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Mina Första Sebramöss - av Eva Johanson
Förord
En enorm brist på information om
sebramöss i fångenskap råder. Detta lilla
häfte är en sammanställning av mina egna
erfarenheter av sebramöss, samt lite
information jag letat reda på från olika
källor. Det är inte en fullständig
genomgång av vad sebramöss behöver och
hur de fungerar som sällskapsdjur, för den
informationen verkar inte finnas
tillgänglig. De flesta hemsidor på Internet

som nämner sebramöss, är skrivna av
människor som endast haft djuren en
kortare tid, och som inte har någon tidigare
erfarenhet av arten. Några böcker om
djuren finns inte. Det enda tryckta
information som finns är såvitt jag vet att
de är omnämnda i olika uppslagsverk samt
att de omnämns i någon enstaka
smådjurstidning.

Stockholm 2004
Eva Johansson
Första upplagan juni 2007. Häftet påbörjades år 2004 men blev ej klart då. Ny något
uppdaterad upplaga september 2007. Ny layout, ny upplaga januari 2008. Ny upplaga 2014.
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Inledning
Sebramössen verkar vara mycket lättskötta,
men tråkigt nog anses de ofta inte så
våldsamt intressanta. Mina tre har varit ett
under av lättskötthet. De luktar inte, så i en
stor bur med endast några få individer
behöver man bara städa då och då. De är
lätta att mata och billiga i drift, maten kan
köpas i vanliga mataffären. Mina blev
snabbt lugna nog att inte bry sig när jag går
nära buren, utan sitter gärna stilla och låter
sig beundras på nära håll. De är fantastiska
att titta på, bäst är att ha en bur som
verkligen låter en se dem. De är rätt
stillasittande, åtminstone är mina det, och
har inte så mycket aktiviteter för sig. Det
mest typiska är att de sitter nära varandra,
verkligen nära så de nuddar varandra,
tillsammans på ett föremål som sticker upp
lite i buren, exempelvis en hylla. Där sitter
de tätt tillsammans med nosarna åt ena
hållet och svansarna åt andra hållet, och ser
ut som om det är det bästa de vet.

längden i olika mjuka brunaktiva nyanser
mellan beige och mörkbrunt. De är
muslika, har rätt stora huvuden och stora
svarta ögon, långa slanka kroppar samt
extremt långa svansar. Kroppslängden
brukar variera mellan 9 och 12 cm, och
svanslängden 9,5 till 13,5 cm. Storleken är
lite större än vanliga möss, men de är
slanka och vanligen väger de endast mellan
20 och 40 gram. De är estetiskt mycket
tilltalande att se på, och väl värda att hållas
som sällskapsdjur bara pga av sitt vackra
utseende. Såvitt jag vet finns inga
färgvarianter hittills, utan bara vildformen,
förutom en enda sebramus med lite vitt på.
Enligt uppslagsboken som jag har så är
korrekta stavningen av namnet sebramus
med s, inte z.
Sebramöss blir ofta 2 – 2,5 år gamla,
enstaka exemplar kan bli äldre. Av mina
tre sebramöss levde en i drygt 2 år och de
övriga två i drygt 2 år och 5 månader.

För dig som inte har sett sebramöss på nära
håll kan jag berätta att de är randiga på

Sebramöss som sällskapsdjur
Sebramössen tar vanligen längre tid att
tämja än de flesta smådjur, många har dem
i stället för akvariefiskar, mer att titta på än
att klappa på. De är typiska bytesdjur, och
otama sebramöss flyr lätt undan för
handen, om man håller handen i deras bur.
Otama sebramöss uppvisar även
våldsamma flyktförsök om man rör sig
snabbt nära buren, stoppar in handen i
buren, eller på annat sätt skrämmer dem.
De rusar runt buren som vilda djur, hoppar
rakt in i bursidan och kan faktiskt skada
sig. Öppnar man buren flyr de snabbt och
man måste ge sig ut på sebramusjakt.
Precis när man köpt dem om de inte redan

är tama påminner de mest om vilda djur,
men efter ett par veckor lugnar de ner sig.
Om otama sebramöss kommit lös i
lägenheten är bästa sättet att fånga dem
faktiskt att använda en stor håv och att jaga
dem så lite som möjligt.
Sebramössen går dock att tämja om man
har extra mycket tid och tålamod, det har
förekommit att en del sebramöss blivit lika
tama som vilket annat smådjur som helst.
Om fler hade arten skulle vi få se fler
riktigt tama sebramöss, och vi skulle få
mer information om hur man bäst tämjer
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dem. Generellt sett krävs mer arbete för att
få sebramössen tama, men de har väldigt
liten tendens att bitas så länge man
handskas försiktigt med dem, så det är
absolut inte svårt att tämja dem, utan tar
bara längre tid än andra smådjur.

man ofta har mest för att titta på. Detta
betyder då inte att sebramössen inte är
trevliga att ha, de är så lättskötta och
luktlösa, samt vackra att titta på att bara det
i sig gör dem intressanta. Sebramöss
kanske ändå passar betydligt bättre hos en
djurvan ägare än hos en nybörjare på små
sällskapsdjur.

