Om hamstere:
Generelt er hamsteren et hyggeligt lille kæledyr, som
gennemsnitligt bliver ca. 2 år gammel.
Det er et populært kæledyr til børn og kan blive meget tamme.
Populariteten skyldes blandt andet at det kan blive så hurtigt
tamt, er billig i anskaffelse og er nemt at holde. Det er et
forholdsvist ukompliceret kæledyr, som langt de fleste kan
holde, men det er vigtigt at forberede sig godt, så man får den
bedste start med sin nye ven.

Din første

Der findes 5 arter herhjemme i Danmark, som vi holder i
fangenskab; syrisk guldhamster, vinterhvid dværghamster,
campbells dværghamster, roborovski dværghamster og
kinesisk hamster. Derudover findes en artsblanding mellem
vinterhvid og campbells, som i mange år har været kendt som
“sibirisk”, inden man vidste at de var to arter. Denne
dværghamster kan du læse mere om i brochuren ”Sibirisk
dværghamster”
For mere info om hamsterens pasning og pleje og info om de
forskellige arter, se mine hjemmesider www.hamsterviden.dk
og www.lindes-hamsteri.dk
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Overvejelser inden køb:

Hvor køber man hamsteren:

Inden man køber en hamster, er det rigtig godt, at have tænkt
sig godt om.
En hamster bliver typisk 2 år, og i de år er hamsteren
fuldstændig afhængig af sin ejer.
I løber af de 2 år, skal man sørge for hamsteren på bedste vis.
Man først have afgjort med sig selv og hele familien i huset –
har man tid og plads til dette nye kæledyr.

Man kan købe hamstere en del steder efterhånden.
Mange tror stadig at dyrehandleren er stedet, at købe sin nye
hamster, men faktum er, at der er flere og flere velopdrættede
hamstere ude på det private marked.
Dansk Hamster Info og Dansk Hamster Forening har en flok
af private opdrættere tilknyttede. De går med liv og sjæl op i
hamsteren sundhed, temperament og baggrund. En dygtig
opdrætter ved præcis, hvad der ligger bag ved forældredyrene
i en parring. De har sat sig ind i basis ting omkring pasning og
pleje, men også om avl og opdræt, artsrenhed, ungernes
opvækst og nogle har også sat sig ind i farver og genetik.
Opdrættere sætter en slags “ære” i at lave så dejlige dyr som
muligt, og derfor får man som regel rigtig dejlige kæledyr, ofte
fulgt af stamtavle, masser af gode informationer og råd og
som oftest også en god madpakke og billeder fra opvæksten.
Jeg kender de forskellige opdrættere og hjælper gerne med at
henvise til netop den opdrætter, som har din ønskede
hamster.

Hvad kræver en hamster:
Hamsteren skal have sin faste plads i hjemmet, både med
bur, bundstrø, foder osv., som skal være bestemt og klar
inden man får hamsteren hjem, og den skal passes af nogen,
hvis man selv tager på weekend eller ferie – den skal jo have
mad og vand hver dag.

Forberedelser inden køb:
Inden hamsteren købes er det godt at have alting klar: Bur,
løbehjul, redemateriale, måske et hus/rede, div. legetøj i form
af f.eks. tunneler, rør, broer, hængekøjer osv., vandflaske,
madskål og sandbad er også fast inventar i buret. Hvilket
foder og bundstrø man ønsker at bruge, skal man også have
taget stilling til. Se gerne mine andre brochurer for mere info
om dette.

De første dage med din nye hamster:
I de første dage handler det rigtig meget om, at hamsteren
bliver tryg ved dens nye ejer.
Lad være med at forstyrre den for meget i reden, lad den selv
vågne op og lad den så søge din kontakt.
Giv den godbidder, snak til den gennem tremmerne osv. så
den bliver tryg ved din stemme og lugt, før du begynder at
håndtere den for meget.
Har du den fra en opdrætter, vil den være håndvandt og
dermed vil det gå nemmere for dig og din nye ven at lære
hinanden at kende.

