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Een hamster
wil niet
samenwonen
met een andere
hamster

Waar komt de hamster vandaan?

Een hamster als huisdier

De verzorging

De kleine wilde goudhamster is een
goudkleurig knaagdier dat voorkomt in
Klein Azië, de Kaukasus en in de
laagvlakte van de Beneden-Donau. De
hamster die nog in Zuid Limburg voorkomt
is een stuk groter dan de Syrische
goudhamster en bruin-zwartwit van kleur. Een hamster leeft in z'n
eentje in een zelfgegraven hol in
graanvelden.

Een hamster leeft het liefst in z’n eentje en kan
ook als huisdier niet met andere hamsters
samen gehouden worden. Zelfs een mannetje
en vrouwtje samen gaan vechten en de jongen
moeten op de leeftijd van vijf weken al apart
gezet worden. Ook de tamme hamster is een
typisch nachtdier en laat zich overdag liever
niet zien.

Een hamster is een behoorlijke
knager en kan daarom het beste in
een grote glazen of plastic bak met
een stevig gazen deksel gehouden
worden. Ook een tamme hamster zal
zijn woning meteen indelen:
slaapkamer, voorraadkamer en
toilet.

Zelfs als de hamster heel tam is, moet hij eerst
voorzichtig wakker gemaakt worden voordat hij
opgepakt wordt. Is hij nog niet helemaal
wakker, dan kan hij van schrik venijnig bijten.

Als bodembedekking kan zaagsel
gebruikt worden; hooi en papier
worden dankbaar als nestmateriaal
gebruikt. Een tak om te knagen
wordt eveneens op prijs gesteld. Een
hamsterwieltje zorgt voor meer
beweging.

Zo'n hol bestaat uit gangenstelsels,
voorraadkamer, slaapplaats en
toiletruimte. Een hamster is een nachtdier
dat hoofdzakelijk plantaardig voedsel eet.
Hij verzamelt voedsel in zijn wangzakken
en brengt dat naar de voorraadkamer
(hamsteren). In de winter houdt hij
winterrust. Af en toe wordt hij wakker om
te eten. In het verleden is er in Nederland
veel jacht op de hamster gemaakt omdat
de boeren dachten dat hij teveel schade
aan de graanoogst toebracht. Zijn bijnaam
was dan ook "korenwolf".

Soms komt het voor dat een hamster
zich schijndood houdt wanneer hij
opgepakt wordt. Vaak heeft hij het
dan te koud gehad maar komt in een
warme hand weer gauw bij.
Een voerbakje is niet nodig, omdat
een hamster het voer direct naar zijn
eigen plekje verhuist. Water kan in
een drinkflesje gegeven worden om
vervuiling te voorkomen.

Moederziel alleen
Een hamstervrouwtje kan gedekt worden
als ze ongeveer zes weken oud is. Daarna
kan het mannetje van het vrouwtje weer
ophoepelen. Het duurt zestien dagen tot er
ongeveer zeven jongen geboren worden.
De pasgeboren jongen zijn kaal, blind en
hulpeloos. Op de leeftijd van vijf weken
gaan ze al op zoek naar een eigen plek.

De leeftijd
Zo kan
de hamster
opgetild
worden

De tamme goudhamster kan 3 jaar
oud worden