Jag vet inget i handeln förekommande
smådjur som är svårare att tämja än
sebramössen, tom Roborovskis
dvärghamster är lättare att tämja, det vet
jag av egen erfarenhet. Roborovskis
dvärghamster är annars också en art som

Idag finns endast en sebramusuppfödare i
Sverige som säljer tama sebramöss, men
några till är i uppstarten, förhoppningsvis
kommer det flera allt efter att arten blir
mer populär.

Inköp
Hittills är sebramusen ovanlig som
sällskapsdjur i Sverige och den är troligen
lättast att få tag på om man frågar hos de
olika smådjursföreningarna. Man bör köpa
djur som redan är en
etablerad grupp och
känner varandra för att
undvika problem. Det är
vanligt att sebramöss
som inte känner
varandra är mycket
svåra att sätta samman,
och det talas om att
sebramöss som inte är
släkt helt enkelt inte går
att sätta samman. Det
verkar inte vara någon
större skillnad på att ha
hanar eller att ha honor.
Att skaffa en av vart kön är inte att
rekommendera om man inte är van vid
smådjur samt har avsättning för eventuella
ungar. Se till att granska de djur du
funderar på att köpa noga innan du köper
dem så att de inte visar tecken på sjukdom.
Det är normalt att djuren är slanka.

Kontrollera speciellt att öronen är hela,
bitsår i öronen tyder på att de gått för
trångt hos uppfödaren. Ögonen skall vara
klara och helt utan klet i
ögonvrårna. Näsborrarna
måste vara helt rena,
annars kan djuret ha en
infektion som det ej
överlever. Inga blöta
fläckar på nosen, eller
intorkade fläckar nära
näsborrarna får finnas.
Titta noga så djuren inte
har kala fläckar i pälsen
eller sår i huden. Leta
även efter knölar i huden,
vilka kan orsakas av
bitsår (varbölder) eller
tumörer. Se till så att djuren är rena under
svansen, inga tecken på diarré får
förekomma. Du bör kunna se att de äter
och att de verkar nyfikna, pigga och alerta
innan du bestämmer dig för att köpa dem.
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Buren
Buren bör vara rymlig, samt ge god insyn
så att man ser sebramössen ordentligt, för
de blir ofta sittande i buren mest hela livet,
och om man inte ens ser dem tröttnar man
snart på att äga dem. En gallerbur är inte
en bra idé, många är de sebramöss som
skadat sig på gallret när de blivit skrämda,
och det blir de lätt. De kan faktiskt lätt
skada sig allvarligt, bryta ben osv. De rusar
lätt runt i buren och slår i nosen mot gallret
så att skador uppstår. Benen kan fastna i
gallret, då sebramöss gärna hoppar både
högt och långt. En plastbur är mycket bra,
där finns ingenting att direkt göra sig illa
på. Ett akvarium/terrarium är också en bra
bur – om man fixar till ett riktigt tätt
gallerlock. Ur ägarens synpunkt är akvariet
troligen den bästa burmodellen, då djuren
syns mest hela tiden. När det gäller
akvarier rent allmänt brukar man få höra
att de inte är bra pga att temperaturen inuti
dem gärna blir 2 till 4 grader högre än
utanför, men detta är i sebramössens fall en
klar fördel, då de trivs bäst i värme. Helst
bör de ha en temperatur på 24 till 26 grader
Celsius.

pälsen på den, biter den eller det uppstår
slagsmål, så måste man antingen dela på
gruppen eller flytta hela gruppen till en
större bur.
Jag har hela tiden haft mina egna
sebramöss i en stor Dunabur (ca 70 cm
lång). Största anledningen till att jag valde
Dunabur framför akvarium är vikten, det är
mycket lättare att flytta på en Dunabur.
Bottnen samt undre halvan av burens sidor
är tillverkad i färgad plast som man inte
kan se igenom och övre halvan är
tillverkad i genomskinlig plast. Taket på
buren består av galler. Bästa varianten av
Dunabur har en liten lucka mitt i taket,
alldeles utmärkt när man skall ge dem mat.
En sämre variant har ingen lucka, men hela
taket går att öppna genom att skjuta det i
sidled, denna variant är mindre bra för
sebramöss som kan bli skrämda av ljudet
då man skjuter taket i sidled, dessutom ör
öppningen som skapas för stor, så att
otama sebramöss lätt kan smita.
Dunaburen är bra för djuren i sig, då de
inte så lätt kan skada sig på själva buren
men de syns inte alls bra i den, och ägaren
kan därför lätt tröttna på djuren. Ett bättre
alternativ är alltså ett akvarium/terrarium
med tätt nät/galler till tak. Väljer man ett
akvarium bör man bygga en liten
öppningsbar lucka mitt på taket, som man
kan utfodra genom. Sebramössen verkar
helt klart ha svårare att hoppa ut genom en
öppning mitt i taket, än en öppning åt ena
sidan. Om sebramössen når själva
vattenflaskan kan de lätt gnaga sönder den,
så i ett akvarium hänger man lämpligen en
upp-och-ned-vänd drickaburk utan botten
som man stoppar ner vattenflaskan i. Eller
så skaffar man en vattenflaska av glas.
Man kan ge vatten i skål, men det måste
ändå alltid finnas en vattenflaska, då
vattnet i skålen så lätt blir nedsmutsat.

