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Den store kaninbog Marit Emilie Buseth Hent PDF Kaninholdet har ændret sig i de senere år, hvor kaninen
har fået værdi som et individ på linje med hund og kat.

Ved at give den en passende bolig, velafbalanceret foder og gode sociale relationer viser kanin sig at være et
spændende familiedyr.

Kaniner har naturlige behov, som skal imødekommes bedst muligt, for at de kan trives og have det godt. Så
får de et bedre helbred, lever længere, får øget trivsel og bliver mere kontaktsøgende overfor ejerne.

Denne bog giver en omfattende og levende indføring i kaninens sociale behov, dens behov for bevægelse,
tryghed og ernæring.

Bogen fortæller også om sygdom og pleje af den syge kanin, så også dyrlæger og veterinærsygeplejersker kan
have glæde af den.

Den norske forfatter har samlet masser af viden om et godt kaninhold til glæde for kaninerne og ejere.
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