até mesmo a morte. Ser sempre
melhor, pois é facilmente expansível
preparado para abrigá-los individualpara um bom tamanho para vários hedgies. aliado.
Finalmente, você deve ter um

Aqui está um exemplo de configuração C & C gaiola que pode confortavelmente acomodar
dois ouriços.
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Escolher uma dieta básica
A dieta de um hedgie tem uma enorme ef- para um hedgie para comer, ou até mesmo ser um
fect em sua saúde geral. É
perigo de asfixia, se as peças são muito
importante alimentar de alta qualidade
grande. Alguns donos descobriram que
alimentos e tentar oferecer uma variedade de hedgies ter um tempo mais fácil de comer
ambos os alimentos básicos e trata tais
Ração em forma de "X" ou "Y" sobre circomo insetos, frutas, legumes, carnes,
cular pedaços. Pedaços de alimentos Dog são
e ovos para se certificar de seu hedgemuitas vezes mais difícil do que comida de gato,
porco está recebendo todos os nutrientes de que
que
ele
pode fazer as peças ainda mais difícil
precisa. Atualmente não sabemos a
para comer. Esmagando a comida, enquanto
muito sobre ouriço nutriinconveniente e de frente para a preocupação
ção, como fazemos para cães ou gatos.
que seu hedgie pode não gostar
Alguns alimentos são recomendados
alimento esmagado, fará mastigando
porque eles tiveram o melhor
muito mais fácil.
efeito sobre a saúde dos ouriços e
Infelizmente, por causa diferenlongevidade geral. Por esta razão,
alimentos rentes ter umidade diferente
É importante lembrar que
conteúdo, pode ser difícil comparar
nossos ouriços de estimação são um híbrido dea análise garantida entre
múltiplas espécies selvagens africanos. Este dois alimentos sem ter que mastigar
híbrido não existe na natureza,
alguns números. A proteína, gordura,
e nossos animais de estimação seria improvável
fibra, etc percentagens são todos
sobreviver,
com base no teor de humidade
e certamente não prosperar na vida selvagem.a comida. A fim de precisão
Os ouriços nossos animais descendem
comparar diferentes alimentos, você precisa
de só viveu dois ou três anos
para descobrir o que o percentualmáximo em estado selvagem. Criado em Cativeiro
idades seria a 0% de humidade (também
hedgies agora estão vivendo muito mais tempo,
conhecido como seco sem matérias, ou DMB),
em média 3-5 anos. Se for dada
não dizer, de 3% para um alimento seco, ou 82%
cuidados veterinários adequados que podem para um alimento úmido.
viver mais tempo ainda. Esta é uma razão
Assim como você calcular para o
por que não tentar imitar de perto
base na matéria seca? Não é muito difícil!
dieta do ouriço selvagem - parecem
Comece pela subtração da umidade
prosperam com os alimentos que estão se
o conteúdo do alimento a partir de 100.
alimentando
Então tudo que você tem a fazer é tomar o
agora, então por que mudar uma coisa boa? proteína, gordura, fibra, ou qualquer que seja conOs principais proprietários escolhas têm
barraca e dividi-lo por esse número.
para escolher a partir de uma dieta básica são Aqui está um exemplo:
comida de gato, comida de cachorro, ou "ouriço
alimentar ". Você pode encontrar mais informações sobre a inadequação de
estes "alimentos hedgehog", posteriormente
neste capítulo. Lembre-se, isso não acontece
que animal importa a comida era
comercializado por, desde que o ingreExemplo Dry Cat Food
dientes e análise garantida são
Proteína: 32%
bom. Junto com o nutricional
Gordura: 9%
conteúdo, você deve considerar o
Fibra: 1,5%
o tamanho, forma e dureza da
Umidade: 4%
croquetes individuais. Pode ser difícil
Então, primeiro, subtrair a umidade
a partir de 100:
100-4 = 96cont. próxima página
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é realmente melhor do que o que
Agora, dividir cada uma das proteínas, gorduras,
a maioria dos proprietários alimentar. O mais come os valores de fibra deste número:
mon dieta saudável utilizado é uma mistura de
bons alimentos de gato qualidade com estes
DMB Exemplo Dry Cat Food
valores recomendados (com base em seco
Proteína: 32/96 = 33,3%
com base na matéria, e derivado de um
Gordura: 9/96 = 9,4%
consenso em todo o ouriço
Fibra: 1.5/96 = 1,6%
comunidade):
Proteína: max 35%
Gordura: máximo de 15%
E aí você tem o DMB! Vamos
Fibra: min 2%
tentar outro.
Exemplo Canned Cat Food
Proteína: 10%
Gordura: 5%
Fibra: 2%
Umidade: 78%

Subtraia a umidade do 100:
100-78 = 22
DMB Exemplo Canned Cat Food
Proteína: 10/22 = 45,5%
Gordura: 5/22 = 23%
Fibra: 2/22 = 9,1%
Veja como, mesmo que o
alimentos enlatados parece ter menor
valores, na verdade é ainda maior em
proteína, gordura e fibra do que a seco
alimentos? Certifique-se de converter os
alimentos para
DMB antes de comparar valores.
Agora que você sabe como encontrar
o DMB de alimentos, você deve prohabilmente saber os percentuais adequados
para apontar ao escolher um alimento.
Dr. Wendy Graffam do Bronx
Zoo concluída a investigação sobre hedgeporco nutrição e compartilhado estes
valores sugeridos em 1998 (todos são
calculado com base na matéria seca):
Proteína: 22%
Gordura: 5%
Fibra: 15%

Infelizmente, não há
muitos alimentos bons lá fora, com
esses valores, por isso não há qualquer
amplas evidências mostrando
se uma dieta com estes valores
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Tem havido a preocupação
sobre as dietas que são muito ricos em
proteína provocando problemas renais.
No entanto, a pesquisa mostrou que
animais saudáveis não lutam
com dietas ricas em proteínas. Animais
que já têm problemas renais,
no entanto, não devem ser alimentadas com uma
alta
dieta rica em proteínas para evitar a aceleração
sua doença. Se esta é uma preocupação
para você, sinta-se livre para discutir as opções
com o seu veterinário. A única coisa a lembrarber é que ouriços não necessidade
dietas ricas em proteínas.
Quanto à gordura, 15% é considerado
o máximo para ouriços overtudo, porém ouriços individuais
têm necessidades diferentes. Alguns colocam
em peso, e deve ser facilmente alimentados
uma dieta de baixo teor de gordura, mesmo, tal
como
10%. Depois, há alguns que são executados
constantemente e precisam de uma gordura mais
alto
dieta para manter o peso. Estes hedgias pode precisar de uma dieta de até 20%
gordura. Depende apenas de indivíduo
circunstâncias.
Quanto à fibra, você realmente só
precisa se preocupar se o seu hedgie não é
"Regular" em seu intestino movermentos. A maioria dos ouriços não tem
um problema digerindo gato qualidade
dietas alimentares. Adicionando insetos para sua
dieta do hedgie pode ajudar se você pensar
ele precisa de mais fibra. O exoskelEtons de grilos e larvas de farinha
são uma excelente fonte de fibra.

Algumas pessoas, no passado,
gatos.
recomendado a adição de farelo de flocos ou
Então, por que não usar um cachorro molhado
Grape Nuts cereal como um adicional
alimentos? Bem, é definitivamente possível,
fonte de fibras, o que é bom, mas
mas é recomendado o uso de seca
a maioria dos hedgies vai apenas comer em torno
alimentos para a conveniência. Um
de
saco de comida seca vai durar um longo
eles e deixá-los na parte inferior
tempo, e você não precisa se preocupar
da bacia, para que eles não são muito efisobre isso indo mal antes de seu
caz.
hedgie pode comer tudo. Ao alimentarIngrediente sábio, de alta qualidade
ing um alimento úmido, você tem que se
alimentos para cães é provável que seja o maispreocupar
adequado para hedgies, mesmo sobre
sobre o crescimento de bactérias em alimentos.
comida de gato. No entanto, a maioria das
Sempre descarte de alimentos úmidos sobra
pessoas
imediatamente na parte da manhã e
alimentação alimento gato porque as peças lavar o prato antes de alimentar o
são menores, por isso um hedgie pode actu- noite seguinte. O alimento seco é benéfico
aliado comê-los sem que tenhamos
em que o carácter estaladiço pode ajudar
para esmagar a cada pedaço de comida.
manter os dentes limpos e estimular
É importante perceber que os gatos
as gengivas (tipo de como nós seres humanos
são carnívoros, o que
uso do fio dental). A única desvantagem para
significa que eles comem carne rigorosamente,secar
não
comida é que os pedaços grandes, duras
frutas ou legumes ou grãos. Cães
pode desgastar os dentes do seu hedgie baixo
são onívoros, e comem todos
prematuramente e não são muito fáceis
essas coisas. Estes fundamentais
para comer. Imagine ter que comer
Diferenças à parte, muitos alimentos para animais
cubos de gelo inteiros para todas as suas
empresas geralmente visam apelar para
refeições:
os donos e não os animais de estimação deles,eles são difíceis, e que iria cansar
mesmos, e os ingredientes colocar em gato sua mandíbula! É recomendado para
alimentos que o gato de verdade não deveria causa do seu hedgie para esmagar (para não
ter. Por exemplo, colocar frutas
um pó, apenas em partes menores)
e vegetais em um alimento de gato: mais gato ou cortar (com um par de tesouras afiadas)
proprietários pensam que frutas e vegetais
alimento seco do seu hedgie.
som grande e saudável, sem
percebendo que o seu gato não deve
realmente tê-los. Este meios
que se você está comprando um gato
ou alimentos para cães, embora ambos tenham Isso é um monte de informações para
necessidades muito diferentes, meio e
tomar! Aqui está um resumo de hedgealimentos de baixa qualidade vai ter semelhante
monopolizar necessidades dietéticas:
ingredientes. Você vai descobrir que em
os mais altos alimentos de gato de qualidade,
• Pequenos pedaços do tamanho de ervilha
eles são quase inteiramente de carne e
tamanho, é preferido menor. Você
têm muito alta proteína por centoas idades. Alimentos para cães de alta qualidadepode esmagar ou cortar peças maiores
se necessário.
são
• Análise garantida de menos
mais propensos a incluir hidratos de
do que 35% de proteína, menos de 15%
Drates como arroz ou batata, bem
de gordura, e, pelo menos, 2% de fibra.
como frutas e legumes. Porque
• Ingredientes de alta qualidade, com
ouriços são onívoros eles
carne como o primeiro ingrediente.
têm necessidades nutricionais semelhantes e
Evite milho, descrições vagas
digestibilidade para os cães, ao invés
(Como "subprodutos animais"),
qualquer subprodutos, bem como BHA,
BHT, e etoxiquina, que são
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todos ligados ao câncer. Você pode ler
Se você pode encontrar um alimento que
mais sobre a identificação de bom,
reúne todos os itens acima, é
ingredientes saudáveis mais tarde, em
perfeito! Normalmente, os melhores alimentos
neste capítulo.
todos
• Leia mais para aprender sobre guloseimas ao redor são de média a alta qualidade
e suplementos para dar em adalimentos de gato, porque eles combinam
condição para grampear do seu ouriço
bons ingredientes e garantido
dieta.
análise com pequeno, fácil-a-comer
croquetes.

Ler o rótulo
Ao tentar decifrar o que
entos. Outro truque sorrateira eles usam
um meio de etiquetas de alimentos pode ser é "divisão ingrediente". Isso só
bastante
significa que, se eles têm "milho", eles
assustadora, é importante ser capaz
pode listá-lo como "farinha de milho" e "milho
para entender o que é exatamente em
glúten "(etc) separadamente para outro
a comida para que você possa escolher o melhor
melhores ingredientes podem ser listados
para o seu animal de estimação. Felizmente, uma
à frente deles. Por exemplo, você
vez
poderia colocar £ 10 de milho em um lote
de entender como cada parte do
de alimentos com £ 8 de carne de frango, mas
o rótulo funciona, é fácil olhar
em seguida, dividir o milho em "milho £ 5
através de e decidir se diferenrefeição "e" glúten de milho £ 5 ", de modo
rentes marcas são vale a pena usar ou não. em vez de listar milho primeiro, você
Esta seção do livro é, principalmente,
listar o frango. Nem todos os alimentos para
direcionada para gato e comida de cachorro, animais de estimação
embora ela se aplica a outros alimentos para empresas são tão manipuladora, mas
animais
muitos são, por isso é bom estar ciente
bem.
e manter um olhar atento.
A primeira regra de ouro antes
Quando você está olhando para o
nós realmente começar a rótulos: Nunca
lista de ingredientes, é mais importante
julgar um alimento com base nas imagens
olhar para os principais ingredientes.
no saco! Aquele gato feliz de gerência
Tudo o resto também é importante
mento através do que parece ser
(Especialmente se for um pouco saudável préingredientes saudáveis que caem
conservador ou corante), mas quando você está
o céu tem nada a ver com a
olhando para a qualidade, a sua melhor aposta
a comida é boa. Não cair para a
é apenas para identificar e considerar o
manobras de marketing!
principais ingredientes. Para isso, tudo
Quanto à etiqueta real, você
você precisa fazer é olhar para a primeira
tem duas partes que se preocupar.
fonte de gordura ingredientes listados naEm primeiro lugar você tem o ingrediente
entos. Esta poderia ser uma gordura real
lista. Esta é a lista de tudo
(Gordura de frango, gordura de aves, animal
os fabricantes colocam no alimento,
gordura, sebo de vaca, etc) ou de um óleo (milho
em ordem de peso. Por favor, note
, óleo de fígado de bacalhau, óleo de soja, etc.) O
que esta é a massa de diferente
ingredientes principais incluirá este
ingredientes antes do processamento. Em
fonte de gordura e todos os ingredientes
Para fazer a sua comida aparecem
listado antes dela. Normalmente existem
melhor do que é, as empresas podem usar
menos do que dez principais ingredientes numa
ingredientes que retêm uma
alimentos. Todos os outros componentes são
grande quantidade de água (e, portanto, pesarapenas traços de vitaminas e mineiromais) e depois usar desidratado
Versões de menos desejável ingredi-
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als, aromatizantes, conservantes, etc
base na matéria seca ou de verificação que
Então, se você ver cenouras, ervilhas, maçãs, os alimentos têm a mesma humidade
e bananas listados, certifique-se
conteúdo antes de comparar valores.
eles são, na verdade, os ingredientes principaisCuidado com os "mínimos" e
antes de ficar animado sobre isso.
"máximos", por exemplo, se você
Há uma boa chance de que é apenas uma
tem um alimento que é "13% min gordura",
pequena quantidade pequenina no alimento. o percentual de gordura poderia ser maior.
A segunda parte dos alimentos
Não se esqueça de verificar o
etiqueta é garantida a análise,
data de validade no momento da compra de um
que nós já discutimos!
saco
Lembre-se de sempre converter para
de comida! Os fabricantes colocar
prazos de lá por uma razão!

Aqui está o que evitar:
•
Qualquer milho, se milho, farelo de glúten de milho, milho apenas em linha reta,
nada disso. O milho não é a pior coisa do mundo, e é tão comum
que ele pode ser difícil encontrar alimentos sem milho, mas não é uma qualidade
fonte de nutrição. Como uma fonte de proteína, que é muito indigesto, e o
que é mais difícil de obter nutrientes para fora do alimento, mais a sua hedgie tem que
come, mais ele vai cocô, e quanto mais alimento que você vai ter que comprar.
•
Subprodutos. Se você tivesse a opção de oferecer a sua carne legítimo pet
ou a pele, penas, pés, bicos, línguas, etc, o que você prefere?
Os subprodutos são as coisas desagradáveis que ninguém mais quer comer, então eles
colocaram
-lo em alimentos para animais.
•
Genericamente ingredientes nomeados. Se você tem um ingrediente chamado "animal gordura ", você não tem idéia do que fonte de gordura que existe. Mesmo "gorduras de
aves"
ainda é muito genérico. Procure por ingredientes designados especificamente, como "frango
gordura ". Nomes vagos como "animal refeição de sangue" são apenas esboçado.
•
Edulcorantes. A comida deve ter bons ingredientes suficientes que
Não é necessário revesti-la em açúcar para persuadir um animal para comê-lo. Evite cana
melaço, xarope de milho, açúcar, etc
•
Artificial
conservantes,
, sabores
e
cores. Existem certos corantes
colocados
em alimentos que têm sido associados a problemas de saúde, por isso evite alimentos tingido.
Normalmente, se a comida é tingido é uma marca de qualidade inferior de qualquer maneira.
Evite BHA,
BHT, etoxiquina, e propileno glicol. Estes conservantes têm sido
ligada a muitos, muitos problemas de saúde, incluindo câncer. Além disso, evitar
alimentos que incluem farinha de peixe, como um ingrediente principal. Não serão listados
individualmente nos ingredientes, mas por lei nos EUA todos os graus não-humano
farinha de peixe deve ser preservado com ethoxyquin.

