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Faktablad om: 
Campbells dvärghamster (Phodopus campbelli) 

 

 
 

Campbells är den största domesticerade dvärghamsterarten. Den har en längd på ca 10-12 cm från nos 
till svans, och en vikt på ca 55-65 gram. Arten har en livslängd på 2-3 år och blir könsmogna redan vid 4 
veckors ålder. Deras dräktighetstid är ca 18 dagar, varefter honan föder en kull på upp till ca 10 ungar. 
 
Campbells finns i flera olika färger, teckningar och hårlag, vilket skiljer dem från de andra 
dvärghamsterarterna. Det som kännetecknar arten mest är framförallt deras kompakta och runda kropp, 
triangulära huvud med en kort nos och bredd mellan öronen. 
 
Campbells är flockdjur och vill leva ihop med minst en artfrände.  
 
Ursprung 
Campbells kommer ursprungligen från ett område som sträcker sig från Altaj och vidare genom Norra 
Mongoliet och Manchuriet (alltså vid gränsen mellan Kazakstan, Mongoliet och Kina). Arten namngavs 
av Oldfield Thomas år 1905. Han döpte arten till Campbells dvärghamster (Phodopus campbelli) för att 
hedra WC Campbell som var den som fångade in det första exemplaret den 1 Juli 1902. Numera så kan 
man finna Campbells i vilt tillstånd i Kina, Kazakstan, Mongoliet och Ryssland. 
 
Beteende 
Campbells har fått ett ganska dåligt rykte eftersom de tidigare har varit kända för att ha ett revirvaktande 
beteende. Detta är dock något som har avlats bort genom åren då seriösa uppfödare ej brukar avla på 
individer med ett revirvaktande eller aggressivt beteende. 
Dagens Campbells har blivit framavlade för att ha ett lugnt och trevligt temperament. Campbells är dock 
känsliga för felaktig mänsklig hantering, och om de hanteras fel så finns risken att de utvecklar ett 
aggressivt beteende. Detta kan hända om de till exempel blir jagade av händer i buren, blir överraskade 
ovanifrån eller om man på annat sätt stressar dem.  
 



Campbells har också en tendens att känna på saker med tänderna. Det kan till exempel vara händer. 
Detta är hamsterns sätt att utforska främmande föremål och det är ingenting som ska göra ont. 
 
Campbells är aktiva vid skymning och gryning, men arten brukar även vara vaken i omgångar under 
dagen. De är otroligt sociala djur och de är väldigt uppmärksamma på sin omgivning. De brukar till 
exempel vakna och nyfiket komma ut ur huset så de hör att en människa rör sig vid buren. 
 
En eller flera? 
Campbells 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. 
Campbells brukar ha relativt lätt att hålla sams med andra Campbells och brukar till och med kunna bo i 
större grupper. När du köper Campbells 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 
Campbells i det vilda bosätter sig oftast på stäpperna med halvtorra, grästäckta slätter. Där gräver de 
sina hålor som kan sträcka sig hela tre meter ner i marken. Campbells 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. Något som alltid bör finnas i en bur med Campbells är ett sandbad. Campbells älskar att rulla 
runt i, och gräva i sand. Sanden hjälper till att hålla deras päls ren och fin. 
 
Bur 
Campbells har inte särskilt bra syn och är inte heller särskilt bra på att klättra. Därför bör man ej ha 
Campbells i en gallerbur, eftersom de kan falla och skada sig. Ett akvarium, dunabur/plastbur eller en 
stor plastlåda är att föredra. Då kan man dessutom fylla på ordentligt med bottenströ. 
Campbells är en aktiv art med stort rörelsebehov. I vilt tillstånd så springer de flera kilometer per natt i 
jakt på föda. Campbells trivs i en större bur, gärna betydligt större än lagens minimimått. Ju större desto 
bättre! Speciellt om du ska ha en större flock Campbells tillsammans. Man får dock vara uppmärksam 
så att hamstrarna inte delar in buren i olika revir.  
 
Foder 
När man ska ha Campbells så är det extremt viktigt att välja rätt foder. Dvärghamstrar och guldhamstrar 
har inte samma näringsbehov så foder som är anpassad för guldhamster kan vara extremt opassande 
för en dvärghamster. Campbells kan dessutom löpa större risk att eventuellt utveckla diabetes om de får 
fel foder. Undvik onyttiga smådjursblandningar innehållande majsflingor, vetepuffar, färgglada pellets 
och torkade frukter. Det bästa är att hitta ett foder med låga mängder socker och snabba kolhydrater. 
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