Vanligen rekommenderas ett akvarium på
ca 35 – 40 liter som en bra bur till
sebramöss, detta håller jag absolut inte
med om, minst det tredubbla utrymmet bör
de ha. Vissa rekommenderar 80 liter till två
sebramöss, det är i min mening inte
tillräckligt stort utrymme. WAZA (=
World Association of Zoos and
Aquariums) rekommenderar att de hålls i
ett akvarium eller terrarium på minst 160
liter för ett par sebramöss eller en liten
grupp sebramöss. En större grupp bör ha
minst 1 kvadratmeter enligt WAZA. De
säger uttryckligen att annars slåss
sebramössen lätt och skadar varandra,
dessutom säger de att om något enstaka
djur blir jagat av de övriga mössen och
exempelvis någon drar bort hårstrån ur
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Buren bör ha ett 2 - 3 cm tjockt lager
bottenmaterial, jag använder kutterspån,
men pappersbaserad kattsand eller aspflis
går precis lika bra. Sebramössen själva vill
bygga ett stort bo, och därför behöver de
dessutom gott om bomaterial. Om de inte
får bomaterial tuggar de sönder
bottenmaterialet och bygger boet av det.
Mina sebramöss får hö och hushållspapper
som bomaterial. Båda könen bygger bo,
jag har endast haft hanar och dessa har
alltid haft ett mycket stort bo. Boet tycks
vara väldigt viktigt för sebramössen, och
om man låter dem bygga ett så stort bo de
vill så känner de sig tryggare. När det är
varmt i rummet har boet inget tak, så man
ser alltid djuren i alla fall. Boet som mina
tre hanar bygger är stort nog för minst 10
stycken sebramöss samtidigt, så det behövs
mycket byggnadsmaterial!

toalettrullar och hushållsrullar. Man kan
även ge dem ofarliga träleksaker.
När jag köpte mina egna sebramöss fick
jag rådet att aldrig ge dem ett motionshjul,
för att de så lätt kan skada benen. Men det
finns faktiskt hjul som är mycket svåra att
skada sig på, och jag undrar om det skulle
fungera. Det finns hjul som helt saknar
pinnar att kliva på, och ett sådant skulle de
kanske klara av att använda utan att skada
sig. Dock har jag läst på Internet att de kan
bli besatta av hjulen, och det kan ju inte
heller vara så nyttigt för dem. Därför lät
jag mina använda ett hjul endast under
kortare perioder, när de var rätt gamla.
Man bör inte ge dem någon
inredningsdetalj i plast, för de kan lätt
gnaga sönder plast, och kan då svälja en bit
så de kan bli sjuka. Själva plastburen av
dunatyp kan de dock inte så lätt komma åt
att bita i inifrån. Mjuk plast är speciellt illa
att ge dem, för är extra benägna att gnaga
på mjuk plast.

Sebramössen älskar hö. De biter sönder
det, de bygger bo av det, och de blir aldrig
mer uppspelta är när de får just hö. Jag kan
ge dem vilket godis som helst, det kvittar,
det enda de hittills visat direkt upphetsning
över är hö. Jag brukar ge en rejäl näve hö
minst varje vecka.

Hamstervadd har det hänt att sebramöss
dött utav, så ge absolut inte det till dina
sebramöss.

Sebramössen har två favoritställen i buren,
det ena är boet, som de gärna sitter i
tillsammans, och det andra ett
föremål som sticker upp lite som de
kan sitta på tillsammans. Mina
brukar få äggkartonger av olika
storlekar att sitta på. Det viktiga är
att alla sebramössen får plats
samtidigt, så de kan sitta och mysa
tillsammans.

Tvärtom mot de flesta andra smådjur bör
man ställa buren i ett lite
undangömt hörn av rummet,
och inte precis där man går
och står hela tiden.
Sebramössen behöver helt
enkelt lite mer lugn och ro än
andra arter, åtminstone om
man inte tämjer dem ordentligt. De vill
heller inte ha alltför ljust i buren. Ju tamare
sebramössen är desto mer klarar de av när
det gäller oljud och störningar.

Jag ger mina sebramöss nya tomma
toalettrullar och hushållsrullar, samt
äggkartonger hela tiden, så de alltid har
flera stycken. De springer inte igenom
rullarna som hamstrar, utan använder dem
mest att gå ovanpå samt att gnaga på.
Äggkartongerna gillar de att sitta på. De
har små grenar och träpinnar med, men de
verkar mer roade av att gnaga på

När jag städar buren motar jag mycket
långsamt och försiktigt in dem en och en i
en tom syltburk, och häller sakta ner dem i
en liten transportbur. Detta går alldeles
utmärkt. När buren är städad och all
inredning klar vänder jag långsamt på
transportburen och placerar dem ovanför
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luckan på deras bur, så att de själva kan
hoppa ner i sin bur. När jag precis städat
lägger jag alltid in extra mycket hö, så de
kan inte göra illa sig genom att hoppa ned i
sin bur. Det är ovanligt att mina rusar runt i
buren efter att jag har städat, de brukar gå
och sätta sig i sitt bo en stund i stället. Jag
brukar dock alltid spara så mycket av deras
gamla bo jag kan varenda gång jag städar
åt dem, personligen tror jag inte de skulle
vara så lugna om de inte hade sitt trygga bo

att gå in i just när buren är nystädad.
Någon enstaka gång har det gått lite väl
lång tid mellan burstädningarna, och även
boet var mestadels så smutsigt att det
mesta måste slängas. Då blev sebramössen
inte alls så glada när jag satte tillbaks dem i
sin bur. Visserligen byggde de snart ett
nytt bo, men de verkade inte alls tycka om
att bli av med sitt gamla bo. Jag kan varmt
rekommendera att städa buren så ofta att
det mesta av boet kan sparas.

