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Hamster
Guldhamster (Cricetus auratus)
Campbells dvärghamster (Phodopus campbell)
Sibirisk dvärghamster (Phodopus sungorus)
Roborovskis dvärghamster (Phodopus roborovskii)

Guldhamstern härstammar från ökenområden i Syrien. Tamformer förekommer i flertal
färger och pälstyper. För att klara av den enorma hetta, kyla och torka som förekommer
i öknen, gräver den underjordiska gångar och bohålor. För kommande svåra tider
hamstrar den sin föda dit. Dvärghamstern härstammar från olika delar i Asien.
Livslängd
Guldhamster lever 2-3 år. Dvärghamster blir ca 3 år.
Storlek
Guldhamster blir ca 15cm och väger 130-180g, honan blir tyngre än hanen.
Dvärghamstern blir ca 10 cm och väger runt 28-43g.
Könsmognad
Guldhamster vid 6-8 veckors ålder. Honans dräktighets tid är ca 16 dagar. Hon föder 810 ungar per kull. Dvärghamstrar blir könsmogna vid 6-8 veckors ålder och honorna är
tidigare än hanarna. Honans dräktighets tid är ca 25 dagar. Hon föder 3-7 ungar per
kull. Hamsterns ungar föds nakna och blinda, de diar 3-4 veckor. Hamstern behöver
kalktillskott för att undvika kannibalism. Könet är relativt enkelt att avgöra efter ca 4
veckors ålder. För hanar är avståndet mellan urinhålet och analhålet längre än på
honorna samt att man ofta tydligt kan se en pung.
Buren
Buren bör vara rymlig. Guldhamster: Kortaste sidan måste vara 25 cm och höjden 20
cm, ytan skall vara minst 0,12 m². Dvärghamster: Kortaste sidan måste vara 20 cm och
höjden 20 cm, ytan skall vara minst 0,09 m². Hamstern bör leva ensam. Buren bör vara
rymningssäker. Ställ buren i ett lugnt hörn i rummet som är skyddat för solljus, kyla och
drag. Hamstern bör ha ljus ca 8-10 timmar om dagen samt att det bör vara mörkt om
natten. Täck botten med ett lager kutterspån eller miljöströ, inte tidningspapper
eftersom trycksvärta kan lösas upp av urinen och förstöra tassar och päls. En skål med
fin sand bör finnas till hands, för att hålla pälsen i trim. Leksaker i form av byggbara
rörsektioner som bogångar och klättermöjligheter roar både guldhamster och barn,
även ett motionshjul uppskattas. Gnagbehovet tillfredsställs med träbitar eller
gnagträpinnar, som fästs på buren. För att undvika att hamstern vässar sina tänder på
bur och inredning, kan man ge den nyskurna grenar (med barken kvar) av t ex hassel
eller äppelträd. Tänk på att alltid noga stänga öppningar på buren så hamstern inte
rymmer, gå med jämna mellanrum igenom buren så inget är trasigt där hamstern kan ta
sig ut. Välj en bur som är anpassad till hamster så gallret håller rätt täthet så inte
hamstern tar sig ut den vägen.

Utfordring
Maten skall bestå av olika sorters frön, frukter, grönsaker (ej avakado) och animalier.
Lämpliga hamsterfoderblandningar finns färdiga att köpa. Saltsten skall finnas
upphängd i buren. Man bör förvissa sig om att grönsakerna inte är besprutade med
gifter. Vatten ska alltid finnas tillgängligt i buren, helst i en dricksflaska. Vitaminbehovet
täcks med multivitaminer i dricksvattnet som byts varje dag. Tänk på att diska
vattenskålen eller flaskan dagligen.
Skötsel
Behöver du klippa klorna gör du det med en klosax, så att inte klorna skadas. Kan du
inte utföra detta själv kan du kontakta oss för kloklippning. Normalt skall pälsen vara
vårdad och blank samt ögonen blanka och intresserade. Hamstrar med lite längre päls
behöver kanske borstas. Ditt djur får aldrig vistas i bur utomhus under 0°.
Hantering
När du kommer hem med din hamster behöver ditt djur vara ifred första dygnet.
Hamstern är nattaktiv och är vanligen ett snällt och sällskapligt djur. För att vinna
hamsterns förtroende, bör du locka den att klättra upp i handen hellre än att plocka
upp den och hålla fast. Om hamstern känner sig hotad, kan den bitas. Bjud den på
godis, som du håller fram med fingrarna. Håll den sedan i kupade händer. Ovarsam
hantering kan orsaka skador och kan ibland stressa djuret till aggressivitet t ex om man
tappar djuret i golvet. Hamstern är ett solitärdjur, den vill leva ensam. Låt barnen lära
sig att hantera djuret under vuxnas överinseende. Hamstern är ett nattaktivt djur men
du kan väcka den under dagen och den sysselsätter sig även då.
Kontrollera dagligen djurets hälsa. När hamstern blir äldre drabbas den ibland av
cancer, andra relativt vanliga sjukdomar är snuva, urinvägsinfektion. Placeras buren
enligt ovan slipper man ofta dessa problem, snuva kan även bero på bottenmaterialet
och skall bytas ut om detta är orsaken. Hamstern kan få inflammation i kindpåsarna,
ofta beror detta på att den ätit något vasst, ge därför aldrig hamstern hö. Symtom på
sjukdom kan vara slöhet, aptitlöshet, lös spillning flytningar från näsan eller ihopkletade
ögonlock. Vid sjukdomssymptom bör du kontakta din veterinär.

