Djur
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Hamstern
Hamstrar finns i flera storlekar och varianter. Gemensamt för dem alla
är att de hamstrar det vill säga samlar matförråd för kommande tider.
Hamstrar förekommer i vilt tillstånd mest i Amerika där det finns cirka 500 arter, men också i Europa, Asien och Afrika. Den vanligaste
husdjurshamsterarten hos oss är guldhamstern (Mesocritcetus aruratus) som ursprungligen kommer från Syrien. Till de ursprungliga hamsterarterna hör också den europeiska fälthamstern och den ryska och
den kinesiska dvärghamstern. Genom korsning och avel har man ur
guldhamstern skapat nya raser, till exempel vit hamster, albinohamster
och angorahamster.

Storlek och livslängd

Hamstern väger cirka 100 till 150 gram. Guldhamstern är något större än dvärghamstrarna. En hamster lever i cirka två till tre år.

Hemmet – buren

Hamstern ska ha en bra hamsterbur, till exempel en sträng- eller gallerbur. Buren skall vara ca 60 x 40 x 40 cm. Ju större desto bättre, eftersom hamstern vistas
största delen av tiden i sin bur.
Bottenmaterialet i buren kan bestå av kutterspån eller rivet papper. Sätt minst ett 5
cm djupt lager av materialet, så att djuret kan gräva i det. Hamstern har gärna ett
”hus”av trä eller kartong i buren, som den kan inreda till sitt bo. I buren är det också
bra att ha en klätterställning, ett springhjul, grenar och stenar, eftersom hamstern är
ett aktivt djur. Minimimåttet för springhjulet för en guldhamster är 18 cm i diameter och
för en dvärghamster 14 cm i diameter. Om hjulet är för litet riskerar hamstern att få
ryggskador eftersom den då tvingas att springa i en ”krokig” ställning!
Du kan också bra själv göra leksaker åt din hamster av till exempel tomma
hushållspappersrullar och små kartonger. Tänk på att inte fylla buren med för
många saker. Det ska finnas öppna ytor kvar i buren där hamstern kan springa.
Som bobygggnadsmaterial kan du ge hamstern hö eller halm. Sätt inte hamstervadd eller ”hamsterbädd” i buren eftersom många olyckor inträffat med det material
et. Hamstervaddet kan fastna i kindpåsarna och trådar kan linda sig runt hamsterns
ben så att blodtillförseln stoppas.
Bottenmaterialet måste bytas varje vecka och toahörnet ska bytas dagligen för att
buren inte skall börja lukta.
Du behöver också en matskål i porslin eller keramik och en vattenflaska för hamstern. Rengör flaskan och matskålen dagligen.

Att handskas med hamstern

Hamstrarna, speciellt guldhamstrarna, är enstöringar och ska bo ensamma i egna burar! Sätter du ihop två hamstrar som inte är vana med varandra kan de skada var
andra illa. Det finns några hamsterraser som man bra kan ha att bo tillsammans.
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Djur
Fråga närmare i djuraffären då du köper din hamster om den ras du tänkt köpa trivs
ihop eller inte.
Hamstrar är nattdjur vilket betyder att de sover mest hela dagarna och är vakna och
aktiva på natten. Det är viktigt att du låter hamstern sova på dagarna i lugn och ro
för att den ska må bra. På kvällen när den vaknat är den däremot redo för kel och
lek.
När du hämtar hem hamstern från djuraffären är den kanske rädd och kan vara
bitsk. Då är det viktigt att du låter den i lugn och ro vänja sig vid människor och sitt
nya hem. Försök inte direkt hålla och kela den utan bjud den istället på godbitar och
låt den nosa på dina fingrar. Så småningom kliver den nog självmant upp i din hand
och då kan du försiktigt försöka lyfta den.

Hamsterns kost

Hamstern ska ha mat och rent vatten varje dag. I det vilda lever djuren på växter,
frön, frukter och insekter. Det är bra att utfodra hamstern med gnagarpellets med
15–20% proteininnehåll som du kan köpa i djuraffären. Du kan också då och då ge
hamstern sockerfria frukostflingor, fullkornsbröd av vete, pasta, ost, kokt kött, färska
frukter och grönsaker. Hamstrarna lagrar ofta mat i buren, så det verkar som om de
skulle äta mera än de gör i verkligheten.

Övriga skötselråd

Den ryska och kinesiska dvärghamstern ska hållas i husets svalaste rum i ca 18
C medan guldhamstern trivs i varmare rumstemperatur, upp till 23 oC. Vid för låg
rumstemperatur kan hamstrarna falla i dvala, vilket kan vara farligt för dem.

o

Tips på självgjorda leksaker åt hamstern
Paket

Dela en toalettpappersrulle ungefär på mitten (den ena delen ska vara ca 1 cm kortare än den andra) och sätt den ena inuti den andra, så att det ser ut som ett fyrkantigt paket. Stoppa i hamstergodis och lite annat gott. När du lägger ner den i buren
har din hamster trevlig sysselsättning när den försöker komma åt godiset i paketet.

Rör i taket

Ta ett hushålls- eller toalettpappersrör och häng upp i taket i buren.

Björkkvist

Sätt in en björkkvist med blad på. Hamstern både älskar att mumsa på bladen och
gnaga på kvisten. Kvisten kan också vara rolig att klättra på.

Skål med sand

Hamstrar, speciellt dvärghamstrar, brukar gilla att ha en skål med sand att rulla sig i.
Det hjälper även till att hålla deras päls i fint skick. Använd finkornig sand, helst
chinchillasand som finns att köpa i djuraffären.
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