Skötselråd för:

Hamster

Följande råd och information gäller guldhamster men skötseln av dvärghamstrar är likartad.

(Mesocritucetus auratus)
URSPRUNG: Guldhamstern härstammar från ökenområdet i Mongoliet.
För att klara den enorma hettan, kyla och torka som förekommer i öknen, gräver den underjordiska
gångar och har där även sitt bo. Där de även hamstrar sin föda för kanske kommande svåra tider.
Guldhamstern finns i många olika färger och pälstyper.
Ålder:
Tyvärr lever inte hamstern så länge ca: 2 år
Könsmognad: Könsmogen redan vid 3 månaders ålder. Honan är sedan parningsvillig var 4:de dag.
Dräktighet: Ca: 16 dagar
Antal Ungar: 4-10 ungar per kull
Övrigt:
Hamstern är ett enstörigt djur och hålls ensamt i bur, Nattaktiv
BUR:

Ge hamstern en så rymlig bur som möjligt eftersom hamstern har ett stort rörelsebehov.
Minimåttet på burstorleken för ett djur är: 60 x 40 x 40 mm.
Täck botten på buren med 2-3 cm burspån, ta inte kutterspån om du inte vet exakt vad den
innehåller.Den kan vara giftig. För långhåriga hamstrar går det också bra med kattsand, spånet
brukar fastna i pälsen på dem. Även tidningspapper är mycket olämplig som botten material
eftersom trycksvärtan och pappret innehåller gifter.
Se till att buren placeras dragfritt i ditt hem.
En skål med finkornig sand (chinchillasand) kan vara bra för hamstern att putsa sig i.
Spånet ska bytas minst en gång om veckan, och om du har en Hamstertoalett i buren, ska sanden i
den tömmas oftare, och botten ska tvättas.
Vid samband med tvättningen av buren ska också alla tillbehör tvättas. ANVÄND INTE TVÄTTMEDEL!
Utan ett milt medel som inte lämnar efter sig starka dofter.
Om du har en liten bur som inte har några våningar eller tunnlar ska du absolut ge ett Springhjul till
din vän, så att inte hamstern får dålig kondition.
Alla tillbehören i buren ska tvättas varje eller varannan vecka, beroende på hur smutsiga de är.
Håll buren ren så trivs din hamster bättre.
Eftersom att hamstern är ett nattaktivt djur så är det inte lämpligt att placera buren i barnens rum
då de kan få sin nattsömn störd.

MAT:

Din nya lilla vän är inte van all sorts mat som presenteras nedanför, därför är det viktigt att den
vänjer sig långsamt med nya sorters mat som ges väldigt lite av, en sort i taget!!
Ex:// Ge en liten morotsbit (Tumnagel storlek) i ett par dagar. Sen provar du att ge en ny sorts
grönsak/frukt och gör samma sak med den. En Hamster är inte enbart vegetarian utan äter också
animaliska produkter (kött) men den tål inte kryddat kött . Ge heller INTE starka citrusfrukter som
apelsin, citron, klementin och lime. I det vilda lever djuren på växter, frön, frukter och insekter.
I din djuraffär finns särskilda hamsterblandningar att köpa som innehåller det mesta din hamster
behöver. Ge även grönsaker och frukter uppskattas mycket, men skölj noga och låt
grönsakerna/frukten torka innan du serverar. Ex: på grönsaker/frukter, spenat , majs, gurka, våtarv,
färska blad från asp, al, hassel eller bok. Tillskott till dieten kan vara fullkornsbröd av vete, pasta,
färska frukter och grönsaker - allt i liten mängd. Ju mer man varierar desto bättre är det. Hamstrar
äter ca 12 gram mat dagligen, och äter det mesta av detta nattetid.

Tänk på! Hamstrar lagrar ofta mat i hörnen på buren eller i sitt bo, vilket innebär att de verkar äta
betydligt mer än de i verkligheten gör. O.B.S!! tänk på att ge ytterst lite och inte mer än en sort i
taget innan den är van. Hamsterblandningen ska hamstern alltid ha tillgång till.
Tips! På annan mat du kan ge din hamster i väldigt liten mängd.
Rå Köttfärs (Lite)

Pasta

Äpple utan kärnhus

Majs

Gräs

Röda Bär

,skalad

Kattens torrfoder

Kokt Potatis
(ALDRIG RÅ!)
Bröd

Sallad

Broccoli

Tonfisk i vatten

Skorpa

Maskrosblad

Yoghurt

Russin

Klöver

Salladskål

Morötter

Vindruva (skalad)

Hundkex

Persika

Jordgubbe

Päron (skalad)

Fisk

Gräslök (Lite)

Hirskolvar

Ris

Plommon

Knäckebröd

Nötter

Solrosfrö

Pumpafrö

Hundens
Torrfoder
Gröna Ärtor

GE INTE DESSA ÅT HAMSTERN: Citron, Apelsin, Mandarin, Clementin, Lime, Rå Potatis, Hö
Vatten: Vatten kan ges via vattenflaskor eller skålar. Flaskor minskar risken för förorening av vattnet.
Men se till att flaskans mynning står så pass lågt att djuret lätt kommer åt den.
Hamsterungar kräver speciell uppsikt, så att de verkligen är starka nog att dricka ur flaskan, liksom
att de når mynningen. Därför är det bra om du till en början använder både flaska och skål.
En hamster dricker ca 10 ml vatten per 100 gram kroppsvikt (normal vuxenvikt).
Även om detta bara är en liten del av vad som ryms i vattenflaskan, så ska vattnet bytas dagligen,
inte bara då flaskan är tom.
Skötsel

Den första tiden hemma bör din lilla hamster få lämnas ifred och bo in sig i sitt nya hem med alla nya
intryck. Ta det lugnt och skapa dig ett förtroende till din lilla vän. Lägg en liten godis/mat bit i din
hand och låt den själv få komma fram till dig. Ha inte för bråttom utan lite tålamod, det får din
hamster mer kärvänlig i slutändan.
Hamstern ska dagligen tas ut ur buren, och lekas med. Du kan också släppa ut hamstern i ett rum
som är 100 % säkert att den inte rymmer, där det inte finns eventuella hål.
De är normalt sett vänligt sinnade men kan bitas om de blir överraskade, hotade eller skrämda.
Varningstecken är om de lägger öronen bakåt eller lägger sig på rygg och blottar tänderna.
Ibland kan man även höra att de ”gnisslar/hackar tänder” när de är irriterade.
Tänk på att alltid väcka en sovande hamster försiktigt.
Petar man dem på ryggen när de sover brukar de vända sig om och bita reflexmässigt.
Hamstern har två, konstant växande tänder, som inte får bli för långa.
Om tänderna blir för långa, vill inte hamstern äta något och det gör väldigt ont i dens mun.
Då ska du söka dig till en veterinär.
Detta kan du förhindra med att ge hamstern just knäckebröd och skorpa, så den får fila ner sina
tänder. Om din hamster börjar bita på gallret, kan det bero på en vana, eller så har du för lite att göra
åt den i buren. Då ska du skaffa dig leksaker åt hamstern så fort som möjligt.
Lycka Till!
med din nya kamrat och är det något du funderar på
Är det bara att kontakta oss i butiken.
Jyckebo Zoo

