De meest voorkomende soorten hamsters zijn de
goudhamster of Syrische hamster in meerdere
kleuren en haarlengten zoals de kortharige of rex
varieteit , de langharige of angora varietiet en de
satijn hamster varieteit. Deze zijn afkomstig uit
de woestijnachtige gebieden van Syrie . Dit zijn
de grootste hamsters met een lengte van 15-18cm
en een gewicht van 150-180 gram.

Hamsters zijn schemer en nachtdieren en dus
s’nachts zeer aktief .
Ze hebben heel wat lichaamsbeweging nodig dus
allerlei speeltjes zoals loopwielen (met een min
afmeting van 18 cm diameter en liefst gesloten )
hamsterballen en hamsterloopballen worden zeer
sterk geapprecieerd.
Kartonnen wc rollen , houten speeltjes en houten
hamsterhuisjes maken deel uit van de bezigheids
therapie voor de hamsters .

De dwerghamster , waarvan de Russische , de
Campbelli , de Roborovski en de Chinese
varieteit het meest voorkomen , komt uit Centraal
Azie en een klein deel van Zuidoost Europa. Ze
bewonen daar de droge steppen, graanvelden,
zandgronden en halfwoestijnen.

Als bodembedekking kan gekozen worden voor
houtkrullen of aubiose . Beiden absorberen veel
vocht en zorgen voor isolatie zodat de hamster
niet afkoelt .
Daarnaast wordt best ook nestmateriaal voorzien
zoals hooi ,krantensnippers, wc papier, ….

De Syrische hamster leeft solitair en moet dus
alleen in een kooi gehouden worden om
gevechten te vermijden . Het vrouwtje vecht ook
met de mannetjes behalve op het moment dat ze
dekrijp is .

Ook zand kan gebruikt worden als bodem bedekking , maar dan geen vogelzand maar droog
rivierzand of schoon duinenzand . Dit moet wel
goed droog zijn anders koelen de diertjes af en
gaan ze dood . Hierbij moet dan ook zeker
nestmateriaal voorzien worden.

Inleiding en oorsprong:

Voeding :
Hamsters zijn diertjes die aan hun leefomgeving
nml . woestijneachtige gebieden aangepast zijn .
Ze zijn gewoon om kilometers af te leggen op
zoek naar wat schaars voedsel .
Dit weinige voedsel steken ze dan in hun
wangzakken om het dan mee te nemen naar hun
nest en daar hun voorraad te verstoppen .
Dus overvoeder je hamster niet !

Enkel de Roborovski dwerghamster kan met
meerdere dieren van hetzelfde geslacht samen
gehouden worden.

Gebruik zeker nooit syntethische hamsterwatten
als nestmateriaal. Ze kunnen hierin verstrikt
geraken met de dood als gevolg .

Huisvesting en bodembedekking :
Voor de Syrische hamster bedraagt de minimum
afmeting van de kooi 60 x 40cm en voor de
dwerghamsters minimum 50 x 40 cm.De kooi
hoeft niet hoog te zijn .Hamsters zijn
woestijndiertjes en geen goede klimmers.
Plaats de kooi niet op een te vochtige en kille
plaats maar ook niet voor de kachel of in direct
zonlicht.

Zorg ervoor dat de bodembedekking tijdig
ververst wordt en de hamster altijd droog zit .
Liefst aardenwerken voederbakjes gebruiken en
water uit een drinkflesje verschaffen.
Je kunt je hamster ook een zandbakje geven met
chinchillazand .Hij houdt ervan om in het zand te
rollen en soms gebruikt hij de zandbak om zijn
behoeftes in te doen.

Een hamster eet ongeveer 10-20gram voer per
dag.Aangezien het nachtdieren zijn is het best om
ze s’avonds te voederen. Meestal eet de hamster
het voer niet allemaal op maar neemt hij het mee
naar zijn slaaphuisje.
Het basisvoedsel bestaat uit granen en zaden die
niet te veel vetten bevatten.
Hamstervoer kun je gewoon in de dierenwinkel
kopen en bestaat meestal uit een mengeling van
graskorrels, rogge ,graan, pinda’s, johannesbrood,
tarwe, zonnepitten, haver en mais .
Hiernaast kunnen wat fruit en groenten in
beperkte mate toegevoegd worden zoals andijvie,
witloof, ijsbergsla, paprika, wortel, bloemkool,
broccoli, komkommer, appel , peer ,banaan,
rozijnen, paardenbloemblaadjes, weegbree en
vogelmuur.Wat oud brood lust hij ook wel.
Naast plantaardige voedingstoffen heeft een
hamster ook behoefte aan wat dierlijke eiwitten .
Deze zijn reeds toegevoegd in de premium
voeding uit de dierenspeciaalzaak .

