Latinsk navn: Phodopus sungorus
Oprindelse: Kazakhstan og Sibirien
Forventet levealder: 1½ – 2 år
Kønsmoden: 4-5 uger
Drægtighedsperiode: 18-21 dage
Gns. kuldstørrelse: 4-6 unger
Den vinterhvide dværghamster er
en let hamster, der hurtigt bliver
tam og tillidsfuld overfor sin ejer.
Ofte bliver de kaldt for “pandekager” pga. deres tildens til at flyde
helt ud i hånden på en.

Bliv medlem i dag
- og bliv en del af fællesskabet

www.hamsterforeningen.dk

Som medlem af foreningen har du
direkte indflydelse på foreningens
drift og kurs, og du bliver dermed
medlem af en forening hvor bestyrelsen og medlemmer i fællesskab
arbejder for at fremme interessen
for hamstere, igennem udstillinger,
medlemsblade, PR arbejde m.m.

Særligt ved vinterhvide bør man
være opmærksom på risikoen for
hybrider, da de kan have særlige
behov, der skal tages højde for.

Alle interesserede er velkomne
som medlemmer, og vi lægger
vægt på en hyggelig og afslappet
stemning, så der er plads til alle
uanset om man har 20 avlsdyr
eller bare én kælehamster ☺

Vil du vide mere?

Gældende kontigentsatser:

Besøg vores hjemmeside for mere
information omkring hamstere og
foreningen – eller find os på Facebook, hvor vi sidder klar med råd
og vejledning.

Pasningsvejledning

Ungdom (u. 18 år):
Voksen:
Husstand:

100,150,200,-

Ved tilmelding efter 30. september
betales der stadigt fuldt kontingent
men dette dækker også næste kalenderår.
Meld dig ind på hjemmesiden.

Vinterhvid
dværghamster
Phodopus sungorus

www.hamsterforeningen.dk

Bur og indretning
I naturen er hamstere byttedyr, og
dette bør der tages højde for i indretningen af buret, således at der
er mulighed for at hamsteren kan
lave gange og huler.
Buret bør som absolut minimum
være 50 x 40 x 25 cm (l x b x h),
med et så stort bundareal som
muligt. Hamstere udnytter etager
dårligt, og det er derfor at foretrække étplansbure.
Bundlaget kan bestå af papirsgranulat, træflis, hemp eller andet
naturmateriale, som ikke er for fint
eller støvende, da det kan irriterer
hamsterens luftveje. Særligt papirsprodukter er ideelle at bruge,
da det har bedre sugeevne og holder buret lugtfrit i længere tid.

Stimulering
I buret bør hamsteren have mulighed for forskellige former for aktivering og stimulering. Der bør være
et godt løbehjul, som den kan løbe
i uden at bøje ryggen, da det kan

føre til rygskader. Diameteren på
løbehjulet skal være mindst 17 cm
(liggende) eller 20 cm (stående)
for en voksen hamster.
Buret bør også være indrettet med
forskellige skjul og tunneler, som
hamsteren har mulighed for at
klatre på eller skjule sig under.
Det anbefales ikke at give hamsteren hø, da dette kan skade deres
kindlommer. Vi fraråder også kraftigt at give hamstervat, da det kan
fører til kvælning og/eller skader
på dens lemmer. I stedet bør hamsteren altid have adgang til bomuldsbælge, nestbags og/eller revet
toiletpapir, som kan bruges til at
bygge rede/hule med.

Foder og vand
Hamsteren skal altid have adgang
til foder og vand. Under transport
kan behovet for væske dækkes
med vandholdigt grønt (fx. agurk).

Grundfoderet bør bestå af en høj
mængde protein (ca. 18%), hvilket ofte ikke kan opfyldes i foderblandinger. Man kan derfor tilsætte
ekstra protein, ved at give insekter, kattetørfoder eller lignende.
Det er vigtigt at vælge et foder,
specielt til hamstere eller gnavere
med lignende behov, da kanin- og
marsvinpiller ikke kan dække deres
ernæringsbehov.
Det kan være en god idé at veje
hamsteren regelmæssigt, da svingene vægt kan en indikator på sygdom. Det kan også hjælpe med at
vurderer om hamsteren trives på
kosten eller om det skal tilpasses.

Sociale behov
I naturen lever den vinterhvide
dværghamster i kolonier, og har
derfor tildels et socialt behov. Men
da det er svært at give dem samme forhold, som i naturen, så er
det ofte problematisk at holde flere
individer sammen.
Tommelfingerreglen er derfor:
Ét bur = én hamster.

