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Berigelse af dyrenes miljø Michael O. Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen omhandler berigelse af
dyrens miljø. Og er en vejledning til at forbedre dit kæle/hobbydyr miljø og og øge deres livskvalitet. Når
man holder dyr i fangenskab er det alt afgørende for dyrets trivsel at det får mulighed for og stimuleres til at

udføre så stor end el af dets naturlige adfærd som muligt, Dette gøre ved at gøre dyrets omgivelser så
spændende som muligt, samt at give dyret udfordringer, som får dyret til at opføre sig naturligt. Bogen
gennemgår bagrunden for berigelse, forskellige former for berigelse, hjælpemidler til berigelse, samt et

adfærds katalog som kan anvendes som grundlag til berigelse for en lang række dyrearter.   Bogen indeholder
vejledning til berigelse for almindelige kæledyr som kanin, marsvin, chinchilla, ørkenrotter og hamstere m.fl

samt eksotiske hobbydyr som pindsvin, deguer, kænguruer, mindre primater og mindre rovdyr m.fl.
Derudover omfatter bogen større dyr som hest, kamel og lama. 
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