Hantering
Olika personer hanterar dem olika, vissa
fångar dem i kupade händer, och andra tar
dem resolut i nackskinnet. Båda dessa sätt
fungerar, men jag vill inte skrämma upp
mina så jag föredrar att mota in mina i en
syltburk, för då håller de sig helt lugna.
Man får aldrig någonsin ta fast dem i
svansen, då kan antingen svansen eller
huden på hela svansen lossna från kroppen,
och djuret plågas samt förblir svanslös för
resten av sitt liv. Har sebramusen förlorat
huden på svansen så är det bäst är att ta
sebramusen till veterinären för amputation
av resterna av svansen, annars kommer
svansen att torka in och senare trilla av
medan sebramusen plågas av detta. Om
man av någon anledning måste fånga in

otama sebramöss för att undersöka dem
måste man vara snabb som en katt för att
ens få tag i dem. Det är ovanligt att de bits
när de hanteras, även om de inte alls är
tama.
Mina sebramöss har aldrig kommit på
tanken att bitas, så jag vet inte om de bits
så det knappt känns överhuvudtaget, eller
om de faktiskt kan bita till ordentlig. Det
jag kan säga med säkerhet är att sebramöss
är absolut inte har lätt för att bita ifrån sig.
Tama sebramöss kan man hantera och
hålla i handen, precis andra små tama
sällskapsdjur.

Mat
När jag köpte mina tre sebramöss fick jag
den informationen att de skall ha säd och
fröblandning, frukt och grönt varannan dag
samt mjölmask eller kokt kyckling en gång
per vecka. Matskålen får aldrig vara tom.
Dessutom skulle jag ge dem extra kalcium
i form av äggskal. Mina nya små vänner
var dock inte så roade av denna mat. I
stället övergick jag så småningom till att ge

dem hirskolvar, samt hårt bröd och
havregryn, vilket mina gillar och alltid har
i buren. Dessutom får de en bit morot mest
varenda dag, jag har provat olika grönsaker
samt gräs osv, men morötter gillar de bäst
av grönsakerna. De får också en matskål
med välling, gröna ärtor, sojagrädde eller
okryddad vegetarisk (hemlagad) mat mest
varje dag. Jag är förvånad över hur
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förtjusta de är i sådan mat. Eftersom
sebramössen är väldigt slanka av sig, och
jag är mer van med lite rundade former hos
mina smådjur, så vill jag gärna göda dem
lite extra. Så jag ger dem dessutom lite feta
fröer, typ solrosfrön och liknande, men det
har inte hjälpt, de är fortfarande lika
slanka. Jag har fått tipset är det enda som
kan få dem lite rundade i formerna är att ge
dem mycket mjölmask, men det har jag
inte provat själv.

innehåller mycket hirs), torrfoder för hund
o katt (små mängder), maskrosblommor
och maskrosblad, nötter, melonkärnor och
färsk laboratoriepellets för möss (dessa
pellets är mycket svåra att få tag i färska),
majskolvar, frukter av olika slag (gärna
äpple, banan och vindruvor mm) samt
mjölmask och syrsor.
Man bör servera maten i en matskål av
keramik, då sebramöss gillar att gnaga på
plast om de får chansen, så en matskål av
plast är att utmana ödet.

När de var yngre försökte jag ge dem
gröna ärtor och majs, med det ville de inte
ha, de ratade majskornen och åt upp alla de
gröna ärtorna. Nu när de är äldre äter de
lika gärna majsen som de gröna ärtorna.
Gröna ärtor och majs köper jag frysta, och
tinar endast så många jag tror de kommer
att äta upp. Jag häller de gröna ärtorna och
majsen i en liten matskål samt kokar upp
vatten som jag häller över. Efter en stund
häller jag av vattnet, konsten är att få dem
ljumma och inte frysta eller för varma. De
flesta olika smådjur brukar älska just gröna
ärtor och majs. Dessutom är de nyttiga att
äta.

De äter faktiskt ganska mycket och det är
viktigt att det alltid finns gott om mat i
buren. De är som möss i maten, dvs de äter
bra mycket mer än man tror när man ser
hur små de är. Troligen blir de snabbt sjuka
om maten eller dricksvattnet tar slut. Det
har jag aldrig prövat, jag har alltid sett till
att de har rikligt med mat i buren, samt nytt
fräscht dricksvatten i vattenflaskan.
I naturen äter sebramössen det mesta de
kommer över, fröer, knoppar, gräs och
blad, rötter och bark, frukt och bär, ägg,
insekter och sniglar mm. Vad de verkligen
älskar är odlad säd, och i de områden som
det finns odlad säd så ger de sig ut i stora
mängder på fälten och äter allt vad de kan,
till böndernas stora förtret.

Mina sebramöss har inte fått animaliskt
protein mer än några få gånger, men de ser
ändå oförskämt fräscha ut. Det där med
äggskal brukar jag också glömma, men
eftersom de får fri tillgång till hirskolvar
och så mycket annat så har det aldrig oroat
mig, då speciellt hirskolvar är bland det
nyttigaste man kan ge de flesta av sina
smådjur.

