
Marsun hoito-ohje
Yleistä:

Marsut ovat laumaeläimiä, ja niitä tulisikin pitää vähintään pareittain. Aikuiset urokset eivät aina 
tule keskenään toimeen, ja tällöin yksinäinen urosmarsu kannattaakin kastroida ja hankkia sille 
kaveriksi yksi tai kaksi naarasta. Marsut ovat päiväaktiivisia ja seurallisia lemmikkejä. Ne viihtyvät 
yleensä hyvin omistajansa sylissä rapsuteltavana, ja ovat helppoja käsitellä. Marsut juttelevat 
paljon ja niillä on valtava määrä erilaisia ääniä. Marsut kaipaavat virikkeitä ja liikuntaa häkin 
ulkopuolella päivittäin. Marsun luovutusikä on viisi viikkoa, ja ne elävät noin 6-8 vuotta. 
Marsunaaraan paino on yleensä noin kilon luokkaa ja uroksen hieman enemmän. Megaeläimeen 
marsut tulevat tutuilta suomalaisilta kasvattajilta.

Marsun hoito:

Marsun päivittäiseen hoitoon kuuluu eläinten kunnon tarkistus ja seurustelu, vanhojen 
tuoreruokien poisto ja vedenvaihto. Häkin siivous riippuu eläinten määrästä ja häkin koosta, mutta 
ainakin pissakohdat kannattaa poistaa päivittäin. Kaikki kuivikkeet vaihdetaan noin kaksi kertaa 
viikossa. Marsuja voi juoksuttaa turvallisessa huoneessa päivittäin. Muista valvoa eläimiä kokoajan 
ja huolehdi ettei marsujen ulottuvilla ole esimerkiksi sähköjohtoja, tai etteivät ne pääse 
loukkaamaan itseään. Marsun kynnet tulee leikata säännöllisesti pienillä jyrsijöille tarkoitetuilla 
kynsisaksilla. Mikäli kynsienleikkuu tuntuu hankalalta, voit tuoda lemmikkisi kynsienleikkuuseen 
Megaeläimeen.  Marsun korviin voi kerääntyä likaa, ja tällöin ne voi puhdistaa sormen ympärille 
käärityllä pumpulitupolla, joka on kastettu eläinten korvanpuhdistusaineeseen. Korvien 
puhdistukseen ei kannata käyttää pumpulipuikkoa, joka voi marsun äkillisesti liikahtaessa 
vahingoittaa sen korvaa. Marsuilla on takapäässään rasvarauhanen, joka sijaitsee siinä kohdassa 
mistä marsun häntä alkaisi. Rasvarauhanen pestään varovasti esimerkiksi käsitiskiaineella ja 
pehmeällä hammasharjalla. Urosten rasvarauhanen rasvoittuu nopeammin kuin naaraiden, joten 
sitä myös täytyy pestä useammin. Marsuja ei yleensä tarvitse pestä, mutta mikäli marsu on selvästi
likainen, se pestään kädenlämpöisellä vedellä ja miedolla eläimille tarkoitetulla shampoolla kuten 
Helläpesu. Varo kastelemasta marsun päätä ja korvia, ja kuivaa marsu pesun jälkeen huolellisesti 
ettei se vilustu. 

Asumus:

Häkin tulee olla riittävän tilava, kahdelle marsulle vähintään 100x50cm. Mitä suurempi häkki on, 
sen parempi. Perustarvikkeisiin kuuluu pesämökki, juomapullo, ruokakuppi ja erilaiset virikkeet. 
Virikkeiksi sopii esimerkiksi myrkyttömät oksat, luonnonkivet, putket ja tunnelit. Marsut eivät ole 
erityisen ketteriä, joten mitään suurempia kiipeilymahdollisuuksia ne eivät tarvitse. 

Pohjamateriaaliksi sopii kutterinpurun lisäksi pölyämättömät vaihtoehdot kuten haapahake 
Mörttiröpö, leppähake Alspån tai paperipelletti kuten Toalätt. Sijoita marsujen häkki vedottomaan 
paikkaan pois suorasta auringonpaisteesta.



