Guldhamster

Dvärghamster

Guldhamstern, Mesocricetus auratus, lever vilt i syriska öknen och har vart husdjur
sedan 1933. En guldhamster blir ca 2 år. Det finns nu i flera olika färger, allt från
normalfärgat (viltfärgen), svarta, silvergråa, choklad, creme, sköldpadd (gulfläckig)
finns även rödögda varianter som inte är albino. Det finns även olika hårlag: korthår
och långhår. Sen kan du även få en extra effekt, satin är en av dom och gör att
pälsen glänser extra mycket. Det finns även en ”effekt” som heter rex som gör
pälsen vågig/lockig.

Det finns fyra arter av små hamstrar som hålls som sällskapsdjur och som
gemensamt kallas för dvärghamstrar. Det är Campbells dvärghamster (latinskt
namn är Phodopus sungorus campbelli), vintervit dvärghamster (Phodopus
sungorus sungorus), Roborovskis dvärghamster (Phodopus roborovskii) och kinesisk
hamster (Cricetulus griseus). En dvärghamster blir mellan 1½-2½ år beroende på
art.

Guldhamstern är ett solitärt djur det vill säga ensamlevande, undantaget är när dom
träffas för parning. Den grundläggande regeln är: En hamster en bur. Guldhamstern
slåss till döden om man låter två hamstrar som inte ska paras träffas. Guldhamstern
är nattaktiva djur och behöver sin sömn på dagen och av den anledningen bör man
ha dom i ett rum där det är lugnt. Se till att hamstern har lagom med dagsljus och
att det inte är dragigt där buren står, dom blir lätt förkylda.
Guldhamstrar har doftkörtlar som är placerade på höfterna. De ser ut som skrovliga,
mörka fläckar, ibland hårlösa, och avger ett sekret som hamstern använder för att
parfymera sig och sin bur för att markera sitt revir. Vissa honor kan lukta mycket
starkt när de är i brunst.
När det gäller buren är det bättre med större bottenyta än höjd då guldhamstrar
inte känner av olika höjder. Inred buren med hus, leksaker, matskålar, smidigast är
att ha vattenflaska. Man kan använda hjul till sin hamster, se då till att det är
heltäckande och är minst 20 cm i diameter. Som bäddmaterial ger man rivet
toapapper, inte hamstervadd hamstern kan skada sig själv med det. Buren bör göras
ren minst en gång i veckan.
Hamstern ska ha fritillgång till mat, som består av fröblandning. Varje dag ger man
också färsk foder, så som protein (nötfärs, kattmat, pannkaka, gröna ärter),
kolhydrater (pasta, potatis och ris) och vitaminer framför allt (olika grönsaker så
som kål, sallad, äpplen och andra frukter och grönsaker). Som godis kan man ge små
ostbitar och nötter. Hamstrar har stora kindpåsar som de transporterar mat i. Var
försiktigt med plötsliga foderbyten.

Alla dvärghamsterarterna lever vilt på stäpper och i halvöknar i Centralasien.
Campbells finns framför allt på stäpperna i Kazakstan, vintervita på stäpperna i
Sibirien, Roborovskis i halvöknarna i Mongoliet och kinesisk hamster i steniga
bergsområden i norra Kina.
Kinesisk hamster började användas som laboratoriedjur i början av 1900-talet, de
övriga under senare halvan av 1900-talet.
Dvärghamstrar är flocklevande och lever helst med en partner, undantagsvis den
kinesiska dvärghamstern. Om djuren skulle börja slås får man dela på dom snarast
innan något riktigt hemskt händer i buren.
Dvärghamstrar blir könsmogna vid tidigast 3 veckors ålder men är inte redo att
lämna familjen förens 4-5 veckors ålder.
Buren bör vara antingen en dunabur (plastbur med gallerlock) eller ett akvarium,
gallerbur går bra men se upp så den inte klämmer sig ut mellan gallret. Ett tjockt
lager av bottenmaterial uppskattas med lite kartonger och toarullar som de kan
gnaga sönder. Buren bör städas ca var tionde dag. I buren ska det även finnas hus,
fri tillgång till fröblandning och vattenflaska eller skål. Som bäddmaterial ger man
rivet toapapper. Hamstern ska ha fritillgång till mat, som består av fröblandning.
Varje dag ger man också färsk foder, så som protein (nötfärs, kattmat, pannkaka,
gröna ärter), kolhydrater (pasta, potatis och ris) och vitaminer framför allt (olika
grönsaker så som kål, sallad, äpplen och andra frukter och grönsaker). Som godis
kan man ge små ostbitar och nötter. Var försiktigt med plötsliga foderbyten.
Hamstrar blir sällan sjuka om de sköts väl. Hantera alltid hamstern i en lugn miljö
och jaga den inte i buren.

