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Què és un hàmster? 
Els hàmsters són rosegadors de la subfamília 
Cricetinae. Són originaris de l’Orient Mitjà i 
l’Àsia central. 
Actualment hi ha dinou races de hàmster 
identificades i catalogades segons el pelatge, 

la mida i l’hàbitat. 
El hàmster xinès, 
per exemple, té 
una particular 
cua prènsil, i el 

hàmster 
Roborovski és el 
més petit i 
hiperactiu.  

 
Els exemplars de les races més comuns tenen 
una longitud 
d’entre 8 i 15 cm i 
pesen de 30 g a 
180 g. 

L’esperança de 
vida varia entre 
un i tres anys 
aproximadament. 
!
 
 

On viuen? !
Hem de proporcionar al nostre hàmster un 
espai on estigui tranquil i pugui fer la seva 
vida amb naturalitat. Es tracta d’animals  

molt territorials i sempre és millor que visquin 
sols o amb una parella de diferent sexe.  
La gàbia, que situarem en un lloc fresc però 
sense corrents d’aire, haurà de ser de com a 
mínim 50x25x25 cm. La separació entre 
barrots serà de 6 mm per els hàmsters nans i 
de 10 mm per els comuns: si la distància és 
més gran podrien escapar-se. A la base de la 
gàbia hi posarem un substracte absorbent, 
com ara virutes de paper o de fusta, vigilant 
que el material no sigui massa aspre i no li faci 
mal a les potes.  
Els hàmsters són animals molt actius i per això 
necessiten tubs i rodes on poder jugar i córrer. 

 

Què mengen? 
La seva alimentació bàsica consisteix en pinso 
i farratge. Anirem afegint regularment 

components vegetals i fruita, com ara col, 
pastanagues, escarola, pebrot, tomàquet, 
poma, pera, mora, maduixa i gerd. És 
important que controlem la quantitat de 
menjar que oferim al nostre hàmster, i sempre 
hem de procurar que tingui aigua fresca i neta.   
Un dels trets més característics d’aquests 
rosegadors són les bosses expansibles que 
tenen ubicades a l’interior de la boca, de les 
galtes fins a l’espatlla, on hi poden 
emmagatzemar 
menjar. Per tal que no 
es facin mal a 
aquestes bosses, 
haurem de vigilar de 
no donar-los aliments 
que puguin enganxar-
se o provocar ferides. 

 
Com es reprodueixen? 
Els hàmsters són animals molt reproductors: a 
partir dels 2 mesos d’edat tenen zel cada 
quatre dies, i en cas d’embaràs poden parir 
entre set i deu cries.  

Tot propietari de mascotes té la 
responsabilitat de garantir una bona cura 
dels seus animals. Si vostè està pensant en 
obtenir un hàmster, li oferim aquest tríptic on 
s’expliquen les seves necessitats i el seu 
manteniment bàsic. 
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La gestació dura entre 18 i 21 dies en els 
hàmsters russos i entre 15 i 17 dies en els 
hàmsters comuns.! 
 
Com s’han de netejar? 
Un cop cada tres dies traurem tot el 
substracte, netejarem la gàbia amb aigua i 
sabó i tornarem a posar substracte net. També 
els hi posarem una mica de farratge perquè es 
facin el niu i puguin abrigar-se si tenen fred.  
Cada dia haurem de 
canviar el menjar i 
l’aigua. És molt 
important que 
sempre tinguin tant 
l’aigua com els 
aliments frescos i 
nets, per tal que no 
es podreixin residus 
dins la gàbia.   

 

Com s’han de tractar? 

Els hàmsters són animals nocturns. Si els 
atabalem massa durant el dia podríem arribar 
a alterar el seu metabolisme, provocant-los 
estrès, obesitat o anorèxia.!  

Quan els manipulem, hem d’anar en compte 
de no agafar-los massa fort, però també hem 
de vigilar que no caiguin a terra, ja que la 
caiguda podria causar-los contusions greus. 
Per altra banda, hem de tenir en compte que 
els hàmsters són animals nerviosos i poden 
mossegar.!!
 

Atenció veterinària: 
Els hàmsters no s’han de vacunar. És 

important desparesitar-los i fer una revisió de 
les dents com a mínim un cop l’any si no 
detectem cap problema. 
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