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Lederen
Hei alle våre fine medlemmer!
Med koronaviruset som rammet hele verden, så er det nok ikke bare vi som har hatt et utfordrende
år. Hos oss ga dette utslag i flere ting. Vi måtte si stopp for å få inn nye frivillige, færre frivillige kunne
være her samtidig, noen ble selv satt i karantene, men vi klarte på et vis å få dette året også i havn så
godt det lot seg gjøre. Heldigvis merket ikke noen av dyrene på Dyrenes Hus på Hinna noe av dette.
De som derimot merket dette veldig hardt var alle de dyrene vi ikke hadde noen mulighet for å
hjelpe. Vi skulle så gjerne ha hjulpet dem alle.
Det var likevel over dobbelt så mange som fikk et verdig liv på Dyrenes Hus på Hinna, sammenlignet
med året før, og det sier jo noe om at problemet med hjemløse/mishandlede/fratatte dyr i denne
byen ikke finnes i nærheten av å bedres. Det er bare hjerteskjærende.
Den «flotte» Dyrevelferdsplanen foreligger fremdeles ikke tilfredsstillende ferdig. Hva skal man si?
Det er så man vil gi totalt opp noen dager, men når våre folkevalgte og øvrige ansvarlige for
dyrevelferden her i landet går hjem for helg/ferie/julefeiring og div., så er fremdeles vi ulønna på
«jobb» 24 timer, 365 dager i året for de som virkelig trenger nødvendig hjelp, mat, behandling og
omsorg. Vi tar ut vår «lønn» i god samvittighet og uendelige mengder med kjærlighet fra de dyrene
som får den hjelpen de trenger og muligheten til et verdig liv.
Vi trenger dere alle med oss til å kjempe for dyrene.

Eli Lunde Gilje, Leder
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland
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ÅRET 2020
For et merkelig, utfordrende år dette ble. Det er godt vi ikke vet hva morgendagen bringer.
136 puser fikk et nytt hjem hos oss i 2020. Det er over dobbelt så mange som i 2019, og det gjør så
vondt å måtte avvise. For det må vi dessverre gjøre noen ganger. Det burde ikke vært sånn. Vi må
prioritere de som trenger oss aller, aller mest. Det må tas hensyn til de dyrene vi allerede har boende
hos oss, da vi jo ikke bare kan stue inn uendelige mengder. Dyrene vi har, og tar inn, må ha
bevegelsesfrihet, ro o.l. De skal ikke måtte oppleve at de er på oppbevaring, men har et hjem med alt
som det innebærer.
En annen ting er kostnadene. En stor del av utgiftsposten er til veterinær. Veterinærtimer er ikke
billige, og de vi tar inn trenger ofte veldig mye mer behandling, medisiner, etc. enn kun en
veterinærtime. Timene går i tannbehandling, sårbehandling, øyebehandling, ørebehandling,
operasjoner, medisiner osv. osv. Hvert år har vi regulert opp budsjettposten for veterinærutgifter, og
hvert år har vi sprengt den posten med glans. I koronaåret 2020, har bare det å få de
veterinærtimene vi ønsket vært et problem som gjorde at f.eks. planlagte innfangninger ble, for å si
det mildt, utfordrende.
De som kontakter oss for hjelp vil jo alle at vi skal hjelpe den/de, foran alle andre, og da helst i går. Vi
har full forståelse for at de mener at akkurat denne pusen trenger oss mest. Det er bare det at de
ikke er de eneste. Det finnes mange som trenger oss, og vi er så altfor få. Dere skal vite at vi gjør vårt
aller, aller beste. Selv om det aldri vil være godt nok. Å prioritere bort noen er heller ikke noe vi gjør
med lett hjerte. De som heller må «tas» når frustrasjonen og fortvilelsen raser, er de statlige
myndighetene som lar dette få lov til å fortsette, da de ikke evner å være fremsynte som andre land.
Og som med god samvittighet legger alt ansvar over på ulønna frivillige. De er overflinke til å sette
krav til hvordan vi skal gjøre ting, hva vi må ha og ikke ha o.l., men ta ansvar, nei, det blir vanskelig.
Så når frustrasjonen er på sitt høyeste, adressér ansvaret dit det hører hjemme. Om alle gjorde det,
så kunne vi kanskje fått litt fortgang i lovpålagt sterilisering/kastrering/chipping, Dyrevelferdsplaner
og det som virkelig trengs for at det her i landet skal råde «Respekt for Individet».
Dere, våre fine medlemmer, våre uunnværlige, flotte frivillige. Vi skulle ha gullforgylt dere om vi
kunne. Vi er totalt avhengige av dere. Hver og en.
Tidligere år har årsmøtet for våre medlemmer vært en viktig sammenkomst med bevertning på
Dyrenes Hus på Hinna. Dette året lot ikke dette seg gjøre. Vi utsatte og utsatte til vi ikke kunne
lenger. Heldigvis spilte Sola Strand Hotell på lag med oss, og i august fikk vi avholdt årsmøtet. I
ettertid så vi at dette var veldig greit. Og da mest for dyrene på Dyrenes Hus på Hinna. Før tidligere
års årsmøter har de måttet flytte ut fra stuen, og blitt nektet inngang igjen før årsmøtet var overstått.
Dette året slapp de det, og merket da ingenting p.g.a. at årsmøtet skulle avholdes. For oss kommer jo
alltid dyrenes beste først, så å avholde årsmøtet en annen plass enn på Hinna er nok noe vi kommer
til å fortsette med.
For våre fine frivillige har vi, som en bitte, bitte liten takk, hvert år invitert til sammenkomst på
Hinna. Da har det ofte blitt både ryddet og vasket, men med koselig grilling, samvær og gode
samtaler. Dette var jo heller ikke noe vi, p.g.a. korona, fikk gjennomført som ønsket. Så snart
samfunnet åpnes opp nok til at vi kan samles igjen så er dette noe som står høyt på
prioriteringslisten.
DREAMTEAM!!!
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2020, 442 vaktsaker ble behandlet og det har vært avholdt 2
dugnader.
Dette året har vi vært i Ulvedebatt på NRK Radio, vi har hatt TVVest på besøk, og gjort diverse
intervjuer med aviser.
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VALG AV STYRE I DYREBESKYTTELSEN SØR-ROGALAND
Valgkomitéens forslag til styre 2021-2022