Aqui está o que procurar:
•
Especificamente
nomeado
ingredientes quando se trata de carne. A gordura de
frango,
cordeiro refeição, frango desossado, pato, carne refeição, etc, são todos muito melhor
de "gorduras de aves" ou "animal digerir".
•
Qualidade fontes de carne como principais ingredientes. A boa comida terá um
carne de qualidade como o principal ingrediente. Alguns podem ter carne múltipla
fontes.
•
Seguro conservantes. Tocoferóis mistos, ascorbil palmitato, ascórbico ou
ácido cítrico, alecrim, sálvia, ou extrato de cravo são todos seguros. Apenas certifique-se
para evitar os maus listados acima.
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Exemplo Cat rótulo dos alimentos
Ingredientes
Aqui estão dois rótulos falsos como visual
Toda terra milho, carne e
para algumas das dicas discutido em
farinha de osso, farinha de glúten de milho,
as poucas páginas passadas. O primeiro é
gordura animal (preservada com
uma comida típica de baixa qualidade, eo
BHA), celulose em pó,
segundo é de alta qualidade.
polpa de beterraba simples, artifisabores sociais, sal, vegetais
A primeira fonte de gordura é gordura animal,
óleo (fonte de ácido linoléico),
de modo que os principais componentes são
vitaminas, cloreto de colina,
terreno
minerais, cores adicionadas (vermelho 40, milho inteiro, farinha de carne e osso,
amarelo 5, azul 2).
farelo de glúten de milho e gordura animal
(Conservada com BHA).

Análise garantida
Proteína Bruta 30,0% min
Crude Fat10.0% min
Crude Fiber2.0% max
Moisture4.0% max

Esta lista de ingredientes inclui uma série de
enchimentos (milho, celulose em pó),
fontes de vagas para derivados de animais
Ingredientes, conservantes perigosos
(BHA), sabores artificiais e adicionadas
cores.

A análise garantida é bom,
embora a proteína é proveniente de baixa
fontes de qualidade. A baixa fibra pode ser
suplementado com insetos na dieta.

Ingredientes
Frango desossada, frango
refeição, aveia, cevada em grão,
óleo de canola (conservada com
tocoferóis mistos), tomate,
farelo de arroz, peixe branco, natural
sabor de frango, cenoura, espinafre,
batatas doces, maçãs, blueberries, semente de linhaça moída, terra
milho, vitaminas, minerais,
cloreto de colina, tocoph-misturado
Erols (adicionados para preservar fresco
ness), taurina, extrato de alecrim.

Aqui, a primeira fonte de gordura é óleo de
canola,
de modo que os principais componentes são
desossada
frango, farinha de frango, farinha de aveia,
cevada em grão e óleo de canola (preservido com tocoferóis mistos).
Estes ingredientes são especificamente
nomeado, fontes de maior qualidade, e
não contêm qualquer coisa desagradável.

Análise garantida
Proteína Bruta
Fat Crude
Fibra bruta
Umidade
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35,0% min
15,0% min
3.0% max
4.0% max

Aqui, a análise garantida é bom
assim, embora a gordura pode ser um pouco
alta para alguns hedgies.

Comercial Hedgie Food
Algumas pessoas alimentam comercial
ingredientes de qualidade:
alimentos ouriço porque um veterinário ou pet • Zoo Vital Hedgehog de Brown
loja recomenda-se a eles, ou
Alimentos Diet premium
simplesmente porque ele é comercializado para• Vitakraft Hedgehog Food
ouriços, por isso deve ser bom para
• Animais de estimação bonitos premium
eles, certo? Infelizmente estes
Hedgehog
alimentos são geralmente extremamente baixa Comida
qualidade, feito com enchimentos, por-prod• Mazuri Insectivore Diet ou Indutos e conservantes insalubres.
sectivore Gel
Se você comparar os ingredientes,
• Insectivore-Fare feita por Relialguns são semelhantes a uma extremamente produtos de proteína capazes
comida de gato de baixa qualidade. Algumas • Exótico Nutrição Hedgehog
marcas
Completo
tem sementes ou frutos secos que podem
ser difícil de mastigar, pode ser embargada
sobre, ou ficar preso no telhado de um
Confira os ingredientes em
A boca de hedgie. Eles também podem ser
alguns destes alimentos - que são
tóxicas (tais como passas). Vitakraft
sobre tão nutritivos como papelão.
alimentos ouriço tem inchado trigo,
passas e amendoim na primeira
Vitakraft Hedgehog Food
ingredientes! Há alguns bem
alimentos ouriço lá fora, mas em
Inchado de trigo, aveia,
em geral devem ser evitadas.
passas, amendoim moído, bacalhau
É mais saudável e mais provavelmente
óleo de fígado, sementes de girassol,
conveniente escolher uma mistura de gato
camarão, xarope de açúcar de beterraba,
alimentos mais qualquer alimento ouriço.
Alguns alimentos são muito bem hedgehog seca
para alimentar em uma mistura, mas você não refeição de carne de porco, camarão chão,
deve
milho
alimentar apenas de alimentos ouriço. Nenhum
refeição, milho inchado, óleo de soja,
eles são tão bons quanto ainda um meio
flocos de arroz, mel, desidratado
comida de gato de qualidade. A sequência
marcas estão bem para se alimentar, mas pref- cenoura, noz-moscada bem, cálcio
rência em uma mistura de outros de alta qualidade
propionato de etilo.
alimentos:
• Delite de Spike (qualquer fórmula)
Exótico Nutrição Hedgehog
• Sunseed Sunscription Vita
Completo
Hedgehog Adulto Alimentos
• Alimentação Brisky Dietas Hedgehog
Farinha de sangue, farinha de soja,
• 8 em 1 Pet Ultra-Blend ® Selecione
milho, farelo de glúten de milho,
Hedgehog Food
soja torrada integrais, sebo,
• L'Avian Hedgehog Food

O seguinte deve ser evitar a
ed a todo custo. Houve
casos de ouriços morrendo de malnutrição de alguns destes alimentos,
e, em geral eles têm muito pobre

melaço de cana, polpa de beterraba seca,
larvas de farinha, fermento seco culture, l. acidophilus, s. faecium,
s. cerevisiae, cloreto de colina,
suplemento de vitamina E, cobre
sulfato, proteinato de zinco, mangaproteinate nese, proteína de cobre
comeu, colbolt proteinate, tiamina
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Agora compare os a estes
Nutrição Exotic ... cont.
exemplos de comida de gato de alta qualidade.
monoitrate, vitamina A suplementação com
Os ingredientes principais são as carnes,
mento, vitamina D, vitamina E
e eles não contêm maciça
quantidades de agentes de enchimento ou outros
suplemento, óxido de zinco, biotina,
prejudicial
ácido fólico, suplemento niacina,
ingredientes.
piridoxina hcl, alfafa desidratação
Castor e Pollux Organix
refeição, ácido pantotênico, riboflaIndoor Adulto Cat Food
suplemento vin.
Frango orgânico, farinha de frango,
Ervilhas orgânicas, marrom orgânica
arroz, cevada orgânica, salmão
Insectivore-Fare
refeição, linhaça orgânica, ervilha
Porcina subprodutos de peixe
proteína, gordura de frango orgânico
, farinha de aves, camarão
(Naturalmente preservada com misto
, farinha de trigo, secou-bak
tocoferóis e ácido cítrico),
produtos ery, torrado moído
celulose em pó, naturais
amendoim, algas secas, frutose
sabor frango, minerais (zinco
açúcar, sólidos de xarope de milho, água, proteinate, proteinato de ferro,
spirulina, ácido láctico, phosproteinate cobre, manganês
ácido fosfórico, propionato de cálcio
proteinato, iodato de cálcio,
(Conservante), sal iodado,
selenito de sódio), ovo desidratado
carbonato de cálcio, concentrandoproduto, o sal, cloreto de colina,
ed caroteno, cloreto de cálcio,
cloreto de potássio, vitaminas
propileno glicol, a vitamina E
(Suplemento de vitamina E, niacina,
suplemento, a taurina, a vitamina A
l-ascorbil-2-polifosfato, viacetato com ativado-d aniTamin Um suplemento, riboflavina,
mal esteróis (fonte de vitamina
pantotenato de cálcio, tiamina
D-3), a vitamina B-12, suplemento,
mononitrato, vitamina B12 supriboflavina, niacina, cálcio
plementar, piridoxina hydrochlopantotenato, cloreto de colina,
passeio, biotina, ácido fólico, vitamina
bissulfito de sódio menadiona
D3 suplemento), taurina, levedura
complexo (fonte de vitamina K
cultura, enterococcus secou
atividade), piridoxina hidroproduto de fermentação faecium,
cloreto, mononitrato de tiamina,
secou Lactobacillus acidophilus
ácido ascórbico, selenito de sódio,
produto de fermentação, seco
sulfato de manganês, sul-zinco
aspergillus niger fermentadestino, sulfato de cobre, etileno
extrato ção, Trichoderma seco
dihydriodide diamina., magnefermentação longibrachiatum
sulfato sium, benzóico P-amino
extrair, Bacillus subtilis secas,
, ácido fólico, enxofre, biotina,
solúveis de fermentação, alecrim
sabores naturais e artificiais.
extrair.
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Natural Balance Limitada
Ingrediente Dietas Ervilha &
Fórmula Pato para gatos
Peas, pato, pato refeição, ervilha prótein, óleo de canola, linhaça, natural
o sabor, o carbonato de cálcio, chocloreto de linha, taurina, DL-methionine, natural misturado tocopherols, proteinato de zinco, vitamina E
suplemento, niacina, manganês
proteinate, proteinato de cobre,
sulfato de zinco, sulfato de manganês,
sulfato de cobre, tiamina mono
nitrato (vitamina B-1), a vitamina A
suplemento, biotina, potássio
iodeto, pantotenato de cálcio,
riboflavina (vitamina B-2), Pyricloridrato doxine (vitamina
B-6), a vitamina B-12, suplemento,
óxido de manganês, sel-sódio
enite, suplemento de vitamina D-3,
ácido fólico.

mento, suplemento de vitamina B12,
bitartarato de colina, niacina, Dpantotenato de cálcio, o ácido ascórbico
ácido, suplemento de riboflavina, thimononitrato de amina, piridoxina
cloridrato, biotina), minerais
(Proteinato de zinco, proteinato de ferro,
proteinato cobalto, cobre próteinate, manganês proteinate,
proteniate magnésio, cálcio
iodato, selenito de sódio), secos
lactobacillus acidophilus ferproduto mentação, bifido seca
fermentação bactéria longum
produto, enterococcus secou
produto de fermentação faecium,
secou Lactobacillus plantarum
produto de fermentação.

Stew Gato de Halo Mancha GrainReceita de frango grátis
Frango, ovos, proteína de ervilha, Vegcaldo etable, gordura de frango (préservido com tocoferóis mistos
e ácido cítrico), ervilhas inteiras,
fígado de frango, semente de linho, salmão
óleo (preservada com misto
tocoferóis), fibra de ervilha, doce
batatas, maçãs, feijão verde,
cenouras, mirtilos, alfafa,
cranberries, abobrinha, cálcio
sulfato, Dl-metionina, potascloreto sium, taurina, inulina,
sal, vitaminas (ácido fólico, vitamin Um suplemento, vitamina D3
suplemento, vitamina E-flexível
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Quanto ao Feed
A menos que o seu ouriço tem
uma cozinha ou escala postal), tudo o que você
restrições de saúde, você deve ter
precisa fazer é pesar o prato de
uma bacia cheia de alimentos disponíveis paraalimentos
o
quando você preenchê-lo à noite,
seu
e em seguida subtrair o peso da
hedgie 24/7. Se o seu ouriço é
tigela de comida de manhã depois
excesso de peso e precisa perder alguns
seu hedgie come. Dessa forma, você
gramas, a melhor maneira de fazer isso é
pode apenas manter o controle de quantas
aumentar o exercício e não para limitar
gramas que ele come. Isso funciona melhor
alimentos. A maioria dos ouriços que se tornamcom alimentos secos, alimentos molhado vai secar
excesso de peso são o resultado de insufidurante a noite, bem ea água
ciente de exercícios ou uma dieta muito alta que evapora dará uma imprecisaem gordura, não comer demais. Tão longo quanto
idéia taxa de quanto o seu hedgie
o alimento que você está alimentando é baixo teor
está comendo.
de gordura
Se você decidir contar ração,
(Inferior a 15%) e o seu hedgie possui
começar contando uma bacia cheia
uma roda adequada, você deve ter
de alimentos, e no próximo dia valer
nada para se preocupar.
quantos ele comeu naquela noite. O
Geralmente um hedgie vai comer em torno de
noite seguinte, você pode tentar oferecer a
1-4 colheres de sopa de ração por noite.
número que ele comeu mais 20 ou mais peças,
Isso varia de acordo com o tamanho do
e gradualmente diminuir o número
ração é (você pode caber mais pequena
até chegar a uma boa quantidade onde
peças em uma colher de sopa de grande
ele deixa apenas algumas peças cada
partes), bem como o nutricional
noite. Dessa forma, ele não come
o conteúdo do alimento. O mais preencher
tudo e passar fome, mas você também
ers há em um alimento, mais a
não perca muita comida quando
ouriço vai comer e defecar.
você substituí-lo todas as noites. Além disso, é
Bebês crescendo, às vezes, comer
mais fácil contar quantos ele comeu
mais do que os adultos.
quando há apenas algumas peças
Muitos proprietários do ouriço vai
esquerda!
contar quantos pedaços de comida
seu animal de estimação come a cada noite, para
fazer
certeza de que eles estão comendo o suficiente e
ser capaz de perceber rapidamente as mudanças
na
a ingestão de alimentos. Esta é uma boa maneira
de
problemas de captura de saúde antes que eles
piorar - hedgies são bons em HIDdoença são, mas a alterações no apetite
ou atividade, muitas vezes, dar-lhes
distância. Se você notar qualquer anormal
mudanças no comportamento do seu hedgie
ou hábitos alimentares, o check-in com o seu
veterinário. Agir sobre as mudanças como
isso pode salvar a vida de seu animal de
estimação.
Se você decidir que gostaria
para manter o controle de quanto o seu
Ração noturno One hedgie, contados
hedgie come a cada noite, você pode
quer contar pedaços de alimentos, ou pesar para 80 ração - o suficiente para ter certeza de
ele não passar fome, e apenas o suficiente
a comida. Se você está pesando (em
certifique-se que não são muitos da esquerda
overs que se tornam obsoletos e ir para o lixo.
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Comutação / Adicionando
Foods

Este diagrama ilustra as proporções
de alimento que deve ser oferecido por semanas
1-5 como você transição o seu ouriço
para um novo alimento.

comida velha

novos alimentos

• Semana 3: ½ comida velha, ½ novo
É importante para alternar alimentos
comida
ou adicionar alimentos lentamente. Ouriços
• Semana 4: ¼ comida velha, ¾ novo
pode facilmente obter uma dor de estômago
comida
e fezes verde de qualquer súbita
• Semana 5: deve comer tudo
mudanças na dieta. Se estiver a mudar
a vários novos alimentos ou está adicionando novos alimentos
mais de um, certifique-se de fazer
cada um separadamente e um monitor
como seu hedgie faz com cada
Alguns hedgies não gosta do
um. Espere pelo menos uma semana beidéia de uma transição gradual. Se o
tre cada alimento para ver se há
alimento velho é lixo absoluto comparado
quaisquer problemas com um determinado um.para o novo alimento, ele pode simplesmente
O ouriço pode ser alérgico a
deixar
algo que você não sabia sobre,
o alimento velho para o novo material.
e ser capaz de determinar quais
Outros podem não quer nada
alimentar causada é importante.
com o novo alimento. Você pode tentar
Completamente comutação alimentos
colocando ambos os alimentos em um saco
deve ser uma transição gradual ao longo
plástico
várias semanas. Aqui está uma idéia de
em conjunto, de modo que o mesmo cheiro,
como essas semanas deve andar;
ou esmagando o novo alimento, à primeira
e limpando-o no antigo alimentos. Se
o seu ouriço apenas não quer
mudar em tudo, você pode tentar oferta
a quantidade de alimento novo por si só
até por volta de meia-noite, em seguida, adicione
• Semana 1: oferecer comida regular,
a velha comida. Se ele pensa que ele
com o novo alimento como apenas um deleite
não vai ter qualquer outra coisa, ele
(Apenas cerca de 5-10 croquete uma noite) pode decidir comer o novo alimento é
• Semana 2: ¾ comida velha, ¼ novo
melhor do que nada.
comida

81

Vitaminas e Suplementos
Se você está alimentando uma boa, de alta dendo vitaminas que eles já recebem
dieta de qualidade, seu hedgie não deve
em outros lugares). Seria melhor não usar
precisa de vitaminas adicionais ou
a menos que você saiba exatamente o que
suplementos. No entanto, alguns
você está fazendo e ter consultado
as coisas ainda podem ser muito benefiseu veterinário.
cial. A maioria dos suplementos que você faria Então, o que é recomendado vitadar são comercializados para os seres humanos
minutos
e
e suplementos? Os três
comprado em sua farmácia local.
listados na página ao lado tem
Evite qualquer "suplementos" comercializados sido usado com bons resultados. Ler
para roedores e outros animais pequenos,
cuidadosamente, e não adicional retais como sais para lamber ou gotas de iogurte.pesquisar se você puder. Se você está inseguro
Estes são açucarados, ricos em sódio,
sobre a dosagem ou que resultados
e são muito mais saudável
esperar para qualquer suplemento, seria
como você comer uma caixa cheia de Peeps ser melhor para discutir o assunto com o seu
marshmallows. Pós vitamínicos
veterinário.
feito para répteis, dependendo
Lembre-se de ouriços são minúsculos, e
o que eles contêm, pode ou não
olhar como uma quantidade pequena huser ruim para sua hedgie (por overdosmans tomar como um suplemento. Eles
não precisa de muito.

