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Løbebold
Løbebold, hamsterbold eller hamsterkugle - den her flere navne, men de er stort set alle ens:

Det er som udgangspunkt en plastik kugle, som man kan sætte hamsteren ind i, og så kan den
får lov til at løbe rundt.
Der er meget delte meninger og erfaringer med denne type tilbehør til hamstere, og det skyldes
at det er meget forskelligt, om hamstere overhovedet kan lide at være i den.
En løbebold kan være en rigtig god måde for hamsteren at få en masse oplevelse og motion,
uden at man skal være bange for, at den bliver væk inde under eller i sofaen lige pludselig.
Man skal dog huske nogle få forholdsregler, når man sætter hamsteren i en løbebold
Et fladt gulv, ingen trapper eller lignende den kan falde ned af.
Fjerne andre husdyr. Lad ikke hamsteren løbe rundt sammen med en hund eller kat det kan være meget stressende for hamsteren.
Max ½ time af gangen - der er hverken mad eller vand derinde, så begræns tiden.
Hvis hamsteren bliver helt stiv og ikke vil gå rundt, så lad være med at tvinge
hamsteren. Ikke alle kan lide at være i en løbebold!
Hold øje med om hamsteren bliver træt. Den kan jo ikke bare gå ind i sin rede, så hold
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godt øje med, om den bliver langsom og sløv - så er det på tide den kommer tilbage i sit
bur.

Størrelsen på løbebolden er bestemt ikke lige meget. Generelt kan man sige, at bolden skal
være mindst lige så stor som sit løbehjul, men ellers:
Guldhamstere - mindst 20-28 cm, gerne større! Husk - ALDRIG mindre end løbehjulet!
Kinesisk hamster - mindst 15-20 cm, ALDRIG mindre!
Vinterhvid og campbells - mindst 15-20 cm, ALDRIG mindre!
Roborovski - mindst 15-20 cm, ALDRIG mindre!
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