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Faktablad om: 
Vintervit dvärghamster (Phodopus sungorus) 

 

 
 

Den vintervita dvärghamstern är den näst största av dvärghamsterarterna. De blir ca 9-10 cm långa och 
väger ca 55-65 gram. De lever i ungefär 2-3 år och blir könsmogna runt 4 veckors ålder. Honan är 
dräktig i 18 dygn och kullens storlek ligger oftast på ca 3-6 st.  
 
Hamstern är ganska kort, kompakt och rund. Den har stora ögon, som ska sitta närmare nosen än 
öronen. Huvudet är något rektangulärt. Denna art har bara två olika färger, agouti och sapphire, och en 
teckning, pearl. På vintern kan den vintervita dvärghamstern byta till en ljusare vinterpäls. 
 
Den vintervita hamstern är som mest aktiv vid gryning och skymning. 
 
Ursprung 
På latin heter den vintervita dvärghamstern Phodopus sungorus. Första gången som man stötte på en 
vintervit dvärghamster var år 1773, och så av en man vid namn Peter Simon Pallas. Det var även han 
som gav arten sitt latinska namn. Man trodde länge att vintervita och Campbells var samma art och att 
deras utseenden skildes åt på grund av var de bodde, men tillslut kom man fram till att de var två olika 
arter. 
 
De vintervita bor i det vilda mycket utspritt, alltifrån Kazakstan till Mongoliet, och Sibirien och nordöstra 
Kina. 
 
Trivsel 
En vintervit hamster i det vilda lever på stäppen och där det är gräsland. Där gräver de tunnlar och 
hålor. I dessa hålor sover de, samlar mat osv. De är även bra för att gömma sig mot artens största 
fiende, vesslan. Deras tunnlar och hålor har ofta flera ingångar. 
 
På sommaren stoppar hamstern mossa i tunnlarna. På vintern stoppar de ull och päls från andra djur 
framför alla utom en ingång. Detta för att det ska vara varmt i hålan. 



 
Vintervita är lätta att få tama och de är gärna med en stund i handen. De är aktiva och tycker mycket om 
att vara i en rasthage där de kan springa, gräva och utforska. Givetvis ska hamstern även ha aktivering i 
sin bur. 
 
Ett sandbad är något som den gärna vill ha. De använder sanden för att rengöra pälsen, gräva i och 
även som toalett, så se till att rengöra den ofta.  
 
Vad gäller bur så är en gallerbur inte att föredra. Dvärghamstrar ser väldigt dåligt och är inte särskilt bra 
på att klättra. Mer passande burar är plastlådor (exempelvis Samla 130l från Ikea), dunaburar, akvarium 
och terrarium. Då kan man dessutom fylla på ordentligt med bottenströ. 
 
En eller två? 
I Sverige är det lag på att dvärghamstrar ska bo minst två och två. När du köper vintervita 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. Har du flera som bor tillsammans så kan det vara 
bra att ha så många hjul, hus, matskålar, sandbad etc, som det finns hamstrar i buren. Om hamstrarna 
börjar bråka trots allt så ska man givetvis sära på dem.  
 
Foder 
Den vintervita hamstern äter i det vilda bland annat frön, gräs och insekter. Det är viktigt att att ge en bra 
och varierad kost även i fångenskap. 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. På vår hemsida 
(www.hamsterforeningen.se),  kan du hitta mer information om vad som går att ge och inte.  
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