Många sebramusägare köper
hamsterblandning eller musblandning i
djuraffären och ger till sina sebramöss. Det
är ingenting som jag skulle ge mina djur
med tanke på dess ofta mycket låga
vitamininnehåll. Då är det betydligt bättre
att själv göra sig egen musblandning.

Annat som sebramöss gillar att äta är bla
kanariefrön och undulatfrön (vilket
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Recept på hemmablandad mus- och råttmat som passar bra även till sebramöss:
3 delar havre
3 delar vete
3 delar korn
3 delar råg
1 del hirs
1 del bovete
1 del torrfoder för hund eller katt
1/2 del linfrö
1/2 del solrosfrö
1/2 del sesamfrö
1/8 del alfaalfafrö
1/8 del quinoafrö

Förökning
Dessa djur är så pass nära besläktade med
vanliga möss att könsskillnaden är
densamma som hos möss. Könsmognaden
inträder någon gång mellan 2 och 4
månaders ålder, ibland senare för honor
(upp till 6 månader). För L. striatus
inträder könsmognaden för honor vid 4
månaders ålder, och merparten av den
information som finns angående förökning
av sebramöss är erfarenheter av L. striatus,
och inte L. barbarus. I naturen hinner
honan ofta bara med att föda upp en enda
kull, bestående av mellan 1 och 12,
vanligen 4 eller 5, ungar. Denna kull föds
under regnperioden. I vissa områden som
sebramössen lever vilda i infaller det två
stycken regnperioder under året, varför
sebramössen i dessa områden kan hinna få
två kullar per år, om de lever länge nog.

till 5 dagars brunstperioder, är dräktiga i 21
dagar, samt kan föda en ny kull var 21:a
till 25:e dag om honan och hanen hålles
tillsammans. Antingen paras honan om
direkt i samband med födseln och nästa
kull kommer 21 dagar efter att förra kullen
föddes, eller så paras hon ej om vid första
brunsten utan vid nästa brunst och då tar
det ca 25 dagar (21+4) efter förra kullen
föddes tills nästa kull föds. På vissa ställen
står det att dräktigheten varar 28 dagar,
men detta är inkorrekt. Ungarna börjar äta
fast föda vid 14 dagars ålder. Hanen blir
vanligen könsmogen vid 10 veckor till 2,5
månaders ålder. Honan brukar kunna få sin
första kull vid 5 månaders ålder och sin
sista kull vid 14 månaders ålder, därefter
kan hon bo kvar med hanen utan att få fler
kullar. Då L. barbarus och L. striatus är
mycket nära släkt, kan man gissa att
samma sak gäller för L. barbarus. De som
har fött upp sebramöss har ej kunnat påvisa
några skillnader på detta område mellan
dessa båda arter.

I fångenskap kan sebramöss få kull efter
kull. Men om de bor för kallt så blir honan
inte dräktig. Ungarna väger 3 gram vid
födseln, öppnar ögonen vid 6 till 8 dagars
ålder samt blir fullvuxna vid 6 månaders
ålder. Färgen börjar synas vid 3 – 6 dagars
ålder.

Många uppfödare i andra länder vänjer av
ungarna redan vid 21 dagars ålder, detta är
ett gammalt laboratorieförfarande som ej
kan rekommenderas. Att vänja av innebär
att ungarna flyttas från mamman till egen

En mycket nära släkting som på svenska
heter randfläckad gräsmus, L striatus, har 3
_
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bur, antingen tillsammans med kullsyskon
eller ensamma. Uppfödare i de nordiska
länderna rekommenderar att vänja av
ungarna vid 4 – 8 veckors ålder, beroende
på storlek, vilket säkert är betydligt bättre
för djuren.

och stannar i boet mer än vanligt. Om
honan blir stressad kan hon bita ihjäl sina
ungar. Om man sätter ihop en hona och en
hane till avel kan de ofta först få kull efter
kull med täta intervaller, och sedan sluta
att producera ungar. Om man byter ut
honan eller hanen i paret får man snart nya
kullar. Ibland håller en hona längre
mellanrum mellan kullarna. Så länge paret
lever tillsammans hjälps de åt med att ta
hand om ungarna, och hanen bygger nytt
bo om de blir av med sitt bo när honan är
dräktig.

Sebramusungar är extremt explosiva i sina
rörelser och smiter mycket lätt ur buren när
den öppnas det allra minsta på glänt.
Lite praktisk information från uppfödarna
till mina egna sebramöss: man märker att
honan är dräktig på att hon drar sig undan

Beteende
Enligt vetenskaplig litteratur anses de inte
vara sociala, flocklevade djur, men
förekommer trots detta i stora skaror i
naturen. Många som har haft arten har sett
att den sista individen i en bur ofta sörjer
ihjäl sig, även om den är ung nog att leva
länge till. Det är lätt att se att en ensam
sebramus är en extremt ledsen sebramus.

ensamma, och efter att ha studerat mina så
tror jag att det är fullständigt korrekt.
På Internet har jag läst mig till att
sebramöss som inte är kullsyskon kan ge
sig på varandra även om de bott ihop ett
tag. Arten är på Internet känd för att det är
svårt att sätta samman djur som ej känner
varandra. Av mina tre pojkar är det två
som är kullsyskon och en som inte är det,
och de har aldrig någonsin gjort varandra
någonting. Jag vet inte om det beror på att
mina har så pass stor bur, eller om det bara
är en tillfällighet. Pga all aggressivitet så
brukar de sebramöss man ser på foton på
Internet i allmänhet ofta ha halva svansar
och trasiga öron. Mina är hela, inga skador
alls förutom ett pyttelitet hack i ena örat på
en av dem, som han hade redan när de
kom.