Insetos
É necessário alimentar erros?
para oferecer. Erros levantadas para a isca são
Os insetos são o principal alimento em umanão é uma boa idéia, porque eles provavelmente
dieta do hedgie selvagem. Embora seja grandeNão são mantidos em condições sanitárias
para oferecê-los como um pouco de variedadee poderia fazer seu hedgie muito
em sua dieta, no entanto, ouriços
doente. Os insetos listados abaixo, se
não precisa de insetos em sua dieta
criados para alimentação animal de estimação,
para sobreviver. Hedgies em estado selvagem são seguros para
também comem pedaços fora de carcaças, ovos,
alimentar hedgies. Todos os valores são em seco
pequenos animais eles podem pegar, e
com base na matéria.
uma pequena quantidade de vegetação. Pet
hedgies alimentados com uma dieta de alta
Inseto
Gordura Proteína
qualidade
alimentos de gato pode prosperar sem qualquerLarvas Mealworm 52,7%
32,8%
insetos como um complemento.
Mealworm pupas 54,6%
30,8%
Benefícios:
Insetos são nutritivos e próvide fibra adicional para um hedgie de
dieta, bem como sendo mentalmente
estimulante, permitindo-lhes
"Caça" de presas.

Mealworm besouro 63,7%

18,4%

Grilos

64,9%

13,8%

Minhocas

62,2%

17,7%

Worms cera

42,4%

46,4%

Vermes de seda

64,0%

10,0%

Vermes Phoenix

48,4%

26,8%

Vermes Chifre
61,0%
Insetos seguro para alimentos:
Assobiando baratas 74,4%
Praticamente qualquer inseto que é
quarto do tamanho ou menor e criados
Baratas dubia
91,7%?
para réptil ou outro animal de estimação comida
é ótima
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21,7%
14,1%
17,4%

Vitaminas e Suplementos

Instruções para uso

Linho ou óleo de peixe: linho e óleo de peixe são ambos
Você pode encontrar peixe ou óleo de
grandes, suplementos amplamente aceitas. Lá
linhaça
São dezenas de benefícios para a saúde interna, mas direito em seu local de farmao principal efeito perceptível é uma pele mais saudávelMacy. Procure por "gel soft"
e peles. É, especialmente, podem ajudar ouriços
tipo cápsulas, que vai durar
com a pele seca e escamosa para melhorar a sua condição
mais do que uma garrafa aberta.
ção. O óleo de peixe é uma excelente fonte de Omega Ouriços não precisa de muito,
3 os ácidos gordos EPA e DHA, e óleo de linhaça
apenas algumas gotas na sua comida
contém ALA (que é convertido pelo corpo
cada noite.
em DHA e EPA). Assim, ambos são benéficos,
mas o óleo de peixe é menos trabalho para o corpo a prócesso. Alguns proprietários preferem não alimentar óleo de
peixe
por causa do potencial cheiro de peixe. Se você
puder, tente encontrar o óleo prensado ou refinado frio,
que tenham sido extraídos mecanicamente
e não com produtos químicos potencialmente nocivos
que também reduz a qualidade do óleo.

Acidophilus (Lactobacillus acidophilus): Este
Este suplemento (para seres humanos)
suplemento é um bactérias benéficas que
vem como um pó em plástico
pode ajudar a restaurar a flora intestinal de um ouriço de
cápsulas. Você iria quebrar
normal. Os animais que estão ou recentemente
as cápsulas e pó de um pequeno
estive em antibióticos não terá uma boa
quantidade em seu hedgie de
equilíbrio das bactérias no seu trato digestivo,
alimentos. Uma vez que um recipiente
e completando com acidophilus pode
tenha
ajudar a construir essas bactérias de volta. Porque
sido aberto, ele precisa ser
ouriços são intolerantes à lactose, também pode
refrigerado.
ajudar a reduzir os efeitos dos alimentos lactose
(É por isso que o iogurte é melhor tolerada pelos
hedgies do que outros laticínios, tem esta bactéria
no mesmo). A maioria dos ouriços não vai precisar disso em
numa base regular, e apenas em uma tão necessária
base para ajudar a regular a flora intestinal.

Glucosamina condroitina: Este suplemento
Isto vem como um comprimido que
é geralmente dada a pessoas / animais ativos ou
podem ser triturados em um
aqueles com problemas nas articulações, pois contém dois
pó. Uma pitada em seu
moléculas que compõem e mantêm forte a
alimentar da hedgie cada noite é
cartilagem encontrado nas articulações. A teoria se- bom, embora ele não precisa
traseiras é fornecer essas moléculas que eles
a ser dado a cada noite. Ele
estão disponíveis quando o corpo precisa para reparar não pode ser uma overdose ou, então,
cartilagem, como após extenuante exernão se preocupe com a medição
cio ou de artrite ou obesidade (que puts
com muito ou muito pouco,
estresse extra sobre as articulações). Eles não causamo excesso só vai deixar o
formação de cartilagem, apenas reparo ajuda. Se o seucorpo como resíduos.
hedgie já tem problemas articulares, fale com o seu
veterinário sobre o uso de uma medicação específica, pois
isso
só vai ajudar a manter as articulações saudáveis.
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O Superworm / Mealworm gigante
Certifique-se de gut carga alimento vivo!
Debate:
"Carregamento Gut" é um termo usado
Se larvas de farinha gigantes
(Larvas de farinha hormonalmente reforçada) para descrever a alimentação alimentação
saudável
são seguros para alimentar ouriços é uma
para os insetos em breve você vai alimentar
debate em curso. A principal preocupação
para outro animal de estimação. Oferecendo
é que esses vermes tem o poderfresco
mandíbulas ful e pode morder um hedgie,
frutas e vegetais para a sua refeiçãomesmo após a ingestão. Se um hedgie
minhocas, grilos, ou outros bugs para
não mastigar corretamente o worm,
comer por um ou dois dias antes da alimentação
eles podem morder a parede do estômago,
ou até mesmo continuar mordendo para breve los para o seu hedgie vai expulsar
qualquer dos antigos alimentos no seu sistema
períodos de tempo depois de morrer. Lá
(Especialmente importante se você não está
necropsias foram confirmados de
Certifique-se da qualidade dos alimentos que
animais que morreram de gigante
estavam ficando em uma loja de animais ou
mordidas mealworm para o esôfago
o que não), e substituindo-o por
e estômago. A outra preocupação
o que você pode ter certeza é bom fresco
é que não temos certeza de que tipo de
alimentos. Esta é também uma ótima maneira de
efetuar esses hormônios podem ter sobre
complementar a dieta do seu hedgie
nossos animais de estimação. Realmente,
com pequenas quantidades de alimentos que
alimentando nada
de hormônios de crescimento não é um grande não vai comer direito. Hedgie não vai
comer cenoura? Alimente-larvas de farinha
idéia. Existem Zophobas morio
vermes (também conhecido como superworms)que tem cenoura em suas entranhas!
Insetos Gut-carregados são muito
que são as larvas de uma espécie de
mais saudável do que os insetos "vazios".
cascudinho, como larvas de farinha,
mas eles são naturalmente grande e não
hormônios de crescimento alimentado. Estes lata
também morde. Corte as cabeças para fora da
média aceitável. Realmente só
vermes antes da alimentação impedirá
depende de sua indivíduo circumisto aconteça. O hormônio
posições. Insetos Alimente graxos treinarquestão não é algo que você pode
vez mais se você está preocupado, e se o seu
evitar, você só tem que alimentar
hedgie coloca em excesso de peso, apenas
superworms e não gigante refeição
diminuir a quantidade na sua dieta.
vermes, se você decidiu usá-los
Grilos e baratas são grandes se
vermes maiores.
você quiser alimentar os insetos a um maior
hedgie, uma vez que são mais baixos em gordura
do que a maioria dos vermes.

Outras Notas:
Se você está enjoado ou não são
Alimentando Instruções:
capaz
de manter os erros ao vivo, você também
A quantidade de insetos se alimentam
pode
seu hedgie é até sua saúde e
tentar enlatados ou congelar grilos secas /
suas preferências. Alguns hedgies
larvas de farinha / gafanhotos / etc.
tem um metabolismo rápido e pode comer
Lembre-se que os lotes de hedgemuitos vermes alto teor de gordura, sem beporcos se recusam a comer insetos;
vindo acima do peso, outros rapidamente
alguns são até mesmo medo deles. Você
tornar-se "fofo" se alimentou muitas vezes.
pode tentar o corte aberto um cascudinho
Para um hedgie que está no menor
e esfregando os sucos em seu HEDlado ou pode estar a ganhar alguma
A boca de gie para convencê-lo a comer.
peso, alimentando vermes noturno
Muitas pessoas têm tentado isso com
está bem. 3-5 mealies uma noite fica por
sucesso.
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Trata
Aqui está uma lista de alguns aceitável trata a oferecer:
• carnes sem tempero: (assados, cozidos, bronzeado ou torrado) carne, frango,
pato, cordeiro, peru, peixe, etc
• Frutas: maçã, banana, amoras, mirtilos, melão, cereja,
cranberries, melada, kiwi, mamão, pêssego, pêra, ameixa, abóbora, limabagas, squash, morango, melancia
• Vegetais: aspargos, pimentão, brócolis, cenoura, aipo, coentro,
milho, pepino, feijão verde, pimenta verde, ervilha, espinafre, couve,
batata doce, nabo, abobrinha, folhas verdes
• ovos sem tempero: ovos mexidos, cozidos, etc (é recomendado que
ser cozido)
• comida de bebê: todos os sabores deve ser fino, paus carne Gerber bebê e
batata-doce são os mais populares
• comida de gato molhado: escolha um sem subprodutos ou insalubre preservaçãotivos e dos alimentos com moderação, eles são geralmente muito rica em proteínas e
gordura
• Queijo cottage e iogurte não açucarado: hedgies são intolerantes à lactose,
mas alguns, como este em quantidades muito pequenas.
• Insetos: como coberto na página anterior

Alguns mimos que são inaceitável para oferecer são:
• Qualquer coisa cítricas: laranjas, limões, limas, grapefruit, abacaxi, etc
• Mais frutas secas: estes podem ser embargada, e pode ser pego no
céu da boca ou preso nos dentes
• Passas: além do fato de que eles são as frutas secas, uvas e passas
são tóxicas, mesmo em quantidades muito pequenas.
• Abacate: toxicidade desconhecida
• cebola, alho, cebolinha: estes contêm compostos de enxofre tóxicos que
são perigosas em grandes quantidades - é mais seguro para evitá-los
• Ruibarbo deixa: eles não são bons para os cães, por isso é seguro para acho que eles
não são bons para ambos os hedgies
• Human junk food: são ricos em gordura, sal, conservantes, e muitos
outras coisas ruins para HEDGIES.
• Chocolate: mesmo que para junk food humano.
• Amendoim e outras leguminosas: estes podem ficar presos no telhado do
boca e são facilmente se engasgou com.
• poços e sementes: estes podem ser tóxicos (dependendo da fruta) e são um
perigo de asfixia. Hedgies não são roedores, eles não são feitos para roer aberto
sementes.

Ovos mexidos, larvas de farinha, maçã, comida de gato molhado, e comida para bebé são todos
grandes guloseimas.
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Certifique-se de cada tratamento é unMuita hedgies não são muito
sal e sem tempero. Veggies
aberto a experimentar novos alimentos. Mantenha
estão bem fresco ou cozido no vapor. Fazer decerteza que o que você oferece é cortado em proporcionando a tratar por várias noites,
pedaços do tamanho de ervilhas, muito grandeou esperar um pouco e tente novamente.
pode ser
Às vezes o que eles recusaram uma
um risco de asfixia ou ficar preso no
noite eles vão devorar o outro. Tentar
telhado da boca do seu hedgie. Almoço
colocar o deleite em seu prato de comida
carne não é uma boa idéia por causa de
com a sua ração normal. Aquecimento
como é processado. Eles são frequentemente o deleite um pouco também pode torná-lo
defumados, salgados ou preservados e
cheiro mais apetitoso. Lembrar
são ricos em gordura. Não dê comida
que alguns hedgies vai simplesmente se recusam
frutas ou legumes, eles são muito
de experimentar coisas novas. Enquanto ele é
aquosa e pode causar estômago
obter uma boa mistura de alta qualidade
transtornos e cocô solto.
alimentos que você não precisa se preocupar.
É melhor tentar apenas uma nova
Se você abrir um frasco de bebê
tratar de cada vez. Isto é importante
alimentos ou comida de gato molhado, você pode
para evitar problemas de estômago (que
congelar o restante em cubos de gelo
são comuns com novos alimentos) e
Dessa forma, ele fica mais fresco. Este
para diminuir o que era se
é especialmente útil se o seu hedgie
seu hedgie tive qualquer problema com
só come um pouquinho e você não
algo oferecido. Se você oferecer muito
quer desperdiçar metade do frasco / lata. Se
muitas coisas ao mesmo tempo, você não serávocê tem frutas ou legumes que você quer
capaz de dizer qual é que é causpara salvar, isso funciona bem para eles como
ção do problema.
bem.

A dieta de "DIY"
Nota do Autor: Eu gostaria de fazer um aviso antes de iniciar este
seção de um livro que esses comentários sobre dietas livres de rações comerciais
são minhas opiniões pessoais e deduções com base na minha experiência
e pesquisa sobre o tema. Eu não sou um veterinário e não um especialista, por isso há uma
chance que eu poderia estar errado e há definitivamente coisas que eu ainda tenho que
aprender
sobre este tópico. Embora eu tive o conteúdo revisado e aprovado por um
pet nutricionista, a informação aqui é principalmente para ajudar a direcionar e motivar
aqueles com a capacidade de fornecer um alimento melhor, na direção certa,
bem como à espera transmitir a importância de equilibrar uma dieta e não
apenas jogando diferentes ingredientes e chamando-o de bom.
A idéia de uma dieta "DIY" foi brincou com o ouriço em comunidade, mas nunca totalmente pegou, já que existem tantos lugares que poderia ir
errado quando se tenta para tentar equilibrar as necessidades nutricionais de seu
pet sem envolvimento veterinária. Uma vez que existe tal feedback limitado
sobre como ouriços têm se saído quando alimentados com uma dieta caseira, eu recomendo
que, por favor, com cuidado e trabalhar com um veterinário para garantir a sua
fornecendo seu hedgie com todos os nutrientes que ele precisa. Você pode querer
imprimir esta seção do livro e compartilhar alguns dos valores nutricionais com
o seu veterinário para que eles tenham algumas informações sobre as necessidades de um
ouriço. A casafez dieta pode ser uma enorme melhoria da ração velha e simples, mas
também pode causar alguns problemas graves se sobre ou sub-dose diferente
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vitaminas e minerais. Se você está pensando em fazer o esforço e passar a
dinheiro para fornecer uma ótima dieta fresca para o seu hedgie, ter certeza que é de todo o
alguns e completa! Outra coisa importante a lembrar é a de manter a sua própria
opiniões dos "delicioso" e "saudável" em cheque. Embora você possa pensar um
dieta consiste inteiramente de vegetais é o mais saudável que ele recebe, é importante
lembre-se que estamos a tentar replicar uma dieta mais natural aqui para HEDgias, que é o dos insetos, e não folhas verdes.
Como uma conclusão para o meu romance de uma introdução aqui, eu só quero ser certo
mencionar que, na minha opinião, alimentando um alimento de gato de alta qualidade ainda é
um comcompletamente grande e aceitável dieta. A maioria das pessoas não tem o tempo livre
para assumir um desafio como este, mas eu aplaudo aqueles que o fazem. Se você ler
através desta seção e se sentir mal com a alimentação de uma dieta comercial, não tentar
para! Considerando a conveniência razoável, gato seco de alta qualidade ou um cão comida é
uma maneira fácil, simples, equilibrado e totalmente bom para ir.

