VERZORGING

YOUTUBE

Russische Dwerghamsters zijn vrij eenvoudige dieren
als het gaat om de verzorging. Ze hebben dagelijks
een complete voeding nodig, drinken en een goed
ingericht verblijf. Rusjes nemen graag een zandbad,
geef ze daarom ook altijd de mogelijkheid om af en
toe te badderen. Hiervoor is chinchillazand geschikt.

Op mijn YouTube kanaal vertel ik je alles over
dwerghamsters en heel veel andere knaagdieren.
Een video kan zoveel meer uitleggen en laten zien
dan een geschreven tekst. Neem zeker een kijkje!
@MarikasKnaagdierwereld

INSTAGRAM

EVEN WENNEN
Hamstertjes zijn van nature schuwe dieren. Zodra ze
het nestje verlaten en bij hun nieuwe baasje gaan
wonen, hebben ze tijd nodig om te wennen, maar dat
betekend niet dat ze geen aandacht moeten krijgen.
Probeer elke dag een contactmomentje te maken.
Geeft de hamster wat lekkers uit de hand. Het is niet
erg als hij het nog niet wil aanpakken, leg het lekkers
dan zo neer dat hij kan zien dat jij dat hebt gedaan.
Probeer het de volgende dag gewoon weer.
Russische Dwerghamsters zijn dol op gedroogde
meelwormen, pompoenpitjes en zonnebloempitjes.

OPPAKKEN
Probeer het hamstertje altijd in een vloeiende
beweging en in één keer op te pakken. Als je te lang
treuzelt met oppakken of je blijft met je handen om
de hamster heen dansen dan zal de kleine alleen
maar banger worden, omdat hij dan niet weet wat de
bedoeling is. In een vloeiende beweging het dier
opscheppen in een kommetje werkt het beste.

VOEDING
Russische Dwerghamsters hebben gemiddeld 1
eetlepel voer per dag nodig.

Kies hierbij altijd voor een goede kwaliteit volledige
voeding. Een gemengde voeding benaderd het
natuurlijk gedrag het beste. Een alles in één brok kan
een goede oplossing zijn als de kleine te selectief eet.

Ja hoor we doen samen met de hamstertjes ook aan
instagram! Dus mocht je mee willen genieten met de
leukste kiekjes, volg ons dan op insta!
@marikasknaagdierwereld

FACEBOOK
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE
RUSSISCHE DWERGHAMSTER!
De Russische Dwerghamster is één van de vijf
hamstersoorten en ook meteen mijn favoriete
hamstersoort.
De dieren hebben hun populariteit vooral te danken aan
hun lieve karakter en aandoenlijke uitstraling.
Klimmen kunnen ze niet zo goed, springen ook niet en
behendig zijn ze ook niet... ze zijn gewoon erg leuk!
De verzorging van een dwerghamster is vrij eenvoudig
en de dieren zijn niet duur in de aanschaf en het
onderhoud.
Het zijn in principe solitair levende hamsters, dat
betekend dat je ze het beste alleen kunt huisvesten.
Ook hebben ze niet heel veel aandacht nodig, waardoor
je ze ook prima kunt houden als je niet al te veel tijd
hebt.
Je hebt s' avonds geen tv meer nodig met een
Dwerghamster in huis want je kijkt je ogen uit!

www.derussischedwerghamster.nl

Natuurlijk heb ik ook een facebook pagina voor de
hamstertjes, waar ik vaak foto’s video’s, tips en
updates plaats. @derussischedwerghamster

FACEBOOK GROEP
Naast een facebook pagina beheer ik de gezelligste
hamstergroep op facebook :p De “HH
HAMSTERFORUM GROEP” Een leuke gezellige groep
waar liefhebberst elkaar ontmoeten, ervaringen
delen en op een respectvolle manier met elkaar
kletsen.