Jag har inte sett några sociala
putsningsbeteenden (jag har dock inte
studerat dem så noga), men mina
sebramöss tillbringar sin mesta tid med att
sitta nära tillsammans, och det skulle de
inte göra i en så pass stor bur om de inte
hade stort utbyte av varandras närvaro.
Tyvärr har jag läst mig till att det är vanligt
att de är svåra att vänja ihop, vilket tyder
på att de är starkt revirbildande, men jag
har då inga egna erfarenheter på området.
Mina bodde tillsammans redan när jag
köpte dem. De anses inte trivas i stora
grupper, för om de blir skrämda rusar hela
gruppen runt i buren och jagar upp
varandra. Jag vet inte om de skulle trivas
ensamma, men att döma av hur stor del av
tiden mina sebramöss spenderar så tätt
intill varandra skulle de nog inte trivas
ensamma. När jag köpte dem fick jag höra
av uppfödaren att de inte skall hållas

Ofta kan man läsa på Internet att
sebramöss är aggressiva mot varandra, ger
sig på och dödar sina ungar eller varandra,
men om man läser vidare ser man snart
varför de beter sig så, de hålls vanligen i
ALLTFÖR SMÅ BURAR! Ett djur som
kan hoppa en meter passar inte i små
hamsterburar som ofta inte ens är 50 cm
långa. Stora rejäla terrarier/akvarier eller
_
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dunaburar av minst 70 cm längd är det
enda som sebramöss verkligen trivs i. Först
då man håller dem i tillräckligt stora burar
kan man få se deras naturliga beteenden.

äggkartong när jag lyfter och bär hela deras
bur, samtidigt som de blir rädda bara en
främmande människa går fram till deras
bur för att titta på dem.

Ibland ser man en sebramus sitta med
framdelen av kroppen vilande på en annan
sebramus, det ser väldigt tryggt och
avslappat ut, faktiskt riktigt fridfullt.
Antagligen, om man skall döma av hur
mina individer brukar bete sig, så
uppskattar dessa djur verkligen att ha
kroppskontakt med varandra.

Sebramössen har en otrolig förmåga att
hoppa, jag har sett en av mina hoppa tvärs
över buren och slå i plasten strax under
taket på andra sidan buren. Speciellt precis
efter att jag köpte dem hände detta någon
gång. De uppges kunna hoppa en
halvmeter högt och uppåt en meter långt,
vilket inte förvånar mig ett dugg så det
stämmer nog.

Mina egna sebramöss är mycket lugna,
sitter glatt kvar och äter om jag lyfter och
bär fram och ställer buren nära mig där jag
ser dem bättre. De är också aktiva på så
sätt att de är framme mycket, och jag ser
dem ofta sitta nära varandra på olika
ställen i buren. Ibland är det bara en av
dem som äter, men så snart han
ätit klart går han och sätter sig
tätt intill de andra. Sedan kan en
annan av dem gå iväg till
matskålen och äta lite. De
springer inte ofta, utan rör sig
lugnt, så länge de inte blir
skrämda. Över huvud taget
verkar de rätt harmoniska, och
sprider trivsel omkring sig på
samma sätt som ett akvarium
med vackra fiskar i.

Arten är dagaktiv som sällskapsdjur, men i
naturen är den främst aktiv morgnar och
kvällar. Mitt på dagen är det för varmt för
dem, och på natten för kallt, då de lever på
savanner och i halvöknar nära Sahara där
temperaturskillnaden mellan dag och natt
är stor. Arten är ett typiskt bytesdjur.
I naturen är det många olika djur som
delvis eller helt lever av just
sebramöss.
I naturen kan sebramöss klättra i träd
och buskar, vilket kan förklara varför
mina sebramöss så ofta satt på det
högsta stället i buren. De lär tom
kunna bygga bo i buskar, ovan
marken.
Under intervjuer med uppfödare av arten
har det framkommit att hanar putsar sina
honor och sina ungar, men inte andra
vuxna hanar, vilket kan vara förklaringen
till att jag inte sett några
putsningsbeteenden hos mina tre vuxna
hanar… En vuxen hane som lever med sina
halvvuxna söner putsar gärna på dem.
Detta får mig att gissa att familjebanden är
starka.

Om en främmande person närmar sig
buren blir de dock lätt lite hysteriska och
springer runt så jag är rädd att de skall slå
sig. Om den främmande personen närmar
sig långsamt och försiktigt så gömmer de
sig effektivt i sitt bo. Jag tycker det är
spännande att mina egna sebramöss, som
jag inte ens försökt tämja, uppvisar så stort
förtroende för mig att de sitter stilla på sin
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Ursprung

Sebramusen lever vild i större delen av
Afrika, från Marocko och Tunisien i norr
till Senegal i väst och Tanzania i sydost.
Speciellt är den vanlig på torra savanner
och stäpper runt Sahara. Sebramössen
bygger i naturen ett stort klotformigt bo av
gräs och blad nära markytan och skapar
tydliga stigar runt boet när de letar efter
mat. Ibland söker de skydd nattetid i hålor

och gångar skapade av andra djur. I
naturen äter de gräs, mjuka fröer, odlade
grödor samt enstaka insekter. Livslängden
hos vilda individer är oftast endast ett
halvår, väldigt få lever längre än ett år,
men i fångenskap lever de vanligen
maximalt 2 - 2 ½ år, enstaka individer lär
kunna bli upp emot 4-5 år gamla.

