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Vinterhvid dværghamster
(Phodopus sungorus) [gallery columns="2"] Den vinterhvide dværghamster, var den ene af de
to dværghamstere, som man førhen troede var en art. Denne art skiller sig ud ved, at langt de
fleste om vinteren, når dagene bliver kortere, skifter farve. De bliver hvide, i en enten pletter
eller og hele kroppen. Dog er det ikke alle i fangenskab som gør dette, idet de er mere
beskyttede mod årstidsskiftene. Vinterhvide findes i en mutation, med en enkelt aftegning, og
skaber dermed 4 kombinationer: Agouti, Pearl Agouti, Saphir og Pearl Saphir Agouti er vildt
farven. Saphir er en lys grå udgave af Agouti Pearl Agouti er en Agouti men som er blevet
hvide hen over kroppen. Dog er den brune/sorte rygstribe bevaret, og de er typisk brunlige
hår i pelsen hist og her Pearl Saphir er en næsten helt hvid hamster, dog med en grålig
rygstribe. Den vinterhvide er en lille hamster på ca. 30-60g i fuldvoksen størrelse og bliver
typisk 1½-2½ år gamle. De er ovale til runde i kroppen. Det er i temperament en typisk meget
rolig hamster, som kan blive meget tam. Rigtig mange har en meget opsøgende adfærd over
for mennesker, og kan blive rigtig tamme. Nogle er sociale og går gerne med en partner af
andet køn, så længe de er fødedygtige. Men ofte vil hunnerne blive sterile omkring 1 års
alderen, og vil herefter smide hannen ud, da han er fertil livet ud, og vil forsøge at parre
hende igen og igen. Vælger man at holde dem i par vil der komme man unger, og dette kan
være meget opslidende for hunnen. Derudover er nogle vinterhvide meget kræsne med deres
partnere og kan være meget brutale over for andre, hvis ikke de ønsker deres selskab. Derfor
anbefaler vi på HamsterInfo : 1 bur = 1 hamster Det er meget sjældent at de kan gå sammen
bror-bror og søster-søster. 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, 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.
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