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Campbells dværghamster
(Phodopus campbelli) [gallery columns="4"] Campbells dværghamsteren er den anden art,
som førhen blev anset som værende en art : sibirisk dværghamster. Campbells hamsteren
adskiller sig ved ikke at skifte farve om vinteren, samt den findes i mange flere og anderledes
farver og aftegn. Den har en mere kartoffelformet kropsform og en helt anden profil end den
vinterhvide. Campbells og vinterhvide adskilles af en bælte på flere hundrede kilometer i
områder Kasakhstan og Sibirien. Campbells dværghamstere var i lang tid den dominerende
hamster på det danske kæledyrsmarkedet, men temperaments problemer fik populariteten til
at falde. De fik ry for at være meget aggressive og bidske. De er dog lidt mere sociale med
egne artsfæller, og hanner kan med lidt held og ret indretning faktisk holdes i små brødre
flokke. Campbells er ud fra egne erfaringer ikke små aggressive hamstere, men meget
territoriale mod rovdyr! Det skal man huske, når man får den lille hamster hjem. Den er meget
dårligt seende, og hele dens territorie er derfor duftmarkeret for at den kan finde rundt. Dette
duftspor varer i flere timer, men den undgår store åbne områder, især områder den ikke
kender. Campbells hamsteren er meget hurtig til at forsvare sig med tænderne, over for ting
den ikke kender, og derfor har den hurtigt fået et skidt ry. Man kan med få forholdsregler nemt
få en meget tam og tillidsfuld campbells :
Proppet bur. Ingen store åbne områder, hvor den kan føle sig truet af rovdyr. Det gør den
tryg at have masser af huler og gemmesteder.
Giv den god tid. Brug masser af tid på, at lære den at kende, og giv den god tid, til at lære
dig at kende. Du er helt fremmed i både lugt og lyd, den skal lære du ikke er farlig!
Tag den aldrig i reden. Væk den meget forsigtigt og lad den selv kravle ud af buret til dig,
evt. i starten lad den kravle op i en bøtte. Den ER meget territorial. Snup den aldrig
direkte ud af buret.
Giv den fred og ro. Når den trækker sig ind i reden igen, så lad den være. Giv den
tryghed, så bliver den mere tryg ved dig også
Det samme igen og igen. Campbells er pga. deres dårlige syn, meget dårlige til
forandringer i deres omgivelser. De er dybt afhængige af deres duft spor for at finde
rundt. Uden dem er den utryg og bange. Lav aldrig ret meget om på deres burindretning,
og skift få ting ud af gangen. Et helt nyt bur, hvor intet dufter velkendt er uhyre stressende
for en campbells.
En campbells kan altså godt blive et hyggeligt lille kæledyr, og bliver let 1½-2½ år. De lever i
små kolonier/par så længe de er yngledygtige, og er ikke nær så kræsne med deres partnere
som f.eks. de vinterhvide. Hunnen virker også meget mere tilbøjelig til at lade hannen deltage
meget aktivt i børnepasningen. Dog er det også her typisk set, at hannen bliver "smidt ud"
med vold og magt, når hun ikke længere kan få unger. Dette kan meget let give skænderier
og dødelige slåskampe. Derfor anbefaler vi stadig her på HamsterInfo : 1 bur = 1 hamster når
de ikke skal indgå i avl. Det ses at de kan gå sammen bror-bror, mens søster-søster er noget
sværere. Nogle kan endda have flere hanner i små kolonier gående sammen, så længe ingen
af dem har set en hun siden de blev taget fra moren. Hos hannerne sætter de hierarkiet ud fra
deres alder og om de har haft damebesøg! Derfor kan far og søn godt være en meget farlig
kombination, mens tre brødre med masse af plads, mindst lige så mange hjul, huler og
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vandflasker som hamstere, faktisk med lidt held sagtens kan lade sig gøre. Man bør altid have
lige så mange ekstra bure, som man har hamstere gående sammen! Mange antager at deres
hamstere kan sammen, men desværre ser de ikke de mange stresstegn hamsterne udviser.
Derfor anbefaler vi aldrig at holde andet end avlspar sammen som udgangspunkt, og selv
disse skal man holde meget godt øje med, da hunnen meget let bliver irriteret på hannens
tilnærmelser, når hun ikke er i brunst eller har unger.

page 2 / 2