Släktingar
Släktet Lemniscomys:

Sebramusen tillhör släktet Lemniscomys,
med ett tiotal arter, och sebramusen är en
av de till storleken mindre arterna i detta
släkte. Släktet Lemniscomys namngavs av
Trouessart, 1881. Det engelska namnet på
släktet Lemniscomys är striped grass
mice, och det tyska är Streifengrasmäuse.

Sebramusen har 9 nära släktingar, vars
latinska namn börjar med Lemniscomys.
Dvs de flesta forskare vill ha det till att det
finns 10 olika arter inom släktet
Lemniscomys, dessutom finns en mängd
olika underarter.

Det latinska artnamnet på vår vanliga
sebramus är Lemniscomys barbarus. Arten
upptäcktes av Linné 1766, och går under
ett antal olika namn, som exempelvis:
Barbary Striped Grass Mouse, Zebra
Mouse, Striped Grass Mouse, Chipmunk
Mouse, Striped Field Mouse, Zebra Rat,
African Striped Mouse och på svenska
kallas den sebramus eller randfläckig
afrikansk gräsmus. Det korrekta engelska
namnet är faktiskt Barbary Striped Grass
Mouse. Korrekt svenskt namn är strimmig
gräsmus.

Generellt för hela släktet gäller att djuren
vanligen är 83 – 140 mm långa, plus
svanslängden på 75 till 159 mm. Vikten
brukar vara 18 – 68 gram. Pälsen är relativt
tunn och strukturen är grov. Honorna har
normalt 4 par spenar. I naturen lever de
vanligen i ca 6 månader.
Alla arterna i släktet bygger runda bon av
gräs och löv nära marken, och bildar
tydliga små stigar när de söker efter mat i
närområdet kring boet. Ibland kan de söka
skydd i hålor som grävts ut av andra djur.
Arterna är marklevande, och aktiva på
dagtid men både L. barbarus och L.
striatus är ibland nattaktiva eller aktiva i
gryning eller skymning. De föredrar att äta
gräs, mjuka fröer, odlade grödor och
enstaka insekter.

Namnet randfläckig gräsmus som
förekommer här och var på Internet är helt
felaktigt, men det finns en nära släkting
som heter randfläckad gräsmus,
Lemniscomys striatus.
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Släktet uppvisar tre olika
teckningsgrupper.
1. L. rosalia har en mörkbrun till svart ål,
dvs rand längs ryggen, ibland ända från
mellan ögonen till svansen.
2. L. bellieri, L. macculus och L. striatus
uppvisar istället en mörk ål samt 5 – 6
rader med ljusa prickar eller fläckar längs
med sidorna, från bogen till bakdelen.
Vissa arter har mer tydligt avgränsade ljusa
prickar eller fläckar och hos andra går de
ihop till ljusa ränder.
3. L. barbarus uppvisar tydliga ljusa
ränder, istället för prickar eller ränder.

Lemniscomys hoogstraali Dieterlen, 1991.
Hoogstral's Striped Grass Mouse, lever
vild i Sudan. Tyskt namn är Hoogstraals
Streifengrasmaus. Tjeckiskt namn är myš
Hoogstralova.

Lemniscomys barbarus (Linnaeus, 1767).
Barbary Striped Grass Mouse, stor
variation i pälsens teckningar hos
vildfångade individer, vilka varierar efter
fyndlokalitet. Lever vild i stora delar av
Afrika. Närmaste släkting är Lemniscomys
hoogstraali. Svenskt namn är strimmig
gräsmus. Tyska namn är Zebramaus,
Streifen-Grasmaus, Zebra-Grasmaus,
Vielstreifengrasmaus,
Mehrstreifengrasmaus och BerberStreifengrasmaus. Holländskt namn är
Zebragrasmuis. Tjeckisk namn är myš
zebrovaná. Litauiskt namn är Berberinė
dryžuotoji pelė. Arten lever främst i lite
torrare områden, typiskt på savanner och
stepper kring Sahara..

Lemniscomys macculus (Thomas &
Wroughton, 1910). Buffoon Striped Grass
Mouse. Hittad på savannerna i nordöstra
Zaire, södra Sudan, Etiopien, Uganda och
Kenya, kan finnas även andra länder. Svårt
att se skillnad på denna art och L. striatus.
Arten är ungefär lika liten till storlek som
L. barbarus, och lever främst i lite torrare
områden.

Lemniscomys bellieri Van der Straeten,
1975. Bellier's Striped Grass Mouse, även
Bellier's Lemniscomys. Lever vilt i
Guinea, Ghana, Burkina Faso och
Elfenbenskusten, eventuellt även i Sierra
Leone. Ej utrotningshotad i naturen. Tyskt
namn är Belliers Streifengrasmaus.
Tjeckiskt namn: myš Bellierova.