Primeiros passos:
capaz de pagar por tudo também?
Ok do-it-yourself-ers, então agora
Hedgies não comer tanto onde
podemos começar a discutir como
o aumento de preço seria subpara formular saudável, equilibrada
substancial, mas vai ser mais caro
frescas e deliciosas refeições para o seu
cozinhar em casa do que comprar um saco de
ouriços estragado! Antes de iniciarcomida de gato. E, finalmente, você tem um
ing uma lista de supermercado e puxando
veterinário, mas é o seu veterinário e generoso
o processador de alimentos, certifique-se de que
suficientemente educado para passar o tempo
você realmente quer se dedicar a
passando por cima sua dieta com que você seja
tempo e esforço para vir, não só
certeza que vai cobrir todo o seu hedgie de
com uma boa comida (o que, pelo
bases nutricionais? Se você se sentir comforma, você pode querer procurar on-line
desconfortável com suas respostas a estas
para ver se as boas receitas têm
preocupações, vamos continuar!
foi desenvolvido desde que este livro foi
Ah, os benefícios da alimentação
publicado), mas você também está disposto ing comida caseira sobre uma planície
para passar o tempo para cozinhar até esta dieta ração, mesmo de alta qualidade
alimento para o seu hedgie cada vez que um ração! Vou listar tantos quanto eu puder
lote se esgote. Você está confortápensar, embora eu tenho certeza que existem

Os proprietários têm de encontrar um meio termo entre saudáveis, alimentos saudáveis e
globais
conveniência.
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mais. A primeira coisa é que você é
Não seria melhor para alimentar uma casaalfaiataria este alimento para um hedgefez dieta são momentos como quando você
as necessidades de porco, não um gato. Isso éter
umum ouriço que comeu kibgrande começo. Suas necessidades são
ble toda a sua vida e não está aberto para
semelhantes,
uma mudança na dieta tão dramática, ou
mas não é o mesmo. Seu hedgie vontade
se você realmente precisa a conveniência
tem o luxo de comer alimentos
e confiabilidade dos alimentos comerciais
com uma variedade de texturas e flaque já tem tudo planejado
vors, em vez de lutar para triturar
para você, ou até mesmo se você não faz
se difícil, croquete branda em todos os
ter o espaço da cozinha e geladeira
refeição. Menos desgaste nos dentes
para ser capaz de armazenar o seu hedgie de
e excesso de esforço da mandíbula é um
rações entre todos os alimentos pessoas.
grande melhoria, e vai ajudar a
(Hey, há membros da família fora
manter os dentes do seu hedgie em forma
há que não entendem como
por toda a sua vida. Os ingredientes
deliciosos picados baratas
é provável que sejam muito mais elevados
e carne de órgãos são a hedgies - nós
qualidade quando você está comprando humano
não pode culpá-los por não quereralimentos em comparação com o grau de refugo
ção que se sentar ao lado de seu almoço
e restos que são misturados para cima
carne!) Algumas pessoas adoram hedgies
irreconhecível de uma forma consummas não gostam de colocar um punhado
ers não são capazes de identificar (e ser
de erros em seu liquidificador, e isso é
extrapolados para fora por) o que está na comida
tudo bem. Basta fazer o que funciona melhor para
eles estão comprando para seus animais de você e seu animal de estimação.
estimação. Você
Ok, então o que é meu HEDnão precisa se preocupar com o que
necessidades dietéticas do GIE? Vamos começar
tipo de conservantes podem ter
com o que eles comem na natureza. Em
foi adicionado, ou se houver vai ser
África, um ouriço nativo faria
fragmentos afiados do osso ou outro material de
viajar muitas milhas em uma noite chowenchimento
ing para baixo em besouros, formigas, centiingredientes. Sem adoçantes ou
pedes, minhocas, mesmo escorpiões
sabores artificiais, uma vez que sua comida e quaisquer outros insetos que
vai provar e olhar bom o suficiente para
deparamos durante a noite. Além
ficar em sua própria. Existem muitos
a insetos (que manter em mente
diz respeito a donos de animais tiveram
são a base da sua dieta) que
com as incógnitas em comercial
também são conhecidos por sequestrar um pouco
alimentos para animais, e você é capaz de
e apanhar carcaças abandonadas,
evitar essas incógnitas, escolhendo
ou atacar ninhos de ratos ou pássaros do bebê
apenas ingredientes saudáveis e seguros.
para jovens indefesos. Diz-se que
Alimentos comerciais são constantemente
também comem quantidades mínimas de
suspeita de causar ou desencadear
vegetação, mas eu não sei o que
uma infinidade de problemas de saúde, tais como
tipo de vegetação que seria inalergias alimentares, câncer e mais
clude - frutas, verduras, grama? Eu
doenças que eu gostaria de listar. Em cima
não tenho nenhuma idéia, exceto pelo fato de
de todas essas coisas, você pode ganhar
que seria para ganhar no
pontos de bônus por tomar o extra
aterrar em África.
passo para comprar seus ingredientes
Então, infelizmente, não temos
do local, sustentável e huidéia do que a proteína real, gorda,
fontes juba - algo que eu pessoa
e percentagens são por isso
valor aliado e acho que vale bem a pena
o preço.
As situações em que eu sinto que
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Hedgehog Dietary Precisa Recap:
• Hedgies pode prosperar em alimentos formulados para atender a
necessidades de cães e gatos
• Recomenda-se o uso de insetos como fonte de proteína
além de carnes e carne e não apenas por si só.
• É importante conversar com um veterinário ou nutricionista para fazer
Certifique-se de que o seu alimento fresco é equilibrado em todos os
momentos, e
que você não perca os nutrientes essenciais através de cozinhar,
refrigeração, etc

dieta variada do ouriço selvagem.
Para terminar a minha conjectura
No entanto, sabemos que animal de estimaçãoao que hedgies precisam para prosperar, eu
ouriços foram predominantemente
gostaria de incluir um pouco mais na dieta
alternadamente alimentados com comida de gato
recomendações de Dr. Wendy
ao longo da última
Graffam. Não tenho conhecimento de como
muitos e muitos anos e ouriços
ela determinou esses números ou
de todas as fases da vida têm prosperado.
quão precisas são, mas eles
Enquanto o Dr. Wendy Graffam tinha suge- são o melhor que eu tenho e pode ser
gested os valores de 22% de proteína,
útil para você, por isso é até você se
5% de gordura e 15% de fibras, que têm todosvocê quiser usá-los em vez de
as provas que precisa para
tudo o que um gato ou cachorro precisa.
sabe que pode crescer e ouriços
Este também é o principal componente
manter um peso saudável no
de desenvolver uma dieta você mesmo que eu
mesmos valores de um gato precisa. Aqueles sentir o menos confortável aconselhando
Os valores são geralmente muito mais elevadana. Medição e completando
de proteína e gordura, e muito mais baixos
As dosagens específicas de vitaminas e
por fibra. Acho que é seguro dizer que, se
minerais não é algo que eu curum era para ser apenas a certeza de devidamente
atualmente tem um conhecimento profundo
formular uma comida caseira para um
, por isso, por favor, fale com o seu
consumo de gato, seria sufiveterinário quando ele se resume a estes
ciente para um ouriço. O mesmo vale
nitty coisas corajoso. Quando as coisas estão
para cães: menos pessoas alimentar comida de
cozidos, congelados, ou apenas sentar em torno
cachorro
de uma
porque as peças são muito grandes e
enquanto que, as proteínas, vitaminas, minerais,
difícil para hedgies para comer, mas o nue todas essas coisas boas podem quebrar
tritional conteúdo deve ser tão bom
e perder o seu valor. É imse não melhor do que comida de gato. Isto é portante para descobrir que tipo de deonde eu acho que os proprietários devem começar
terioration pode ocorrer na sua alimentação
ao criar sua própria receita.
eo que você pode fazer para maximizar
Seja o cão ou gato alimentos descobri,
ou manter a sua eficácia.
especialmente com vitamina e mineral
As deficiências nutricionais podem ser comsuplementos, em seguida, trabalhar com
complicados e são importantes para a figura
seu veterinário para ajustá-lo a ser mais
antes de sua hedgie tem problemas.
hedgie amigável, aka, incorporando
Cálcio e magnésio defiinsetos!

89

cies são geralmente a principal preocupação dizer (com base no fato de que hedgies
quando completar um caseiro
fazer muito bem em alimentos para cães e são
dieta. Infelizmente, eu não era capaz
não semelhante aos gatos nas formas de
para encontrar uma recomendação ouriço
visão noturna e digestão total)
ção para o magnésio, gostaria de sugerir
Você não deveria ter que especificamente
seguindo a recomendação para
complementar taurina em sua dieta.
gatos ou cães. Até agora eu não conheço nenhum
As fontes de carne em sua vontade de alimentos
pesquisa que mostra se taufornecer alguma taurina de qualquer forma, se
rine é benéfico ou necessário em um
você está preocupado.
dieta do ouriço, mas estou inclinado a

Dietéticos Sugestões exigência do Dr. Wendy Graffam para Adultos:
70-100 calorias por noite para um grama hedgehog 400-600 (isso pode variar
muito, dependendo da fase da vida e como ativo o seu ouriço é)
Cálcio: 0,9%
Fósforo: 0,9%
Relação Ca: P: 01:01
Ferro: 75 ppm
Cobre: (Mg / kg) 4-23 7-16 3-7
Manganês: (Mg / kg) 11-146 11-70 5
Zinco: (Mg / kg) 20-175 100-190 30
Caramba, por isso, se eu não perdi você seu hedgie tem uma bacia fresca de
ainda, congrats em fazê-lo por meio de
água disponível em todos os momentos.
a parte mais complicada! Agora
vem o desafio de encontrar formas
Tempo e dicas de economia de dinheiro:
para fornecer hedgies com que eles
• Misture até um lote de alimentos para
precisa através de ingredientes saudáveis.
alimentação
Felizmente isso não é muito como seu ouriço (s) por até um
picado: você tem proteína, gordura,
mês ou assim, e congelamento indicarboidratos, fibras, vitaminas e mineiroporções noturnas duais em cubo de gelo
als para equilibrar. Como um general
bandejas ou saquinhos, para que possa
orientação, que deseja manter o seu
descongelar
proporções ao longo das linhas do
uma porção fresco cada noite.
gráfico à direita. Meus porcentagens
• Use frascos de comida para bebé que durar
e fontes de alimentos sugeridos aqui
para sempre em vez de comprar-freqüência
cão são baseados fora sugerido reção frutas frescas e vegetais.
sitos (que me parecem mais
• Se você tiver frutas extras e
intimamente relacionada com as necessidades dos
legumes, corte-os e guarde
hedgies
-los no freezer para mais tarde.
do que os gatos), em seguida, ligeiramente
• Compre camundongos congelados mindinho se
alterado para
decidir incluí-los na sua
atender às necessidades de um ouriço.
dieta, em vez de comprá-los ao vivo.
Finalmente, não se esqueça de avaliar
• Encontre um local, limpa, confiável
sua receita final com o seu veterinário para
açougueiro e ver que tipo de
ter certeza de que se encontra com proteína,
negócios que você pode obter sobre as partes
gordura,
animais que as pessoas não querem
necessidades de fibra, vitaminas e minerais
mas seu hedgie faz, como
e obter ajuda completando se necarne de órgãos de galinha.
cessário. E como sempre, certifique-se
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Recomendados Breakdown Dieta:
25-30% de Proteína
Os insetos (larvas de farinha,
baratas, grilos,
bichos, etc), Carne
(Aves, ratos mindinho,
etc)
10-13% de gordura
As gorduras animais (encontrados
em
os insetos / carnes), óleos
40% Carboidratos
Grãos, frutas, legumes
10-15% de fibra
Exoesqueletos de insetos,
Grãos, frutas, legumes
2% Vitaminas e Minerais
Discuta com o seu veterinário
que não podem ser cobertos
em seus outros ingredientes.

Últimos notas sobre alimentação
dietas caseiras: Depois que você colocar
comida para incentivá-los a comer, ou
todo esse esforço para chegar com
mesmo trabalhando com o seu veterinário para
uma boa comida, há uma chance de que
encontrar
seu hedgie se recusam a comê-lo,
uma maneira de cozinhar o alimento em raçãopreferindo o alimento comercial
como mordidas como eles ajustar. Mantenha-se
eles foram criados por diante. Que animais
olho em como digestivo do seu hedgie
crescer comendo criticamente influências
sistema processa a mudança na alimentação
os seus gostos e preferências posteriores
bem. Uma breve problemas digestivos é
na vida. Alguns hedgies simplesmente não fazer
de se esperar, mas deve esclarecer
quer comida fresca, ou apenas alguns
dentro de alguns dias. Também cuidadosamente
ingredientes. Eu recomendo manter
monitorar o peso do seu hedgie,
os diferentes ingredientes nas suas
atividade, e saúde geral é crítiEstado e textura original (arroz
camente importante para garantir que o
ainda em grãos de arroz, carne, ainda em
dieta realmente é uma melhoria de
pequenos pedaços de carne), mas, se neces- o que comiam antes.
Sary você pode tentar misturar toda a
Espero que este é um bom começo para uma
ingredientes juntos para garantir o seu
bastante complicado, mas emocionante tophedgie não pode simplesmente escolher o seuic de nutrição ouriço. Se você tentar
partes favoritas. Se você tiver problemas
uma dieta caseira, a comunidade
transição seu hedgie mais,
é sempre feliz em saber como as coisas
você pode tentar esmagar a sua idade
acabou! Eu recomendo
ração e limpar o pó-lo em seu novo
compartilhar o seu sucesso (ou desafios)
para ajudar a inspirar e informar os outros.
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Levantando Mealworms

Se você tiver mais de um
4. Alimente sua fazenda pequena quantihedgie, ou um hedgie que come uma
laços de maçãs cortadas, cenouras, ou potalote, pode ser benéfica para aumentar
dedos de umidade. Verifique sobre estes
suas próprias larvas de farinha. É bastante
todos os dias, pelo menos, para ter certeza
fácil de configurar uma baixa manutenção
eles não são moldagem. A refeiçãofazenda. Você pode encontrar informações
minhocas e besouros também vai comer a
on-line sobre o levantamento de mais outro substrato.
insectos de alimentação (alguns dos quais são
mais saudável do que mealies), mas
larvas de farinha são os mais populares
por sua simplicidade.