HERKOMST
De Russische Dwerghamster komt oorspronkelijk
voor in Oost-Kazakstan en het zuidwesten van
Siberië in een afgelegen deel van Chakassië gelegen
in het zuiden van Midden-Siberië. Ook komt het
diertje voor in het oosten van Kazachstan en
Mantsjoerije dat gelegen is in het noordoosten van
China en zuidoosten van Rusland.
Je kunt de Russische Dwerghamsters ook
tegenkomen in de semi woestijn in centraal Azië.
Daar leven de Russische Dwerghamsters op droge
steppen en op en rond open velden in en rond de
bossen van Minusinsk.
De Russische Dwerghamster wordt ook wel
Dzjoengaarse (een gebied in het noordwesten van
China heet Dzjoengarije) of Siberische (gebied in
Rusland) Dwerghamster genoemd. De naam
Dzjoengaarse dwerghamster is verraderlijk omdat
deze naam voor zowel de Russische Dwerghamster
als voor de Campbelli dwerghamster gebruikt wordt.
Dit kan weleens voor verwarring zorgen. Het
koosnaampje van de Russische Dwerghamster is:
‘Rusje’. In Engeland en Amerika worden de Russische
Dwerghamsters ‘Winter White’ genoemd. Dit omdat
de Russische Dwerghamster in de winter een
wintervacht kan krijgen en dan geheel wit kunnen
worden.

HUISVESTING
Qua huisvesting hoef je geen rekening te houden
met klimmen. Dwerghamsters zijn geen klimmers. De
enige dwerghamstersoort die wel redelijk kan
klimmen zijn Chinese Dwerghamsters.
Dwerghamsters hebben een ruim verblijf nodig. De
minimale maten zijn 70 x 50 cm (LICG), maar groter is
altijd beter voor de dieren. Daarnaast hebben de
hamsters een slaaphuisje nodig waar ze zich in terug
kunnen trekken of hun voorraad in kunnen
verstoppen.
In het wild bestaat hun holletje uit meerdere kamers,
het kan daarom leuk zijn om je hamster een huisje te
geven dat meerdere kamers heeft, zoals een
“meerkamer huisje”.
Natuurlijk is bodembedekking ook erg belangrijk,
deze mag niet te stoffig zijn, omdat dit slecht voor de
longen is. Verder moet er een loopradje in het verblijf
aanwezig zijn en natuurlijk knaagmateriaal om de
hamster bezig te houden. Gebruik geen kalkstenen,
maar natuurlijke hout.
Russische Dwerghamsters zijn gravers, dat betekend
dat de bodembedekking de mogelijkheid tot graven
moet geven. Een laag van 15 a 20 cm zou heerlijk zijn
voor de dieren. Mijn persoonlijke favoriet is katoen.
Deze bodembedekking absorbeert heel goed, houdt
luchtjes vast en gaat lang mee.

LEEFTIJD & GEZONDHEID
Russische Dwerghamsters worden gemiddeld tussen
de 2 a 3 jaar oud. De meestvoorkomende
aandoeningen zijn tumoren, abcessen, ontstekingen
aan de ogen, obesitas, diabets, tandproblemen en
neurologische aandoeningen.

www.derussischedwerghamster.nl

AANSCHAF
Heb je eenmaal gekozen voor een dwerghamster
dan zijn dit de kosten. Ik deel ze op in eenmalige
kosten en terugkerende kosten. Ik ga uit van een
verblijf van 100 x 40 cm en een natuurlijke inrichting
met alles erop en eraan.
Hamster

€15

Eenmalige kosten
• Terrarium (100 x 40)
• Drinkfles
• Voerbakje
• Wilgenbruggen/Huisjes
• Zandbakje

€150,€5,€4
€20
€6

1x in de 3 maanden
• Bodembedekking
• Voer
• Bad zand
• Nestmateriaal (wc papier)
• Deco/Mos

€15
€7
€5
€0
€10

1x in het jaar
• Dierenarts
• Loopradje

€50
€15

Het duurste in aanschaf is het terrarium, maar dat is
gelukkig eenmalig. Als het verblijf op een natuurlijke
manier is ingericht hoef je Dhet maar 1x in de 3
maanden te verschonen. at scheelt een hoop werk!

