Skötselråd Ryskvintervit Dvärghamster

Latinskt namn: Phodopus sungorus
Ursprungsland: Sibirien
Livslängd: 2-3 år
Vikt: ca 55-65 g
Längd: 9-10 cm
Könsmognad: 4-5 veckor
Avelsmognad: 3 mån
Dräktighetstid: ca. 18 dygn
Kullstorlek: upp till 11 st
Aktivitet: Nattaktiva
Burstorlek: minsta yta 0,09kvm, minsta mått kortsida 0,2 m, minsta höjd 0,2

En vintervit hamster i det vilda lever på stäppen och där det är gräsland, i nordöstra Kina,
Mongoliet och Sibirien. Där gräver den tunnlar ned till sina bon, där de sover och bildar
familj. Det är även där som de gömmer sig från vesslor, som är deras största fiende. Hålorna
har ofta flera ingångar.
Eftersom den lever i hålor och gräver tunnlar så är det viktigt med mycket spån som botten
material i dvärghamsterns bur.
De ska även ha ett hus av trämaterial där de kan boa. Som bomaterial är det lämpligt med
toalettpapper eller liknande. Vi rekommenderar inte hamstervadd eller bomull då hamstern
lätt skadar sig på det.
Hamstern är ett allätande djur och ska ha fri tillgång och en varierande kost där även
animaliskt protein ingår och färskt vatten är viktigt för hamsterns välmående. För att
hamstern inte ska bli uttråkad så kan man sprida ut lite av maten i bottenmaterialet i buren,
så den får gräva fram och leta efter sin mat. Salt och mineralsten behövs inte till hamster då
det ökar risken för urinsten och njurskador. Glöm ej att diska vattenflaska och matskål med
jämna mellanrum.
Tänk på att gärna ha en matskål av keramik som hamstern inte vickar så lätt, som också är
lätt att diska och hålla fräsch.
Hamstrarna vill gärna tvätta sig i sand som man har i en skål i buren.
Det är ett aktivt djur som tycker om att vara i en lekhage, där den kan springa i hjul, gräva
och utforska. Men givetvis ska buren som den bor i också ha aktiviteter och gnagmöjligheter
i form av kvistar eller liknande för att hålla tänder och klor i bra skick.
Buren ska inte placeras i direkt solljus eller drag och vara av lämplig sort gjord för hamster,
gärna med plastsidor för att minska risken för skador och rymning.
Bottenmaterialet ska bytas en till två gånger i veckan beroende på hur stor bur hamstern
har. Oftast så väljer hamster ett hörn som den kissar i och då blir det lätt att rengöra det
hörnet oftare för att sedan byta allt en gång i veckan.

Ett par av vintervita hamstrar kan gå bra. Men man bör helst ta två som har vuxit upp
tillsammans då risken för framtida bråk minskar. Har man en hane och hona tillsammans blir
det oftast ungar, så man ska ha två honor eller två hanar tillsammans om man inte vill ha
bebisar.
Har man två djur bör man ha en så stor bur som möjligt och gärna två av varje sak, till
exempel två hus, två matskålar och så vidare. Detta för att förhindra att det blir bråk, det
händer tyvärr ibland att det blir så och då måste man dela på hamstrarna detta för att det
inte ska hända något allvarligt. Har man behövt göra det, så gäller det bara att ägna varje
hamster tillräckligt med tid, så klarar de sig fint ändå.

När ni kommer hem med er nya familjemedlem så lämna den i fred de första dagarna.
Ni kan börja med att prata med hamstern och sedan stoppa in handen i buren för att
hamstern ska vänja sig med er närvaro och med er.
Hamstern kommer nyfiket att komma fram till er när den är redo.
När hamstern och ni har lärt känna varandra lite och ni sen ska börja plocka upp hamstern
så är det viktigt att ni skopar upp den underifrån så den inte blir rädd och misstar er
instinktivt för en fågelklo eller liknande.
Ta gärna extra tid på er och skynda långsamt så skapar ni en bra relation med er nya
familjemedlem, det belönas ni för i längden.
När hamstern har blivit upplockad så var noggranna med att inte hålla den i för hög höjd
utan sitt ner med den så den inte skadar sig vid ev. fall.
Undvik kontakt med djuret om ni är förkylda och tvätta händerna innan kontakt för att
undvika ev smittspridning.
Det kan vara bra att få in en rutin att kolla igenom hamstern regelbundet så man snabbt lär
sig att se när nåt inte står rätt till.
Hamsterns tänder växer hela livet och det är viktigt att ni har koll på dessa så de växer
korrekt och har då möjlighet att äta ordentligt.
Blir hamstern slö, lös avföring, dålig aptit eller irriterad i ögonen bör ni kontakta oss eller en
veterinär för råd.

Lycka till med er nya familjemedlem och välkomna med ev frågor och funderingar!