Você vai precisar de:
• Um ou mais recipientes, preferemhabilmente uma banheira de plástico. Bolsas
sapatos
e gavetas empilhamento funcionar bem.
• Substrato - este pode ser trigo
Aqui centenas de larvas de farinha são
ou farelo de aveia (o melhor), pintinho Mash, swarming a um pedaço de maçã.
cereal simples esmagado, etc
• Alimentos de origem / água - cenoura,
Dicas:
batata, maçã
Não jogue a roupa de cama que
• 10 + Mealies
você besouros alojados dentro! Eles
colocam seus ovos no substrato, e
são praticamente invisíveis, até que
Configurando sua fazenda:
algumas semanas de idade. Se você é
1. Coloque em qualquer lugar a partir de ½ aperguntando
3
por que você nunca obter qualquer
centímetros de substrato na banheira você
mealies do bebê, certifique-se que não são
estão usando para abrigar suas larvas de farinha.
substituindo a cama, e que o
2. Certifique-se de que você tem um seguro besouros não são lotados em sua
lugar para armazenar a banheira. Você não recipiente (eles podem começar a comer
querem ponta-la acidentalmente
os ovos).
e obter centenas de mealies bebê
Se você precisar de "pausa"
em seu tapete! Um escuro, relativamente
crescimento dos seus larvas de farinha, você pode
área quente é o melhor.
colocá-los na geladeira, o que
3. Atire nas larvas de farinha,
irá torná-los semi-adormecido.
pupas e / ou besouros. Você não
Isso pode ser útil se você precisar de lotes
precisa de uma tampa sobre o recipiente, uma de
vezlarvas de farinha de um determinado tamanho
os mealies não pode subir a
mais
laterais de plástico, pupas não pode se mover,um período de tempo, uma vez que eles não vão
e besouros não podem voar.
crescer ou pupa.
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Exercício
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Escolhendo uma roda
A roda de exercício é absolutely crucial para um animal de estimação do
Requisitos rodas:
ouriço
• 12 "de diâmetro ou maior
bem-estar. Eles vão passar horas
correr quilômetros e quilômetros a cada noite.
• superfície de corrida sólida
Sem uma roda, alguns ouriços
vai andar e correr em círculos, ou encontrar
• Sem travessas ou raios
outras (muitas vezes perigosas) outlets
para a sua energia. Outros vão simplesmente
• Um que é fácil de limpar
dormir quando seria o exercíção e se tornar obesa.
igualmente importante. Tela metálica
Uma roda apropriado estará em
rodas, os mais baratos geralmente
menos 12 " de diâmetro, tem um sólido
utilizado para os roedores, não são ideais para
superfície de corrida, e não têm
hedgies. Junto com sua perigotravessas (Barras que suportam o
ous as barras de tejadilho a malha de arame pode
roda e chegar do outro lado da diamprender e retirar as unhas do pé, e é
eter da roda).
menos confortável do que uma suave
A maioria fez comercialmente
superfície para correr. As rodas, como o
rodas têm 12 "de diâmetro como a sua
Silencioso Spinner tem uma ranhura para baixo
O maior tamanho. É importante para obter
meio que também pode pegar
o maior deles você pode, porque um
dedos dos pés. A superfície de plástico totalmente
hedgie rapidamente superar qualquer
sólida
coisa menor. Forçando-os a executar
em um pequeno demais roda pode causar seri-é ideal.
As travessas de rodas que
questões ous volta (porque eles têm
estão abertas em ambos os lados são perigoarquear as costas para executar), prevenir
ous para hedgies, que são menos ágeis
-los de correr em um normal,
do que os ratos ou ratazanas e mais propensos a
ritmo saudável, e pode impedir que
se machucar. Alguns hedgies vontade
los de roda completamente.
atirar-se fora de sua roda,
A superfície de corrida sólida é
saltar de repente, etc, que dá
lhes ampla oportunidade de bater
seus rostos com a barra zunindo
por eles. Dependendo do
estrutura do suporte da roda, é
também possível prender e quebrar um
perna entre as travessas e o
ficar em pé.
As rodas mais ideais são aqueles
feito sob medida para hedgies. Não só
eles são seguros, eles também são servidos
para hedgie proprietários e muito mais fácil
de limpar do que as rodas comerciais.
Eles podem custar um pouco mais de
a compra de uma roda em seu local pet
armazenar, mas o tempo que você vai economizar
limpeza e conforto de knowing seu hedgie não vai prejudicar a si mesmo
deve compensar a diferença.

Bolo de rodas estilo topo são ideais tanto para
ouriços e seus proprietários quando se
trata de segurança, conforto e limpeza.
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Rodas Comercialmente Disponíveis
Comfort Wheels por SuperPetRecommended
Estes são amplamente disponíveis e podem ser
encontrada em quase qualquer loja de animais. Você irá
precisa o tamanho maior (12 "). Eles vêm
com um suporte de arame revestido, mas deve ser
ligados à gaiola, bem como podem ponta
over.

Prós: Superfície de corrida sólida, sem travessas,
amplamente disponível.
Contras: Pode ser barulhento (ranger / chocalho),
as ranhuras podem ser desconfortáveis numa
Os pés de ouriço após extenso corredor.
Spinners silenciosas por SuperPetNot recomendados
Também amplamente disponíveis, mas menos popular, o
Silencioso Spinner é uma roda controversa.
Algumas pessoas gostam dela porque ela pode ser menos
caro do que outras rodas. Não tem
casos em que a porca sido amarelo na
meio da roda tinha desapertado eo
roda caiu sobre o ouriço, bem
como a ranhura no centro da corrida
superfície arrancando unhas. Ele vem com
um fio de suporte e como devem ser ligados a
do lado da gaiola, assim como para evitar que ele
o capotamento.

Prós: Semi solid-superfície de corrida, sem crossbares, amplamente disponível.
Contras: Gap no centro da roda, que pode
unhas de captura, tem sido conhecida a desmoronar,
pode ser ruidoso, mais difícil de limpar completamente
do que outras rodas.
Run-Around Wheels por SuperPetNot recomendados
Estas rodas tona de malha são os piores
opção lá fora. Eles não têm um sólido
superfície de corrida, tem perigoso crossbares, e pode ser muito difícil de limpar. Eles
também não resistem bem ao uso constante
e limpeza e são propensos a ferrugem.

Prós: barato.
Contras: superfície de malha de arame é desconfortável
para rodar em e pode arrancar unhas, travessas,
metal pode enferrujar e tende a ranger horrificamente, difíceis de limpar.
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Rodas Comercialmente Disponíveis
Voando Pires por Ware ManufacturingRecommended
Estas rodas são únicos no seu discocomo a forma. Originalmente concebido no metal
para chinchilas, estas rodas são feitas de
plástico duro e sentar-se diretamente no stand.
Porque eles são relativamente novos para a
ouriço cena, não é certo se
execução no ângulo ligeiro tem qualquer negativo
efeitos sobre hedgies, embora a maioria dos ouriços
será executado ambos os sentidos na roda que
pode "nivelar" esses efeitos potenciais.

Prós: Silencioso, fácil de limpar, sem rolamentos,
sem travessas, superfície de corrida sólida, mais curto
do que as rodas na posição vertical que pode ser ideal para
gaiolas mais curtas, de baixo custo.
Contras: Hedgies maiores (400 gramas +) pode
fazer com que a chocalhar ou afrouxar o plástico
segurá-lo no suporte, possível articulação
preocupações, devido ao estilo de corrida, pode arremessar
cocô fora da roda ao redor ou mesmo de
da gaiola.

Wodent Wheels por TransoniqNot recomendados
Wodent Wheels, como seu nome indica, são
mais fez para os roedores que ouriços,
que são menos ágeis. A natureza fechada
pode ajudar a armadilha em fumaça a partir de quando o
hedgie elimina, e pode ser uma dor de
desmontar para limpar. Para hedgies que gostam
para saltar dentro e fora em momentos aleatórios, o alternating portas no lado da entrada pode
causar alguns problemas.

Prós: Superfície de corrida sólida.
Contras: Tem que desmontar para limpar, en, várias "portas" fechadas são considerados
travessas.
Rodas Gaiola Qualidade de Qualidade Gaiola
Não recomendado
Rodas gaiola de qualidade são feitos de pó
revestido de metal e são semelhantes ao
rodas de malha de arame, apenas com um metal sólido
superfície.

Prós: Superfície de corrida sólida.
Contras: Travessas, suportes mal colocadas,
metal pode ser frio.
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Wheels Custom Made
Bolo caseiro Capa Wheels
Altamente recomendado
Rodas Balde para ser o mais popular
até Sterilite cobre bolo foram descobertos
Tente pesquisar "custom
como uma opção incrível para fazer rodas.
roda ouriço "para encontrar
Estes tornaram-se o mais popular
sellers atuais rodas!
roda para HEDGIES e são o ideal. Eles
Na foto é o Carolina
são grandes o suficiente, ter uma superfície lisa,
Roda Tempestade por Larry
sem travessas, tem um lábio em torno da borda
Thomason, completo com uma
que os impede de deformação (um problema
bandeja da maca sob a roda.
com rodas de caçamba), a superfície antiaderente
torna-los mais fáceis de limpar, e são geralmente
feito com rolamentos silenciosas. Eles são também
feito para ter de altura e ângulo ajustes
para acomodar as necessidades diferentes. Lá
várias pessoas que vendem bolo caseiro
rodas de capa que você pode comprar a partir de, ou se
você confia em suas habilidades de DIY você pode fazer um
si mesmo.

Prós: Superfície Silencioso, sólida e ampla, não
travessas, fácil de limpar, ângulo e altura
ajustável, personalizável.
Contras: Um pouco maior do que outras rodas,
embora não exageradamente grande.
Homemade Bucket Rodas
Altamente recomendado
Estas rodas de balde são muito semelhantes aos
as rodas de cobertura de bolo, feito apenas com uma Tente pesquisar "custom
modificado balde em vez. Eles foram
roda ouriço "para encontrar
utilizado e apreciado por muitos anos e são uma ótimasellers atuais rodas!
opção juntamente com as rodas de cobertura de bolo.Na foto é o Carolina
Existem várias pessoas que vendem em casa
Tempestade Bucket Roda por
feitas rodas balde que você pode comprar a partir de,Larry Thomason.
ou se você confiar em suas habilidades de DIY você pode
fazer
um você mesmo.

Prós: Superfície Silencioso, sólida e ampla, não
travessas, fácil de limpar, ângulo e altura
ajustável, personalizável.
Contras: Baldes baratos podem deformar com o tempo,
pequenos baldes pode não ser uma confortável
tamanho para hedgies.
Limpeza da roda:
Infelizmente, quase todos os hedgeporcos têm o hábito inconveniente
de aliviar-se na sua
roda. Não há nenhuma maneira de treinar

-los a não fazer isso, ele simplesmente acontece
naturalmente. Assim, a limpeza do "excreção
roda de cimento mento "é coberto
uma parte inevitável do ouriço
propriedade.
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Você deve limpar sua hedgie de
roda todos os dias, se possível, ouErwise, em dias alternados. Partida
a roda coberta de cocô para o seu
hedgie para executar em cada noite não é
legal. Se você tiver problemas para manter
-se com a limpeza da roda, você
pode considerar a compra de duas rodas
Dessa forma, cada noite você pode trocar
los, fornecendo seu hedgie
com uma roda de limpeza e tendo o
chance de lavar o sujo depois.
Cada proprietário tende a vir
-se com a sua própria limpeza de rodas
de rotina, dependendo do tipo de
roda que eles têm, a confusão de
sua hedgie, e onde eles estão
capaz de limpá-lo fora (algumas pessoas
estão dispostos a usar a banheira ou
pia da cozinha, alguns não são!). Escialmente você só precisa ter a
roda molhada (por aspersão ou gerência
ning-lo debaixo d'água), deixando o
bagunça "soltar-se", e, em seguida, esfregue
e limpe-a. Se você é limpeza
ção com freqüência, isso não deve ser
difícil de todos. É recomendado para
usar uma solução de vinagre ou algo
similar para a limpeza da roda, ele
vai funcionar melhor do que a água sozinho.

Brinque
Além da roda, a maioria
dos
hedgies não são muito entusiasmado

Um bom exemplo de que a maioria do ouriço
proprietários acordar pela manhã.
Se você usar qualquer forte ou perigoso
produtos de limpeza (tais como água sanitária),
certifique-se de lavar o volante extra bem antes de devolvê-lo ao seu
gaiola de hedgie. Narizes Hedgehog são
sensíveis e perto da roda de
superfície durante a execução. Inalar ou
ingerir qualquer fumos ou resíduo pode
ser perigoso e insalubre.

Abaixo está uma lista parcial dos brinquedos
pessoas
de brincar com brinquedos. Alguns são mais foram utilizados no passado.
aventureiro do que outros, mas alguns
• tubos de papel higiênico (cortado
simplesmente preferem gastar o tempo de
longitudinalmente)
funcionamento,
• bolas de brinquedo (gato, pingue-pongue, etc)
por isso, não se sinta mal se seu hedgie
• Pequenos animais empalhados
não parece interessado nos brinquedos
• Caixas grandes o suficiente para caber dentro
você fornecer. Seu hedgie não go• tubos de PVC, 4 "+
ção para buscar uma bola ou saltar através de • caixas Dig cheios de lã fabaros para você, mas eles ainda inpeças ric, arroz ou pedras lisas
teract com as coisas. Alguns vão jogar
grande o suficiente para não ser uma asfixia
cabo-de-guerra, ou levar as coisas ao redor.
perigo
Muitos gostam de "tubo", que adere a sua
cabeça em uma extremidade de um papel
higiênico
Precauções de segurança: Quaisquer
rolar e correr descontroladamente.
brinquedos
devem ser cuidadosamente inspecionados
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antes de dar a um hedgie. Forte
bordas, furos e peças soltas são
especialmente perigoso. Certificar-se
não há nada de perigoso dentro se
seu hedgie passa a ser capaz de
rasgá-la.

Cercados
Algumas pessoas usam carrinhos para
sobre o tipo de caneta que você tem, você
fornecer espaço exercício adicional
pode querer chegar a algum
fora da gaiola do seu hedgie.
tecido ou malha superior / inferior para fazer
A maioria das canetas feitas para furões ou rababsolutamente certo de sua hedgie não pode
bocados são bastante para a prova de fuga escapar.
usar com hedgies. Ones para menor
Algumas opções a considerar outros
animais, como hamsters não pode ser
do que um real cercadinho para animais são
alto ou forte o suficiente para conter um
fazer uma caneta do C & C cubos,
ouriço. As principais preocupações são
armário de prateleiras de arame, grande cartãoque seu hedgie não pode sair
caixas de tabuleiro, piscinas infantil, crian(Para evitar isso, certifique-se as barras
carrinhos de Dren, ou mesmo pop-up
são vertical e alto o suficiente) e
carrinhos de cachorro que têm de malha
que ele não pode enraizar em (fazer
lados. Algumas delas são mais fáceis de
certeza de que é forte o suficiente e não
fugir do que os outros (nomeadamente
não há lacunas na parte inferior (como
as piscinas infantil que deve ser
se você colocá-lo na grama) para ele
supervisionadas em todas as vezes ou fechado
espremer). Hedgies são exde alguma forma) para que eles possam precisar
cialistas no desaparecimento do momento
de algum
você virar as costas! Dependendo
modificação antes que você pode deixar
seu hedgie em um autônomo.

