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Faktablad om: 
Roborovski dvärghamster (Phodopus roborovskii) 

 
 

Roborovski är den minsta dvärghamsterarten, med en längd på ca 6-7 cm. De väger omkring 20-25 
gram och lever i ca 2-3 år. Runt 3-4 veckors ålder blir arten könsmogna, och en hona är dräktig i 
ungefär 20-22 dygn. Kullens storlek ligger på ungefär 3-9 ungar. Hamstern är liten, rund och kompakt. 
Artens grundfärg, agouti, har även karaktäristiska ögonbryn, som gör att det är lätt att känna igen arten. 
På senare år har dock flera nya färger och teckningar framavlats. Roborovskis är flockdjur och vill bo 
tillsammans med minst en artfrände. 
 
Ursprung 
Roborovskis latinska namn, Phodopus roborovskii, kommer från namnet på den löjtnanten som först 
upptäckte arten under en expedition år 1894. Det var dock inte förrän mycket senare som arten började 
avlas på och hållas som husdjur. Arten kallas även för ökenhamster då den i vilt tillstånd lever i 
Rysslands, Mongoliets, och Kinas öknar. 
 
Beteende 
Roborovskin är den snabbaste av hamsterarterna. Eftersom Roborovskis är den hamsterart som har 
domesticerats senast så kan den vara lite svårare att få tam. Uppfödare jobbar dock på att avla på de 
individer som är lugna. Det är dock fortfarande en art med mycket energi och rörelsebehov, som 
behöver mycket aktivering. 
 
Roborovskin kan till en början vara lite skvättig, särskilt vid plötsliga rörelser, men kan även skrämma 
upp sig själv. Om du ger den tid för att bo in sig och vänja sig vid hushållets ljud och rörelser så lugnar 
de ofta ner sig. De tycker om att göra saker tillsammans, och springer gärna i hjul samtidigt. Att gräva är 
också en favoritsyssla. 
 
Arten är som mest aktiv vid gryning och skymning, men kan även vara vakna i stunder mitt på dagen. 
 
 
 



En eller flera? 
Roborovskis är, precis som flera andra dvärghamsterarter, ett flockdjur och ska därför få möjlighet att 
leva tillsammans med artfränder. Det är lag i Sverige om att dvärghamstrar ska bo minst två och två. 
När du köper Roborovskis så är det lättast att köpa samkönade kullsyskon eller mor/dotter eller far/son. 
Då vet du att de går ihop sedan innan och du behöver inte ansvara för en introduktion. Om hamstrarna 
börjar bråka trots allt så ska man givetvis sära på dem. 
 
Trivsel 
Sandbad är mycket viktigt för en Roborovski att ha. Bland det viktigaste som finns är nämligen att tvätta 
sig. Hamstrarna kan till och med avbryta lek för att putsa sig och se till att pälsen ligger rätt. 
 
I öknen och på stäppen, där arten lever, bygger de sina bon under jorden. Deras bon och gångar kan 
sträcka sig så långt som två meter ner i jorden. De boar med ull från får- och kamelpäls. Hamstrarna har 
även separata hålor för sovplats, mat och toalett. Roborovskis i fångenskap gillar även de att gräva, 
därför trivs de oftast med ett tjockt lager bottenströ (minst 10 cm). Bottenströt bör vara av ett material 
med struktur som hamstrarna kan gräva gångar i, till exempel Carefresh eller strö blandat med mjukt hö. 
 
Förutom att gräva och tvätta sig gillar även Roborovskis att springa, så hjul är väldigt bra att ha. Om du 
har flera Roborovskis som bor i samma bur kan det vara bra att ha flera hjul i buren.  
 
Det är viktigt att erbjuda mycket aktivering för hamstrarna, både i buren och i rasthagen. Man kan med 
fördel sprida ut maten i buren, tillsammans med maten i matskålen, för att låta hamstern leta efter 
maten, precis som i det vilda.  
 
Roborovskis har inte så bra syn. Det tillsammans med deras kompakta kropp gör att gallerbur inte 
passar så bra för dem, då de lätt faller och skadar sig. Det är bättre att ha en bur utan galler för att 
undvika skador och för att kunna ge dem ett ordentligt lager bottenströ. 
 
Foder 
Dvärghamstrar och guldhamstrar har inte samma näringsbehov så foder som är anpassad för 
guldhamster kan vara extremt opassande för en dvärghamster. Det är därför viktigt att hitta ett foder 
som är passande för den arten som du har. 
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