Lemniscomys rosalia (Thomas, 1904).
Single-striped Grass Mouse. Lever vild i
Namibia, Sydafrika, Swaziland,
Zimbabwe, Botswana, Mocambique,
Zambia, Malawi, Tanzania och Kenya.
Tidigare inräknad i L. griselda, men
numera räknas den som en egen art. Tyskt
namn är Einstreifengrasmaus. Arten är
vanligast i utkanterna av mindre
gräsområden inom större skogsbevuxna
områden. Den är ganska specialiserad, så
det är inte konstigt att antalet individer är
på nedgång.

Lemniscomys linulus (Thomas, 1910).
Senegal One-striped Grass Mouse, finns
vild i Sudan, Senegal och Elfenbenskusten.
Tidigare ansågs denna vara en underart till
L. griselda. Närmast besläktad med L.
griselda och L rosalia. Tyskt namn är
Senegal-Einstreifengrasmaus. Tjeckiskt
namn är myš tmavopruhá.

Lemniscomys mittendorfi Eisentraut,
1968. Mittendorf's Striped Grass Mouse.
Lever vild i kamerun. Tidigare har den
räknats in i arten L. striatus, men detta
gäller ej längre. Tyskt namn är Mittendorfs
Streifengrasmaus. Tjeckiskt namn är myš
Mittendorfova.

Lemniscomys griselda (Thomas, 1904).
Griselda's Striped Grass Mouse. Lever vild
endast i Angola. Närmaste släkting är
Lemniscomys rosalia. Tyskt namn är
Griseldas Streifengrasmaus. Holländskt
namn är Aalstreepgrasmuis. Tjeckiskt
namn är myš jednopásá.

Lemniscomys roseveari Van der Straeten,
1980. Rosevear's Striped Grass Mouse.
Lever vild i Zambia, närmast besläktad
_
13

Mina Första Sebramöss – Eva Johansson 2021. Häftet är gratis och du får dela det med alla du vill, både på nätet
och utskrivet. Du får dock inte ändra i häftet.

med L. rosalia. Tyskt namn är Rosevears
Streifen-Grasmaus. Tjeckiskt namn är myš
Rosevearova.

Rhabdomys pumilio på latin, och
fyrstrimmig mus på svenska.
Engelskt namn är Four-striped Grass
Mouse, Four-striped Field Mouse, eller
bara Striped Mouse, svenskt namn är
fyrstrimmig mus. Arten är nära släkt med
sebramöss.
Djuret brukar väga mellan 40 och 50 gram,
är antagligen det allra vanligaste
däggdjuret i södra Afrika, klarar sig i alla
möjliga miljöer så länge det finns någon
sorts gräs samt är främst aktiv på morgnar
och kvällar. Vanligen blir den omkring 10
cm lång, och har en omkring 10 cm lång
svans.
Arten är en allätare som tar vad som bjuds.

Lemniscomys striatus (Linnaeus, 1758).
Typical Striped Grass Mouse. Lever vild i
stora delar av Afrika. Svenskt namn är
randfläckad gräsmus. Tyskt namn är Echte
Streifengrasmaus, Tüpfelgrasmaus och
Tüpfelstreifengrasmaus, och holländskt
namn är Gestreepte grasmuis. Franskt
namn är Souris rayée. Tjeckiskt namn är
myš páskovaná. Litauiskt namn är
Dryžuotoji pelė. Arten är spridd inom
olika slags gräsbevuxna områden i flera
olika länder, och finns på en nivå mellan
havsnivån och 3500 meters höjd. Den är
mycket vanlig i skogsgläntor, längs
vattendrag, i översvämmade områden samt
på odlad mark.

Fyrstrimmig mus som sällskapsdjur
Arten finns som sällskapsdjur i England,
Tyskland och Danmark, kan finnas i fler
länder. Tyskt namn: Striemengrasmaus.
Holländskt namn: Streepmuis. Danskt
namn: Zebramus.
Som tamdjur brukar den, precis som
många andra smådjur, kunna väga lite mer,
snarare över 50 gram än under som vuxen.
När man håller den i bur kan den bli
dagaktiv. Enligt uppgift brukar den kunna
leva i 2,5 år i fångenskap.

Vissa källor identifierar även en elfte art,
Lemniscomys zebra (Heuglin, 1864).
Heuglin's Striped Grass Mouse. Arten
lever vild i stora delar av Afrika.
Rhabdomys pumilio
Förutom dessa nära släktingar så är
sebramusen på längre avstånd släkt med en
annan randig liten musart som heter

_
14

Mina Första Sebramöss – Eva Johansson 2021. Häftet är gratis och du får dela det med alla du vill, både på nätet
och utskrivet. Du får dock inte ändra i häftet.

Källor
IUCN Red List of Threatened Species, 2002.
Jordens djur del 5 “Gnagarna” Bonnier 1991.
Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 2nd ed., 3rd
printing, av Wilson, Don E., and DeeAnn M. Reeder, eds. 1993. Smithsonian Institution
Press. Washington, DC, USA.
Smithsonian Institution National Museum of Natural History.
Walker’s Mammals of the World, Ronald M. Nowak, The Johns Hopkins University Press.
WAZA (= World Association of Zoos and Aquariums).
Samt egna erfarenheter, intervjuer av uppfödaren till mina egna sebramöss, samt ytterligare en
sebramusuppfödare, och diverse olika hemsidor på Internet.

_
15