Pop up carrinhos de cães e pequenos carrinhos para animais com barras verticais são opções
populares
para permitir que o seu hedgie para correr com segurança do lado de fora de sua jaula.
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Ir para fora
Tomando o seu ouriço fora
Lembre-se de manter seus olhos sobre
pode ser muito divertido se você fizer isso de ele em todos os momentos! Desviando o olhar
forma segura.
para
Antes de tomar sua hedgie fora, conapenas um segundo é tempo suficiente para ele
sider estas coisas:
para arremessar longe da vista. Nosso pet hedg• Existe uma chance de insecticidas também são geralmente amigável o suficiente
CIDES / pesticidas onde meu hedgie
não bola até o seu "pleno potenserá?
ciais ", quando em perigo. Um unsus• Existem outros animais ou inpecting, hedgie descontraído poderia ser
seitas que poderiam prejudicar minha hedgie?ferido ou morto por um outro animal
• É o meu hedgie vai encontrar e
tão facilmente como qualquer outro animal de
comer todos os erros prejudiciais?
estimação pequeno.
• Será que vou ser capaz de recuperar o HEDgie se ele decidir fazer uma corrida
por isso?
• É quente o suficiente lá fora? Remembro que o solo está mais frio
do que a temperatura do ar.
• As plantas seguro?
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Ajudando um Sobrepeso Hedgie
Perder peso
Falta de exercício: Verifique se o seu
A maioria dos hedgies tornar overhedgie tem uma dimensão apropriada
peso da falta de exercício ou
gaiola e uma boa roda. Se o seu
alimentos muito ricos em gordura. É raro
hedgie se recusa a usar a roda ou
um ouriço a comer demais e ganhar
exercício, em geral, você pode espalhar
excesso de peso, mas isso acontece
ocasionalmente. Se você receber um resgate /os pedaços de comida em torno da gaiola
então ele tem que passar para chegar até eles.
realojar hedgie que precisa perder
A natação é um bom baixo impacto expeso, lembre-se que é muito
ercise, embora deverá ser usado com
estressante para estar trocando casas e
cuidado como muitos hedgies não gosto
que você não deve mudar também muitos
coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes muito de água e frequentes "nada"
ouriços obesos têm outros problemas de saúdepode secar a pele. Deixando o seu
hedgie correr em um cercadinho ou
questões e você precisa ter cuidado
outra área fechada a cada dia é
com eles e seus cuidados.
Primeiro, certifique-se de que seu hedgie bom demais, em geral, apenas a encorajar
atividade ing é o melhor.
é realmente acima do peso e não apenas
grande. Hedgies pode variar desde
250-1000 gramas para um adulto saudável
peso. Enquanto o seu ouriço
não tem bolsas de gordura sob
axilas e pode rolar em um
Dieta rica em gordura: A solução óbvia
bola cheia, ele provavelmente não é o excessopara
de este é mudar os alimentos a uma menor
peso. Alguns hedgies com excesso de peso dieta rica em gordura. Seu hedgie provavelmente
terá uma "corcunda" de gordura sobre o seu quer comer somente o alimento velho serombros, de modo que pode ser utilizado como fazer com que a gordura mais elevado tem um
um identificador bem. Hedgies são
sabor melhor,
naturalmente "teardrop" em forma, por isso, mas ser persistente e fazer ele comer
olhando um pouco em volta não é um enorme o novo alimento. Hedgies animal de estimação
preocupação. Ter um pouco de
deve
peso extra é realmente muito ajudater menos de 15% de gordura em sua dieta.
ful no caso do seu hedgie fica doente. A
Cortar em deleites se alimentar graxos
hedgie muito magro que fica doente
trata como larvas de farinha.
não se pode dar ao luxo de perder algum peso.
Por último, se os seus esforços acabam
Excessos: Normalmente isto não é o
infrutífera e seu hedgie só não vai
razão um ouriço está acima do peso.
verter aquelas gramas a mais, não tente
Se você alternar para um alimento de gordura
se preocupar muito. Sim, não é
mais baixo,
saudável para ele ou ela para ser obesos,
seu hedgie deve comer sobre a
mas, infelizmente, alguns são hedgies
mesma quantidade, mas perder peso. Se
apenas geneticamente propensos a ser obesos.
eles não perdem peso através de
porcos "pesadas" ainda pode viver por muito
exercício e uma dieta de gordura mais baixo, você
tempo e
pode tentar limitar a sua ingestão de alimentos.
uma vida feliz. Só não se esqueça que você faz
Use o bom senso ao decidir
o que puder para mantê-lo saudável.
quanto você quer oferecer a cada
noite. Você não quer morrer de fome
seu hedgie, apenas impedi-lo de
excessos. Você pode querer
discutir as opções com seu veterinário antes de
decidir fazer isso.
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Corte Nails
É importante que você esteja
pers. Clippers animal de estimação são muitas
capaz e confortável com trimvezes demasiado
ming as unhas do seu ouriço. Quando
grande e torná-lo difícil de ver onde
eles ficam muito tempo, eles podem facilmenteuma corte. Clippers cutícula também
prender em coisas, causar uma hedgie para funcionar, mas há uma chance maior
wheeling parar por causa das disque você poderia prender um pouco de dedo do
conforto, ou mesmo enrolar nas almofadas
pé ou
dos pés. Você pode ter um disco
pagar ao usá-los. Você não
tempo cortando as unhas, porque o seu
precisa cortar todas as unhas em um sithedgie não cooperar. Tendo
ting. Você está indo bem, se você conseguir
um hedgie amigável é muito útil, como
um ou dois pés feito!
bem como ter uma mão extra. Um
Se você cortar a rápida, use rápida
pessoa pode segurar hedgie eo
parar, amido de milho ou farinha de parar
outro pode cortar. Se você vai para o
o sangramento. Farinha pica o corte
veterinário e sua hedgie está sedado, você
o mínimo, mas rápida parada funciona da
pode ter as unhas veterinário guarnição então mais rapidamente. Às vezes você nick
como
o dedo do pé só mal e não faz
bem. Você não será capaz de ir para
precisar de alguma coisa sobre ele. Não se sinta
veterinário para cada vez que seu hedgie
mal
precisa de unhas aparadas, porém, que
se você cortar a rápida uma vez ou duas vezes.
será cada poucas semanas. Para obter
Quase cada proprietário tem feito isso em
o seu ouriço acostumados a você
uma vez ou outra.
tocando seus pés, você pode torná-lo
Se você está tendo dificuldade com
um hábito de jogar com cuidado com os pés um hedgie contorcendo ou com medo, não
ao manusear.
são algumas coisas que você pode tentar. O
Sabendo o quão longe para cortar lata mais recomendado é fazê-las
ser difícil também. Ouriço unhas
hedgie enquanto está no banho. Que
são semelhantes aos cão ou gato unhas, com forma como o ouriço não podem bola para cima,
uma sensível "quick" (mostrado na rosa).
e você pode tentar fazê-las
Este é um vaso sanguíneo pequeno. É
rapidamente. Ele pode ser estressante, mas
dolorosa ao hedgie se a pressão é
começa o trabalho feito. Você também pode
colocar sobre ele, ou se ele é cortado.
colocar o seu hedgie em uma espécie de grade
A melhor coisa a ser usada para
(Como um lado de um dispositivo de
cortar as unhas do bebê é unha humana clip- armazenamento de fio
cubo) e pegue um pé como um cai
meio.

Se as unhas do seu hedgie não tem
foi cortado ao longo de uma hora, o
rápida pode ser coberto também.
você pode ter que só cortar
pequenos pedaços de cada vez,
permitindo que
o rápido para recuar de volta a um
comprimento saudável durante um
período
de semanas.
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Aqui estão algumas fotos de pés hedgie antes e depois do aparamento do prego (o
unhas não eram muito longos para começar):
FrontBack
BeforeAfterBeforeAfter

E aqui estão mais alguns exemplos de unhas muito longas e apenas-direita, se você
não tem certeza se as unhas do seu hedgie precisa aparada:
Too LongJust Direito

Banho
Ouriços não requerem completo
pele amarela na barriga. Uma vez a cada
banhos muito frequentemente. Tente banhar seu
dois meses é uma fre-aceitável
hedgie somente quando necessário, uma vez que
cia, no entanto, duas vezes por ano, podem ser
é estressante e pode secar a
melhor. É perfeitamente aceitável
pele. No entanto, é compreensível
não para tomar banho totalmente o seu ouriço
se você quiser dar o seu ouriço
em tudo, a menos que ele está muito sujo ou é
um banho depois que ele ungiu com
causando-lhe problemas de saúde (urina
algo bruto, esteve fora em
queimaduras, por exemplo) ou uma saúde
a sujeira, ou está começando a desenvolver questão exigir isso (que você gostaria
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para lavar duro lamaçal ácaro, ou exevitado, pois pode ser dura
flocos de pele sivo). Se o seu hedgie
e secagem da pele. Moisturé quilling, você pode sair com um
izing gato ou gatinho shampoos são
banho uma vez ou duas vezes por semana. Segeralmente seguro porque eles são feitos
você
para os animais que se noivo.
usar lavagem de aveia e / ou óleo de linhaça, Cão e outro animal maior simulada
pode ajudar a aliviar a pele do
poos geralmente são perfumadas e podem
penas crescendo dentro
têm substâncias químicas estranhas neles,
por isso devem ser evitados. Sabão
como cremoso Aveeno aliviarDar o seu ouriço um banho:
lavar para bebês (ou o genérico
• Certifique-se de área de banheira / pia é
marca do que) são geralmente suave
limpar e o quarto é quente, com
e hidratação. Você também pode obter
sem correntes de ar.
pacotes simples de farinha de aveia coloidal,
• Tenha tudo que você precisa
que é um pó e pode ser
ali-toalha, lavagem, óleo,
misturado com a água. Isso funciona
clippers, etc
bem como hidratante da pele. Regard• Encha a banheira com 2-3 cm de
menos do que você escolher, certifique-se
água morna.
para lavar o hedgie bem no final
• coloque delicadamente hedgie no mais
do banho. Demorando resíduo lata
seção rasa da banheira ou pia.
ser coceira e atrair sujeira.
• Usando um copo ou as mãos,
No final do banho, pode
colher um pouco de água para cima do
usar um pouco de óleo no enxágüe final.
back-não em seu rosto e orelhas.
Só regue um pouco de sua escolha de
• Uma vez hedgie é suficientemente molhada,
óleo em suas costas entre os espinhos
obter um pequeno bocado de sabão em seu
- Semente de linho, de oliva, vitamina E, e
mão.
jojoba são todos muito bem para usar. Peixe ou
• Antes hedgie pode se esquivar,
óleo de fígado de bacalhau é seguro, porém, é
massagear o sabão, principalmente em
muito
o pêlo da barriga, e em seus espinhos se
mais fedido utilizar topicamente.
necessário.
• Use o copo ou suas mãos novamente
enxaguar hedgie fora.
• Se necessário, você pode rapidamente
remover hedgie, drenar o sujo
água e sabão, e recarga.
• Após hedgie é lavado fora, você
pode chuviscar um pouco de óleo em seu
pele entre suas penas para moisturize a pele.
• Outra lavagem rápida de espalhar
o óleo de volta, e pronto!
• Colete hedgie em seu cobertor ou
toalha, e mantê-lo aquecido até
ele é seco.

Produtos do bebê Aveeno são populares
entre proprietários como um porco-espinho
"Shampoo". Linho, verde-oliva, vitamina E,
O sabão para uso:
Um monte de gente está inseguro quanto a e óleo de jojoba são oll opções seguras se
decidir colocar um pouco de óleo em seu hedgeo que eles devem usar para lavar a sua
A pele de porco.
hedgie. Shampoo do bebê deve ser
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Notas: Se o seu hedgie gosta de reLieve-se no banho, pode
ajudar a deixá-lo cocô pela primeira vez em uma
maca
caixa. Lembre-se de observar o watemperatura ter! É fácil para o excesso de
veja como a água é quente. Alguns
hedgies como um tapete de borracha ou algum
outra forma de tração para que a pia ou
banheira não é tão escorregadio. Muitos são
também
medo ou estressado pela corrida
água, de modo manter isso em mente e tentar
ter a pia ou banheira cheia antes
para colocar o seu hedgie dentro

Certifique-se de nunca usar um
produto contendo chá
Tree Oil. Este é tóxico
e fatal para ouriços!
Verifique os ingredientes
antes de usar qualquer coisa.

Pé Banheiros:
Um escalda-pés é um mais curto, mais fácil
maneira de se livrar de "poopy-botas".
Normalmente, apenas uma caminhada em torno
de um molhado
toalha ou toalha de papel irá fazer o
truque, ou uma meia polegada de água em
a pia. Sem sabão, menos stress, e
muito menos a secagem sobre a pele. Alguns
pessoas tiveram sucesso usando unbebê perfumado toalhetes para isso também.
Sua escolha vai depender provavelmente
de quão ruim os pés do seu hedgie são
- Toalhetes para trabalhos rápidos, ea uma curta
em torno da pia para serviço pesado
remoção bota cocô.

Botas Poopy antes ... e depois!
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Apoie seu hedgie em suas mãos se
ele está lutando para sair do banho.
Você pode usar uma escova de dentes
suavemente
esfregar manchas unção sujas, miscocô colocado, ou para pedaços de roupa de
cama
preso entre os espinhos.

Saúde
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A importância de manter
Registros freqüentes
Algumas pessoas podem se perguntar
"Parecia estar andando engraçado" lata
que o grande negócio é manter
ser a diferença entre ser
registros. Se você não anotar
capaz de identificar e tratar rapidamente
quanto seu hedgie pesa,
um problema no veterinário, ou ter
qual é o problema? Enquanto sim,
problemas diagnosticar o problema,
seu hedgie se não vai sofrer
ou pior, sem perceber que ela existe. Se
se você acabou de lançar a sua comida em suaalgo acontece e seu hedgie
tigela
tem um problema que tem progrescada noite e não conte com isso,
sivamente pior, seria importante
ele ainda pode ser muito benéfico para
ser capaz de olhar para trás e ver quando
saber essas coisas. Por quê? Não é
esses sintomas começaram a ocorrer.
para o seu hedgie dia-a-dia, mas
Mantendo diária ou semanal reé para que você comece a conhecer o seu
cabos ajuda a obter uma boa sensação para
hedgie e ser capaz de pegar em
o que é normal para o seu e hedgie
pequenas mudanças, para que possa agir em o que não é, e pode incentivá-lo
los rapidamente antes de qualquer coisa vai estar mais atentos quando alimentarerrado.
ção, limpeza, manuseio, etc Alguns
Basta escrever para baixo quando
coisas que são recomendados para
algo parece fora pode ser muito
manter o controle de peso são, comida
útil quando na estrada o seu
admissão (em peso ou em número de
hedgie desenvolve algum tipo de
pedaços de alimentos a cada noite), e rodaproblema, e você precisa de olhar para trás ção atividade. Algumas outras coisas que você
e veja noites em que, por exemplo,
deve sempre manter a nota de que são
ele não correr em sua roda. Mesmo
a temperatura permanece constante
se você não manter registros diários,
(E você pode querer observar se o seu
seria bom ter uma pequena notahedgie é exposta ao frio),
livro na mão para ocorrências como
e que o seu hedgie está livre de
estes. Digitar a data e um
quaisquer problemas de saúde física. A
notar como "comeram menos do que o normal",
verificação
ou
rápida a cada dia para certificar-se
não há cabelo preso em torno de um
membro, ou um nódulo em formação, ou bruto
lamaçal construir em qualquer lugar vai
dar-lhe paz de espírito e enCertifique-se que você mantenha seu hedgie em
grande
forma. Catching problemas rapidamente
É absolutamente imperativo se você quiser
para ter a melhor chance de tratamento
-los e obter o seu ouriço
volta ao normal. Percebendo uma queda
de algumas gramas de peso ou alguns
peças menos de alimentos ingeridos cada
noite, por exemplo, são importantes
alertas de saúde para manter em cima de.

Você pode ligar um computador de bicicleta para
roda do seu hedgie para trach quanto
ele corre cada noite.
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Quando consultar um
A primeira coisa que você deve fazer se
para "acordá-lo".
veterinário
você percebe sua atuação ouriço
• Diarréia ou fezes verdes. Não
engraçado é bater o calor, descobrir
qual é o problema e, em seguida, obter
a um veterinário o mais rápido possível, se a
situação é serious. Se a situação não é tão terrível,
a sua melhor aposta é tentar marcar uma
visita do veterinário, dentro dos próximos dias,
mais cedo ou mais tarde. Se alguma
coisa apenas parece errado e necessidades
check-out, você não precisa
entrar imediatamente. Se o seu hedgie
é apático e não vai "acordar",
porém, que é uma emergência, e
deve ser tratado como tal. A maioria
veterinários que você pode obter no imediato
como
uma emergência, e se não, há
clínicas de emergência que você pode tentar
bem.

As principais bandeiras vermelhas:
• Sangue. Se não é proveniente de um
pequeno corte ou de uma sangrenta toeprego, que é sério. Feminino hedgeporcos não menstruam, e
sangue nas fezes, urina ou de
da boca / nariz / orelhas / olhos precisa
atenção veterinária imediata.
• Letargia. Se o seu tem hedgie
sido indiferente por mais de uma
hora, e não melhorou a partir de
calor adicionado, algo está errado.
Não coloque o seu hedgie em água

como grave, mas se estes não vão
embora em alguns dias, você deve
ter o seu veterinário examinar o seu HEDgie e fazer um exame de fezes.
• Vómitos sem nenhum motivo aparente.
Se ela não é causada pela ingestão de
alimentos ou água
que não estava de acordo com ele, modoença ção, ou asfixia, poderia
ser muito graves.
• Corrimento nasal, sneez-excessiva
ing. Os sinais de uma das vias respiratórias
superiores
infecção. Estes só vai ficar
pior a cada dia que eles são deixados
não tratado e pode tornar-se fatal.
• coisas Obviamente críticos.
Paralisia, espasmos, ofegante,
respiração estranha. Infelizmente
algumas dessas coisas são muitas vezes
visto quando um hedgie está no seu fim.
Às vezes, eles são causados por
outras coisas, porém, e pode ser
ajudou a se receber tratamento veterinário
rapidamente.

A chave é fazer com que vet ajuda RÁPIDO!
Não espere em torno de "ver se ele vai
ficar melhor ". Quanto mais rápido você começar
lo a um veterinário quando algo dá
errado, a melhor chance que ele tem de
tornando-o.

