
Moje ulubione zwierzę. 

Mam chomika o imieniu Kikimora ale częściej 

mówimy do niej Kiki. Skąd wzięło się jej imię i co 

ono znaczy? Pierwotnie miała się nazywać tylko 

Kiki - Mama  

dodała końcówkę 

-mora i wyszła 

Kikimora.  

W wierzeniach 

słowiańskich 

Kikimora to 

złośliwy demon 

który objawia się chrobotaniem wydawanym przez 

kołowrotek i wrzeciono. Jest   tez  jeden z 

potworów  upolowanych przez Wiedźmina. 

Kiki jest malutkim jasno-szarym chomicznikiem 

dżungarskim z białym brzuszkiem, długimi wąsami 

oraz jasno-różowym noskiem i łapkami. Ma 

króciutki ogonek w postaci małej szarej kulki. 



Kikimora ma bardzo urozmaiconą 

dietę. Je nie tylko swoją karmę. 

Staram się z Mamą dawać warzywa, 

orzechy, nasiona i raz w tygodniu 

jakiś owoc. Kiki bardzo lubi ogórka, 

pomidorka, czarny sezam, czasami 

skusi się na jabłko lub banana, ale jej 

miłość należy do łososia , jajka na 

twardo oraz orzeszków piniowych. 

Kikimorka nie może jeść tych 3 

rzeczy często dlatego dajemy jej raz 

lub dwa razy w tygodniu. 

 



 Kiki jedząca pomidorka 

Kikimora prowadzi nocny tryb życia 

dlatego często się nie widujemy. W 

nocy Kiki czeka aż wszyscy 

pójdziemy spać i wychodzi. Po 

przebudzeniu się i sprawdzeniu 

porządku w swoim obejściu  

wchodzi do kołowrotka i zaczyna 

biega. Mieszka w moim pokoju wiec 

kiedy biega na kołowrotku budzi 

mnie i dlatego muszę ją wynosić 

codziennie z pokoju żebym mogła 

spokojnie spać. 

Kiki zajmuje lokum o wymiarach 40cm×80cm. 

Wcześniej miała mniejszą klatkę ale Rodzice 

zdecydowali kupić Kikimorce większą klatkę, bo 

Kiki wykazywała objawy się chomiczej 

klaustrofobii.  W klatce Kiki znajduję się niebiesko-



zielony kołowrotek, 

domek, poidełko, blok 

wapienny do ścierania 

zębów,  sól himalajska, 

zabawki oraz piasek 

kwarcowy. W piasku 

kwarcowym Kiki bierze 

tak zwane kąpiele. Po 

każdym wzięciu jej na 

ręce i odłożeniu co sił w 

łapkach biegnie do jej 

”wanny” z piaskiem i się 

tarza. Klatka Kiki jest 

wyścielona trocinami , 

siankiem i specjalną 

ściółką. Nigdy nie 

wymieniam całej ściółki - 

musi czuć zapach. Dostaje tez suszonych ziółek tak 

aby mogła sobie podjadać kiedy przyjdzie jej na to 

ochota.  W ściółce Kiki ma zakopane brzozowe 

tunele. Bardzo lubi kopać własnymi łapkami 

tunele. Chomiki są bardzo delikatnymi 

zwierzątkami nie lubią przeciągów.  



Kikimora to urocze i przemile 

stworzonko. Jest bardzo 

ciekawska zupełnie oswojona a 

co najważniejsze jest moja. Jest 

moją małą włochatą, uroczą 

kuleczką. 

 

 

                                        

 

 

Te dwa zdjęcia to moje ulubione 

           