Ruokinta:

Marsun perusruokaa on hyvälaatuinen heinä ja vesi. Heinä on välttämätöntä marsun 
ruoansulatukselle ja sitä tulee olla vapaasti saatavilla. Marsuille voi antaa lisäksi hyvälaatuista 
pellettiä tai siemenseosta. Pellettien etu on, ettei marsu voi valikoida joukosta rasvaisimpia 
siemeniä. Pelleteissä löytyy eri vaihtoehtoja tiineille, kasvaville ja aikuisille marsuille. Kasvavalla 
marsulla pellettiä voi olla tarjolla jatkuvasti, aikuisille riittää muutama ruokalusikallinen päivässä. 
Marsulle voi antaa monipuolisesti tuoreruokaa, mutta se kannattaa totuttaa niihin pikkuhiljaa. 
Sopivia tuoreruokia ovat esimerkiksi porkkana, kurkku, tomaatti, salaatti, omena, päärynä, 
mustikka jne. Marsun ravintoon ei kuulu eläinperäiset tuotteet, lihan lisäksi myös mm. hunaja ja 
kananmuna ovat kiellettyjen listalla. Marsulle ei saa antaa esimerkiksi avokadoa, sipulikasveja tai 
sitrushedelmiä.  Marsun ruokavalioon eivät kuulu myöskään sokeroidut, suolaiset tai rasvaiset 
tuotteet. Kesäisin marsulle voi kerätä ulkoa esimerkiksi voikukkia, ruohoa, apilaa ja piharatamoa. 
Muista totuttaa marsu keväällä maltillisesti ulkoherkkuihin, ettei marsu saa ripulia. 

Marsun ruokavaliossa on tärkeää muista C-vitamiini. Marsu ei pysty tuottamaan C-vitamiinia ja sitä 
tulee antaa päivittäin ruuan joukossa. Aikuisen marsun C-vitamiinitarve on noin 20mg/vrk. C-
vitamiinia saa jauheena, nestemäisenä tai tabletteina. Jauhe on helppo annostella esimerkiksi 
tuoreruuan päälle, tabletin marsu kelpuuttaa yleensä sellaisenaan ja nesteen voi lisätä vesipulloon.
C-vitamiini on vesiliukoinen, joten yliannostusvaaraa ei varsinaisesti ole. C-vitamiinia ei kuitenkaan 
kannata huvikseen syöttää liikaa. C-vitamiinivalmisteita löydät Megaeläimestä. Marsulle voi laittaa 
tarjolle suola- ja kalkkikiven.

Terveys:

Vaikka marsu on yleisesti ottaen terve eläin, kannattaa marsujen kuntoa kuitenkin tarkastella 
päivittäin. Saaliseläimenä marsu peittää kivun viimeiseen asti, joten joskus hoito voi olla liian 
myöhäistä. Yleisimpiä marsuilla esiintyviä sairauksia ovat mm. paiseet ja iho-ongelmat. Jos marsu 
lakkaa yhtäkkiä syömästä, kannattaa ensimmäisenä kurkata eläimen suuhun. Mikäli marsun 
hampaat ovat liian pitkät, eläin ei kykene syömään, ja tällöin eläinlääkäri voi lyhentää hampaita. 
Ensiapuna marsulle voi tarjota soseita. Sairas marsu tulee viedä eläinlääkärille, ja jos mitään ei ole 
tehtävissä eläimen kärsimystä ei tule pitkittää.

Lisääntyminen:

Marsujen kasvattaminen kannattaa jättää asiantuntevien kasvattajien tehtäväksi. Mikäli kuitenkin 
haluat teettää marsullasi poikaset, kannattaa aiheeseen perehtyä tarkoin ennen naaraan 
astuttamista. Lisää tietoa saa esimerkiksi marsuyhdistyksen sivuilta osoitteesta 
www.marsuyhdistys.net.

Onnea uudesta lemmikistä! Toivottavasti kaikki menee hyvin, mutta jos ongelmia tulee älä epäröi 
kääntyä puoleemme! Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.megaelain.fi.

http://www.marsuyhdistys.net.
http://www.megaelain.fi.