Se você perceber que algo está errado
com o ouriço, não demora.
Contacte o seu veterinário e levá-lo como
assim que puder - imediatamente,
se é uma emergência.
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Estojo de
Há momentos em que seu animal de estimação
e substituir as coisas, conforme necessário.
primeiros
recebe uma pequena lesão, o poder vai
Conversa
para fora, ou você não é apenas capaz de obter
com o seu veterinário, se você precisa saber
ao
veterinário em caso de emergência. Estes o que as coisas são diferentes para e
socorros
situações podem ser corrigidas (mesmo que como usá-los corretamente.
apenas
Algumas das coisas nesta lista
temporariamente) com algumas simples
não estão relacionados de emergência, como
planear o futuro. Um kit de primeiros socorros para
acidophilus ou abóbora enlatada.
seu hedgie pode ter muitos dos
Eles ainda são úteis para ter na mão
coisas que você manter em uma primeira ajudaquando você precisa deles, no entanto, tais
humana
como se o seu hedgie recebe uma virada
kit. Certifique-se de que você sabe como
estômago. Ou como a lanolina, se o seu
use tudo no kit antes de
hedgie recebe orelhas secas. Ou Resgate
estão em uma situação onde seu animal de Remédio para aliviar o stress, etc
estimação de
saúde conta com isso! Também certifique-se
para manter um olho sobre as datas de
vencimento
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Algumas coisas boas para ter em sua
kit de primeiros socorros incluem:
• Cartão com informações veterinário e
contatos
• dinheiro de emergência
• aquecedores de mão
• A água engarrafada
• estoque extra de comida para durar alguns
dias
• luz do flash Pequeno
• Cozinha ou escala postal
• cobertores Branco / forros
• As toalhas de papel
• Rolo de papel higiênico
• Pequenas tesoura
• cortador de unhas humanas
• Pinças
• Cotonetes / Q-Tips
• lente Saline lavagem (contato solução)
• Peróxido de Hidrogênio

• solução de clorexidina (seguro
desinfetante tópico)
• Neosporin / Polysporin / triplo
pomada antibiótica
• lubrificante à base de água
• Vitamina A D creme /
• Rescue Remedy
• acidophilus, bene-bac-flexível
mento, ou iogurte natural
• Lanolina (saco de bálsamo / humano
mamilo creme)
• Hill comida A / D em conserva
• Pedialyte ou eletrólito genérico
solução
• Boost, Assegurar, Pediasure-vanilla ou morango sabor
• abóbora enlatada
• kits de primeiros socorros humanos também
trabalhar
bem para diversos objectos, tais como o
ataduras e pequenos pacotes de
Neosporin

Hibernação
Em nossa hedgies estimação, hibernação
pode ser fatal. A hibernação é quando
um ouriço fica muito frio ou sentidos
encurtando as horas do dia e fecha
para baixo de seu corpo para o inverno. Para
Hedgies europeus, isso é normal.
Para os nossos hedgies deserto, isso não
acontece
funcionam da mesma forma - eles não Hibernate naturalmente. Sendo ouriços,
que tecnicamente tem a capacidade
de hibernação, embora eles não são
fisicamente construído para suportar o frio
temperaturas. Depois de ter sido criado em
cativeiro por muitos anos, nossos animais de
estimação
tornaram-se ainda mais dependente
em consistentes e altas temperaturas
e ciclos de luz constante para equilibrar
seu próprio ritmo circadiano. Frio
temperaturas, quedas bruscas de
temperatura, e de curta ou aleatória
ciclos de luz pode causar a hedgie
tentativa de hibernação. Uma vez que eles
hibernação entraram há
um período de tempo em que se forem

capturados e aquecido, eles podem ser
salvos. Caso contrário, eles são incazes de sair do sono
e vai morrer.
Para evitar a hibernação, faça
se você tem uma maneira de manter seu
gaiola do ouriço um consistente temratura e fornecer um consistente
ciclo de luz. Detalhes sobre aquecimento e
ciclos de luz foram discutidas na
Habitação e Pecuária capítulo.
A hedgie que está tentando oibernation terá uma barriga legal e
agir letárgico. Eles podem oscilar se
eles andam, ou não sair de todo
a partir de sua área de dormir. Incomum
comportamento deve ser levado muito a seriamente e ser sanado tão logo
possível. Se você não tem certeza por que
o seu ouriço está agindo de forma estranha,
por favor, mantenha-o quente e contato
seu veterinário.
Se você alguma vez encontrar o seu hedgie oibernating, ele precisa ser aquecido
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imediatamente, mas de forma gradual
veterinário imediatamente.
maneira. O calor do corpo é a melhor maneira
Os efeitos depois de hibernação
para fazer isso. Levemente envolva o HED- tentativas são ruins também. Um hedgegie em um pequeno cobertor ou toalha e
porco que tentou hibernação
descansar ele em sua barriga. Você também pode
é provável que tente novamente dentro de uma
utilizar uma almofada de aquecimento humano,semana
mas eles
ou duas. Certifique-se de que a temperatura
pode ficar muito quente, então a supervisão é mantido alguns graus durante o
todo o tempo que for necessário. O
ele é normalmente muito bem em apenas ser
chave aqui é começar a aquecer-lo
seguro, e certifique-se de verificar em
logo que possível após a realização
ele muitas vezes. Seu sistema imunológico vai
ele é muito frio, mas não chocá-lo
ser mais fraco, por isso tome cuidado para não
com temperaturas quentes repentinas. Se
expô-lo a qualquer coisa que possa
depois de 45 minutos ou mais a sua hedgie deixá-lo doente. Certifique-se de dar-lhe
não respondeu ao aquecimento,
muito amor e ser grato você
algo está errado. Chegar ao seu
pegou no tempo!

Scruffing
Scruffing um hedgie é semelhante
scruffing para outros animais pequenos,
só que você tem que ter cuidado com a
penas. Quando o ouriço é
relaxado com seus espinhos para baixo,
delicadamente
agarrar a pele do pescoço, sobre o
ombros. Segure a pele tão solto
como você pode. Se você apertar rígido ou
apertar a pele, isso pode ser muito
doloroso para ele e ele vai lembrarber-lo. A próxima vez que você tentar
nuca dele vai ser muito
mais difícil! Lembre-se sempre SUPporto a parte inferior do corpo, seja ele
com a outra mão ou descansando ele
em seu joelho ou outra superfície.
Seu hedgie pode tentar bola para cima, e
se ele está com muito medo que você pode
querer
para encontrar uma maneira diferente de fazer
fosse o que fosse que precisava fazer.
Scruffing pode ser útil quando você
precisa ter uma boa olhada no seu
ouriços de baixo, para seringa
alimentação (apenas pequenas doses, não
refeições inteiras - seu hedgie faria
não se sentir confortável sendo scruffed
por um longo período de tempo),
ou para o aparamento do prego, se você tem umoutra pessoa para aparar enquanto segura
ele.
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Seringa de
Às vezes é necessário
alimentação
seringa alimentar o seu hedgie, se

possivelmente ungir. Pode demorar
algum tempo para ele engolir,
ele é a medicação, não pode ou não quer
mas basta ser paciente. Esfregar a
comer sozinho, ou apenas precisa de ser
inferior da boca e da garganta
dado água ou eletrólitos. Se pospode ajudar a convencê-lo a
vel, é melhor para obter o seu hedgie
engolir.
usado para seringa de alimentação antes que seja
5. Tenha cuidado para não esguichar muito
necessário. Muitos ouriços encontrar o
muito de uma só vez: se ele não pode engolirprocessar menos de diversão, então qualquer tudo baixo ou recuperar o fôlego, ele vai
coisa
inalar a comida, o que é chamado
que irá torná-los cooperar
aspiração. A hedgie tecnicamente
mais tarde, vai ajudar!
não vai engasgar com comida syringed, ele
vai aspirar, que é quase mais
perigoso. Se o seu hedgie faz
aspirado, diminua imediatamente a sua
Você vai precisar de:
cabeça e permitir que ele a tossir e
• As toalhas de papel absorvente ou blanespirrar o líquido para fora. Limpe seu
cados - isso pode ficar confuso
• Alimentos ou remédios - certifique-se que é nariz se você como ele espirra, a
ter certeza de que ele não inalar-la de volta
suave para evitar o entupimento do
dentro Imagine o quão doloroso é quando
seringa
você acidentalmente inalar alimentos ou
• Seringa - estes são orais (neeágua, e entender que ele pode
dle-menos seringas), é melhor usar
ser difícil de recuperar e respirar.
um 1-5 ml em tamanho
Dê a sua hedgie uma pausa, se posvel.
6. Repita o passo 4 até terminar.
7. Quando estiver pronto, limpar
1. Comece a aquecer a comida se
qualquer confusão que possa ter feito, e
necessário. Encha a seringa e de teste
dar o seu hedgie um pouco de amor para o seu
a comida para a temperatura se você fizer
cooperação! Mealies são um bom
aquecê-lo.
recompensar.
2. Coloque alguns cobertores ou papel
toalhas em seu colo, e obter o seu
hedgie pronto.
3. A melhor maneira de realizar o seu
hedgie para isso é um natural, vertical
posição. Você não quer que seu
hedgie de costas sobre uma bola,
onde ele poderia sufocar. Você pode
ser capaz de segurá-lo com as costas
contra você, com a sua mão
em sua barriga. Isso funciona bem
com hedgies se contorcendo. Scruffing
(Ver página ao lado) também funciona
bem com ouriços que não sejam
sublinhou muito mal por isso.
4. Comece a alimentação. Tutuca uma pequena
quantidade do alimento para o lado
de sua boca (não em linha reta para trásvocê poderia facilmente sufocá-lo). Espere
para ele engolir, bater os lábios,

A abordagem "de volta à barriga".
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Você pode achar que é uma boa idéia
para executar a comida através da seringa
algumas vezes antes de realmente alimentaring. Isso pode ajudar a quebrar alguns
dos pedaços que podem bloquear-se
a seringa. Lembre-se que ele faz

entupidos, para desalojar aquele pedaço
de algum lugar que não seja a sua comida
A boca de hedgie. Você não quer
toda a pressão para construir e
atirar a comida na parte de trás de sua
garganta.
Se o seu hedgie pára de comer,
você terá que alimentá-lo-seu
self. Doença hepática gordurosa pode definir
rapidamente, após alguns dias de não
comendo e pode matar o seu hedgie.
É melhor para esmagar sua comida normal
a forma de um pó e amaciá-la para alimentar
nestes casos. Desta forma, você pode
evitar muito de uma dor de estômago
alimentando algo que ele está acostumado.
Hill A / D é um alimento de grande recuperação
que
é facilmente injectadas e pode ser comprado
através de seu veterinário.
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Pele Seca
Descrição: Geralmente inclui seca e escamosa
pele e coçar. Às vezes é confundido
para os ácaros, mas é geralmente causada por muitos
banhos, má alimentação, roupas de cama partículas como
aparas ou produtos de papel, ou um muito seco
ambiente.

Tratamento: Você pode comprar a semente de linho,
vitamina
Se você olhar entre o seu
E, ou cápsulas de óleo de oliva no supermercado ou saúde
penas do hedgie, você pode
lojas. O óleo de linhaça é altamente recoser capaz de ver a pele frouxa
reparado porque ainda permite que a pele
flocos, que são muito comrespirar, e pode ser lavado. Você pode
seg
escorrer isso diretamente na pele do seu hedgie em
o banho, ou adicioná-la a sua alimentação. Garoa
algumas gotas sobre a comida uma vez ou duas vezes por
semana, ou até mesmo todas as noites vai ajudar com
a saúde da pele e deve mostrar melhora
mento em poucas semanas. Se a umidade do
sala que ele está é muito baixo, você pode considerar
investir em um umidificador névoa quente para manter
a umidade para cima. E, finalmente, você pode dar
seu hedgie um banho e esfregue suavemente alguns
flocos da pele com uma escova de dentes. Se
a pele do seu hedgie não esclarecer, você
pode querer ir ao seu veterinário para uma raspagem da
pele
para ver se não há um problema subjacente.
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Problemas de Saúde comum
Ácaros
Descrição: Os ouriços são muito propensos a
ficando ácaros sarcóptica, especialmente quando
mantido em lascas. Muitos ouriços do animal de estimação
lojas de voltar para casa com os ácaros e os ácaros
pode ser introduzido através de sacos de aparas
bem. Coçar, a pele grande
flocos, e laranja crosta ao redor da base
os espinhos são todos os indicadores de mites.If você esfregar seu hedgie de
de volta em um pano preto, pele
Tratamento: Você vai ter que ir para yourflakes pode sair. Olheveterinário para receber tratamento para estes parasites.ing para eles sob um brilhante
Revolução é recomendada, pois é topi-luz pode lhe dar uma idéia
cal e não é muito prejudicial se overdosed.of se o seu hedgie
A ivermectina é um medicamento que muitos vetshas ácaros - quando estes se movem
tentar usar, mas tente evitá-lo se for pos-eles são, provavelmente, insetos! Este
vel. É uma série de injeções e é muito não é uma maneira infalível de difácil de overdose. Não foram manyagnosing uma infestação de ácaros
hedgehog mortes devido ao uso de Ivermec e se você quiser precisas
estanho. Você pode querer treatresults preventivamente você precisa ter
seus outros animais de estimação, bem como, no caso do tipo de uma raspagem da pele feito
em sua
ácaro seu ouriço tem pode ser repassado para veterinário.
suas espécies.

Orelhas esfarrapadas
Descrição: Às vezes, ouriços vai ficar
um acúmulo duro nas bordas de suas orelhas,
ou eles podem ser rasgadas de ácaros, outros
parasitas ou fungos.

Tratamento: Você pode comprar lanolina (huhomem mamilo creme) ou vitamina E creme para
Às vezes, as orelhas esfarrapadas
esfregar as orelhas do seu hedgie. Se você fizer isso são devido a um acúmulo duro,
cada noite ou em noites alternadas, dentro
e, por vezes, os ouvidos
uma semana ou mais, a maior parte da pele saudáveltornam-se dividida
deve sair. Se o problema persistir,
e esfarrapado. Se não o fizerem
você pode querer consultar o seu veterinário para verlimpar
se
facilmente, você pode
suas necessidades hedgie tratado por um fungo ou discutir o tratamento com o seu
outro problema.
veterinário.
Obesidade
Descrição: Os ouriços são propensas a
excesso de peso, se eles são incapazes de
fazer exercício físico suficiente. Alguns são geneticamente
propensas à obesidade e manter peso, apesar de
os melhores esforços para manter saudável. Um hedgie está acima do peso, se houver gordura aparente
protuberâncias na axila / áreas da coxa,
continua na página seguinte
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sobre os ombros, ou não pode enrolar em
uma esfera completa. Tenha cuidado após a
conselho de veterinários mal informados, não
há peso "ideal" para todos os ouriços. Um
peso ideal do ouriço pode ser de 250 gramas
e pode-se ser 600. Só porque o seu
ouriço pesa muito não necesnecessariamente significa que ele está acima do peso. Se ele parece
bem proporcionado, pode rolar em uma bola, hasMake certeza que seu hedgie tem
uma boa dieta e exercícios regularmente, youa boa roda de correr para
não deve tentar forçá-lo a perder weight.prevent-lo de tornar-se
excesso de peso.
Tratamento: Existem várias maneiras de ajudar
um hedgie perder peso. Eles são discutidos
a última seção do capítulo Exercício.

Pés Sangrentos
Descrição: Às vezes hedgies amam seu
rodas de tanto que eles correm os seus pés
cru. Isto é especialmente comum com rodas
que têm levantado ranhuras nelas. Hedgias também pode pegar acidentalmente uma unha
em um loop ou corda em uma toalha ou algo assim
outra coisa e arrancá-la. Se o seu hedgie fica
maus "botas de cocô" e você não lavá-los
desligado, o endurecido na fezes pode causar a pele
a rachar e sangrar, e possivelmente tornar-se
infected.Be um cuidado especial de
coloca as unhas do seu hedgie ou
Tratamento: Felizmente, pé hedgie healtoes poderia ser pego. Este
rapidamente. Se você notar ouriço feetpoor do seu hedgie tem o dedo do péestão / estavam sangrando ou cru, dar-lhe um prego quente arrancou no sulco
banho de pés e deixá-lo andar sobre uma toalha de papel no meio da corrida
secá-los fora. Você provavelmente vai querer a vir à tona neste
retire a roda por uma noite, bem como roda silencioso e Spinner
certifique-se o resto da gaiola é limpo (sobled excessivamente.
ele não fica nada sujo em seus pés).
Não deve demorar mais do que uma ou duas noites
para os pés ou as unhas do seu hedgie ser tudo
curou-se.

Por favor, certifique-se de que o sangue é de fato
proveniente do pé do hedgie e não
em qualquer outro lugar. Se parece que ele poderia ser
urinário, do útero, ou qualquer coisa semelhante, por favor
chegar ao seu veterinário o mais rapidamente possível.
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Infecção respiratória superior (URI)
Descrição: Os ouriços têm, naturalmente, uma
nariz molhado (como um cão), mas um nariz escorrendo
não é normal. Se o seu hedgie é espirros,
tem mucosa nublado ou verde, ou lamber seu
nariz excessivamente, é provável que ele tem um URI.

Tratamento: É importante obter URIs
tratada rapidamente, pois podem evoluir para
O nariz do seu hedgie deveria
pneumonia risco de vida. Chegar ao seu
ser úmido, mas não pingando.
veterinário rapidamente, e eles devem prescrever antiantibióticos para ajudar a sua hedgie recuperar.
Infecção do Trato Urinário (ITU)
Inscrição: infecções do trato urinário em HEDlogias são basicamente os mesmos, como seres humanos.
Se
seu hedgie parece ter dificuldade Urinatção ou parece que ele ou ela está em dor, ou tem
sangue na urina, ele pode ter uma UTI.
Tratamento: Você vai precisar de ir ao veterinário
para diagnóstico e medicina. Se você tem
Mantendo o seu hedgie HYDRATum hedgie fêmea, você deve ter um fino
ed é importante para urinária
punção aspirativa por agulha feito (isso chama urina saúde.
diretamente para fora da bexiga) para certificar-se
o problema é uterino urinária e não.
Tumores, Abscessos e Cistos
Descrição: Às vezes, ouriços vai ficar
caroços e inchaços em seus corpos. Estes, se
diagnosticada no início, muitas vezes pode ser removido
antes
eles ficam muito ruim. Alguns tumores são câncer
ous (e, infelizmente, muitos são). Oral,
uterinas, mamárias, e intestinais cânceres
parecem mais comum. Abscessos e cistos
ainda necessitam de cuidados veterinários, mas são menos
com risco de vida.
Este ouriço fêmea tem
Tratamento: Se você notar nada de anormal
um tumor mamário. Depois
em seu hedgie, chegar ao seu veterinário o mais
a foto foi tirada, foi
rapidamente
removida e voltou
possível. Os tumores podem crescer de forma exponencial
a sua auto saudável e feliz.
cancros dia para o outro, e por via oral são particularmente
agressivo. O tratamento imediato é necessário. Com abscessos e cistos, que recebem
pior com o tempo e pode ser muito doloroso.
Todas as protuberâncias em seu hedgie deve ser removido ou drenado.
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Síndrome Hedgehog trémulo
Síndrome Hedgehog trémulo
estágios de WHS são fracos e mal
(PMS) é uma devastadora, fatal neumover-se. Diminuição da atividade e
doença neurológica. Em alguns aspectos
perda de peso são muitas vezes vistos porque
semelhante à esclerose múltipla em hudas limitações da doença.
mans, WHS deteriora gradualmente
WHS sintomas geralmente começam a oca capacidade de um ouriço funcionar
cur pelo tempo que o hedgie atinge
e conduz à paralisação. Normalmente, o
dois anos de idade.
pernas traseiras são afetadas em primeiro lugar,
tornandoção fraco e sem resposta. Este
Causa e Cura: Não há nenhuma
faz com que as pernas para ser arrastado, ou
cura conhecida para WHS, nem somos
o ouriço sendo instável e
sei exatamente o que ele faz. Actendo dificuldade em movimentar-se,
cording a pesquisa atual, que é um
daí o nome "vacilante". Ele
doença hereditária. A única maneira
depois se espalha para as pernas da frente e
para evitar passá-lo para o futuro
espinha. Normalmente, o aparecimento de PMS é
gerações é para os criadores de parar
gradual e, de repente vendo estes
criação ouriços com WHS em
sintomas que apontam para uma difeseus antecedentes (ou ouriços
ent problema, muitas vezes, a temperatura
com origens desconhecidas que
relacionados. Na ocasião rápida deterioraçãopoderia ter WHS) e espero que a préração pode indicar um tumor no cérebro
ventilar a propagação do gene.
ou outra doença grave. Tem
nenhuma cura conhecida para WHS, mas há
são coisas que você pode fazer para melhorar
a qualidade de vida para o seu animal de
estimação.
Tratamento: Se o seu hedgie vem
para baixo com WHS, não desista, e
não deixe seu animal de estimação desistir. Há
muita coisa que você pode fazer para melhorar a
qualidade
de vida e até prolongá-la.
Tente fazer tudo mais fácil
nele. Usando pratos rasos ou
colocar ração no chão perto
os ajuda com a alimentação. Se eles
ainda são capazes de roda, certifique-se
é baixo para o chão ou tem um
gradual, segura rampa até ele. O
superfície não deve ser escorregadio quando
molhado. Não lofts ou segundo andares para
escalada. Se você usar uma garrafa, tente
para abaixá-lo ou usar um prato raso
Hedgies lutando WHS pode atingir o
para a água. Mantenha tudo perto
ponto de paralisia total.
para que ele não tem que andar um longo
distância para chegar a qualquer de sua necessidades.
Sintomas: WHS geralmente começa com
Massagem pode ajudar a aumentar mobilarrastando a perna, incapacidade de ficar de pé
dade e reduzir as contrações e
reta ou andar em linha reta.
espasmos dolorosos quando seu hedgie
Com o tempo progride para a frente
pernas e coluna vertebral, causando da hedgietenta mover. Há uma grande quantidade de
coisas que você pode fazer quando o direito masmúsculos para ser duro e contrato.
Isso faz com que o movimento difícil
e doloroso. Ouriços com atraso
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Ajudando a manter o corpo em movimento do seu hedgie quando ele não é capaz de fazê-lo a si
mesmo pode ajudar
aliviar e prevenir um pouco da dor e perda de massa muscular que provoca WHS. Este hedgie
está ficando fricções e massagens barriga da perna.
Saging seu ouriço, mas é fácil
rotina mais curto.
exagerar ou prejudicá-lo também. Se
Para manter
seu hedgie
você está interessado em fazer isso, ele
desfrutando vida,
seria uma boa idéia entrar em contentar apoiar a independência ea
tato com alguém como Laura Ledet
dar-lhes uma sensação de ainda estar
que tem experiência com ele. Seu
capaz de fazer as coisas por si mesmos.
informações de contato está listado na
Você pode estimular os sentidos através de oferta
Capítulo Recursos. A massagem básica
a
Gostaria de começar com o aquecimento sua ção guloseimas favoritas, ou deixá-los
barriga de hedgie em geral levemente
vá lá fora e farejar no
acariciando o abdômen em um relógiograma. Dar-lhes coisas para se inclinam
motion-o sábio trato digestivo
contra os ajuda a caminhar. Fazer
move-se nessa direção e isso ajuda
-se de passar tempo apenas dando
lo junto. Delicadamente, esfregando a base os amam-deixá-los dormir em
das pernas, levemente e beliscar
seu peito durante a leitura, para a exesfregando as costas de seu hedgie, shoul- plo, os mantêm aquecidos e perto
ders e coluna ajuda a aquecer o
para seu melhor amigo.
músculos e torná-los mais comComo o
paralisia
fica pior, você
desconfortável. Você pode esfregar as pernas pode
e
necessitar de seringa e comida
lentamente mover as articulações em uma curta
água. Smoothies alimentos macios podem
movimento. Um dos mais importantes
ser feita de vários ingredientes,
músculos é o orbicular, esta é
ou você pode comprar a versão em lata
o músculo que permite um ouriço
dos alimentos que eram originalmente
rolar em uma bola, e erguer a sua
comer. Obtenha algumas seringas orais de
penas. Gentilmente amassar este músculo
tamanhos diferentes, experimentá-los e
pode ajudar a aliviar os espasmos muito.
usar um que funciona bem e dá
Se o seu hedgie não parece ser
apenas a quantidade certa de alimentos. Você
ele está desfrutando de sua massagem, paradaNão
e queremos um enorme ou um super
dar-lhe uma pausa. Lidar com WHS
pequeno. Seu hedgie deveria
É difícil e é muito fácil de usar
levar várias seringas de água por
lo. Da próxima vez, tente um mais lento,
dia, talvez menos, se a comida é muito
aguada. Hedgies precisa de cerca de 5-10
mL de água diariamente. Quanta comida
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eles vão tomar depende do indiindividual, mas se forem dar fome
los tanto quanto eles gostam. Durante
seu cuidado diário, certifique-se de pesar
e registrar o peso do seu hedgie.
Tente manter o peso, se possível.
Isto pode ser difícil, no entanto, porque
da massa muscular perdida.

Por último, você deve entrar em contato com outros proprietários do ouriço
através das listas de discussão e fóruns
no capítulo Recursos e fazer
pesquisa para ver se nada de novo tem
foram descobertos, os tratamentos que
ter trabalhado, etc Se você encontrá-lo
são incapazes de continuar a cuidar de
o seu ouriço doente, esta comunidade
pode ajudar a levá-lo a alguém que

pode. Conseguir o apoio de pessoas
que já passaram por isso antes
você pode ser inestimável.

O mais WHS progride, o mais
seu hedgie vai confiar em você por diária
importo.

O Hog Idosos
Por mais que todos nós desejamos que
facilmente exausto e estressado, e
não iria acontecer, os nossos animais de
cuidados devem ser tomados para não esperar
estimação eventu-los a agir mais jovens do que são.
aliado envelhecer. Como o seu ouriço
A hedgie em poder de dois anos
as idades, há algumas coisas a
gostam de fazer viagens com você, mas pelo
ter em mente para se certificar de que ele
seis anos de idade, talvez ele preferia
permanece
ficar em casa e descansar. Older HEDsaudável e confortável. A maioria
gias também pode ter uma menor imunológico
ouriços são considerados idosos
sistema, e os cuidados devem ser tomados
por 4-5 anos de idade.
especialmente para assegurar que eles não são
A primeira coisa é conhecer e
exaceitar que as mudanças ocorrem. Mais velho posou para qualquer coisa que poderia fazer
porcos podem não correr tão bem, como comer-los doentes.
muito, ou cocô tanto. Seu olhoEnquanto seu hedgie ainda é
visão e audição pode diminuir, e
saudável, não há também muitos
Eles podem começar a sair pelo estranho
mudanças que você precisa fazer. Ele pode
horas do dia sem considerar
quer um pouco mais de calor para manter
seu horário de luz. Às vezes, para
seus antigos articulações confortável, para extras
evitar andar muito longe ou sair do
cobertores grossos ou um conjunto almofada de
calor da sua cama eles vão começar a
aquecimento
penico em sua área de dormir. Seu
em baixo debaixo da cama pode ajudar. Se
dentes são, eventualmente, perdido ou desgaste
ele perde os dentes ou tem dificuldade
para baixo, e eles podem ter um disco
com alimentos mais duros, você pode tentar
tempo de comer alimentos que precisam de muito
suavizando a ração com água, ou
de mastigar. Eles podem gastar mais
a mudança para um enlatados ou embolsado
tempo de sono e ser menos enérgico
comida que é mais fácil de comer. Se o seu
que em seus anos mais jovens. Justo
hedgie tem dificuldade em mantercomo os idosos, são mais
ção de um peso saudável, você pode alimentar
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Aqui está uma foto do meu
ouriço Inky em cerca de 5
anos e 2 meses de idade.
Ele vem apresentando muitos
sinais de envelhecimento, incluing sua desbotada e sardenta
máscara, a perda de dentes,
reduzido
sistema imunológico (resultadoção em infecções frequentes),
diminuição da atividade, joint
desconforto e peso
perda. Um mole, suplementado
dieta, banhos freqüentes, e
medicamentos anti-inflamatórios
tê-lo mantido confortável.

trata ricos em gordura ou mudar para um maiorem casa, e às vezes a melhor
alimentos de gordura. Shallow comida e água coisa a fazer é ajudá-los a atravessar.
pratos também ajudar para que ele não tome Apenas mantê-lo confortável até
tanto esforço para comer e beber.
chega a hora, e você fez
Abaixando a roda se você puder pode
o melhor que puder. Se o seu hedgie
ajudá-lo a chegar até mais fácil e
qualidade de vida diminui, por favor
incentivá-lo a manter-se activo.
o que é melhor para ele e tentar não
Se o seu hedgie parece com dor,
para agarrar-lo por muito tempo. Se
não se esqueça de falar com seu veterinário sobre
ele está com dor, não pode comer ou beber em
o que você pode fazer para mantê-lo
própria, não pode controlar sua eliminação do
confortável. Pode haver medição ou lutas para se movimentar,
cátions você pode adicionar a sua comida paraas chances são de que ele não está se
ajudar a aliviar a dor.
recuperando,
É ainda mais importante
seu tempo provavelmente chegou. Mas se
manter bons registros de seu hedgie de
ele ainda está lutando, ajudá-lo a lutar!
peso, atividade e hábitos alimentares
Mas se ele não parece feliz, o
como ele fica mais velho. Isto é, quando a maioria
mais coisa humana é ajudar final
problemas começam a ocorrer, então escolherseu sofrimento.
-se na perda de peso ou apetite deEu odiaria para acabar com esta seção
vinco é importante. Você vai proem uma nota tão triste, então eu só quero
habilmente quiser ter o seu hedgie para
de mencionar que se você cuidar de um
o veterinário com mais freqüência, bem como, hedgie
se
todo o caminho até este ponto,
você estava indo para visitas anuais
parabéns a você. Cuidar de um
é recomendado para aumentar as visitas
animal mais velho até o fim é um
para duas vezes por ano. O melhor que você edos mais amável, compassivo
seu veterinário sabe o seu ouriço, o
coisas que você pode fazer. É difícil e
mais fácil será para detectar e tratar
de partir o coração, mas só de pensar
problemas que eles chegam.
quão feliz você mantinha e que
você ajudou a dar-lhes uma grande vida.
Cada animal morre, eventualmente, mas
eles merecem ser confortável,
cuidada e amada até que ponto
- E se você desde que, eles tinham
tudo o que poderia ter desejado.
Quando é hora de dizer adeus ...
Ainda pior do que falar
animais de estimação envelhecer, é animais de
estimação que passam
na. Às vezes hedgies passará
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Páginas úteis e gráficos
Se você gostaria de baixar esses modelos em uma maior qualidade de impressão,
eles são enviados aqui para sua conveniência: tinyurl.com/pah2-resources
Este link está redireccionado para uma pasta pública do Google Drive.
Enquanto você deve
ter um negócio
cartão para o seu veterinário
na mão, você pode
achar útil
ter um desses
cartões preenchidos para
quem pode
ser cuidar de seu
animal de estimação.

Se você estiver viajando
com seu hedgeporco, é recoreparado para ter
um cartão com o seu
contato informamento ligado a
transportadora em
caso de emeremergência.

Hedgehog Daily Log: (Exemplo)
Data

Peso

Comida
Oferecido

00/00/00 321 gramas 80 croquete

Comida
Comido

Wheeling / Notas
Atividade

74 croquete

1,35 milhas

cortar as unhas

Vet História Log: (Exemplo)
Data

Propósito Médico
para a visita Atividade

Resultados Siga-upCost para as Notas
Instruções de Visita

00/00/00 annualDr. Smith tudo claro! voltar
check-UPIN um ano

$ 60,00

nenhum
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Websites Hedgehog, Fóruns,
Mailing lists e mais
Livros
Nota do autor: Infelizmente, não há um único outro livro atualmente em
existência que eu acho que está livre de erros graves quando se trata de responsabilidade
ouriço cuidado - nem mesmo os mais recentes. Eu não recomendaria usar outro
livros hedgehog como recursos adicionais para informação. O único livro que eu tinha
recomendo para informações é o livro de Nigel Reeve listados abaixo - é um científico ler e só é realmente útil se você estiver interessado em aprender mais sobre
a história e os hábitos de espécies selvagens ouriço, e não sobre ouriços
como animais de estimação.

Ouriços (Poyser História Natural)
Nigel Reeve
Publicado 1996/05/24 | ISBN-10: 085661081X | ISBN-13: 978-0856610813

Websites
Nota do Autor: Embora esses sites são de propriedade e mantido por grande
pessoas que sabem o que estão fazendo, por vezes, as páginas ficam para e nunca
atualizado. Por favor, tenha cuidado em seguir o conselho de data! Muitas vezes
haverá informações incorretas no site, mas se você falar com as pessoas reais,
você vai ter uma resposta diferente.

Internacional Hedgehog Associação: www.hedgehogclub.com
Hedgehog Welfare Society: www.hedgehogwelfare.org
Ouriço Central: www.hedgehogcentral.com
Worldwide Hedgehog Breeders List: www.hedgehogbreeders.org
Costa Oeste dos ouriços (o site do autor): www.westcoasthedgehogs.com

Comunidades
Nota do Autor: Estes são grandes comunidades de pessoas experientes que podem
ajudá-lo com questões e problemas específicos, além de amor para compartilhar fotos!
Fóruns Hedgehog Central: www.hedgehogcentral.com / fóruns
grupo hedgehog_help: pets.groups.yahoo.com / group / hedgehog_help
grupo hedgehogwelfare: pets.groups.yahoo.com / group / hedgehogwelfare /

Indivíduos
Nota do Autor: Laura Ledet foi gentil o suficiente para dar permissão para ser
aqui indicadas como um recurso. Por favor, só entre em contato com ela em situações
apropriadas
(perguntas WHS).
Laura Ledet: www.angelfire.com/wa2/comemeetmyfamily/wobblyhs1.html
sshalimar16@msn.com
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