Leder:

Eli Lunde Gilje - ikke på valg

Nestleder:

Monica Erdal – gjenvalg

Kasserer/sekretær:

Hanne Croff – ikke på valg

1. Styremedlem: Anne Britt Nielsen – gjenvalg
2. Styremedlem: Linn Beathe Tau – gjenvalg
3. Styremedlem: Inger Skeie – gjenvalg
1. Varamedlem: Tone Michelle Halhjem – ny

Valgkomitéen har bestått av Cathrine Gjelsvik, Arne Dinesen, Sunniva Olsen og Hanne Stokkeland

Valg av revisor
Revisor Torhild Aanonsen – ny

Valg av valgkomité
Styrets forslag:
Karin Axelsen – ny
Henriette Lalid Helland – ny
Thordis O. Johannsdottir – ny
Hanne Stokkeland - gjenvalg
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Enda et år er omme. Et år med utallige saker. Utfordrende saker, men også gode saker.
Med Kovid-19 hengende over oss, har året 2020 vært en hel del mer krevende. Likevel er
det flere lyspunkter. Vi har fått inn hele kolonier fra flere steder, katter som slipper å sloss
for mat, ly og parring. Katter som endelig får komme inn i omgivelser hvor de får tid og
trygghet. Trygghet som ofte vises igjen hvor de sky og ville kattene en dag plutselig vil ha
kos og viser tillit. Disse kan endelig få komme i et for alltid hjem, og kanskje for første gang
få være en familiekatt. Selv om samfunnet har stengt ned og det føres inn nye tiltak uke
etter uke, må Dyrenes Hus på Hinna fortsatt gå som vanlig. Det er en krevende tid også for
folk, men selv da trenger fortsatt dyrene oss. Og vi vil, uansett situasjon, ha tanke for de
som ikke kan ta vare på seg selv. Katter er de dyra som vi har mest med å gjøre. De er
mange ganger misforståtte, de blir sett på som selvstendige jegere med pels, som med det
kan brødfø og holde varmen helt selv. Men de trenger også omsorg og veterinærtilsyn.
Det er dette vi jobber hardt for, å gi disse misforståtte dyra en bedre hverdag, og en
høyere status enn hva som er i dag.
Monica Erdal
Når jeg kommer ut på terrassen, hører jeg noen spinkle, små mjau. Hm, hva er dette?
Etter litt leting og roping, kommer en liten, sort pus haltende ut fra buskene! Pusen ser ut
til å være 3-4 måneder gammel, og dermed alt for ung til å være ute alene. Etter at den
har spist litt tunfisk, bærer det rundt i nabolaget for å finne ut om noen eier stakkaren.
Legger den også ut på savnet/funnet-sider. Ingen respons. Pusen tilbringer natten på
badet, spiser og drikker godt, og koooser seg i myke tepper. Men hvordan har pus havnet i
hagen vår? Ser ikke for meg at den lille tassen har gått særlig langt. Ja vel, kanskje noen
som vet at jeg er tilsluttet DSR fant ut at det var det beste stedet å dumpe en liten pus!
Siden ingen melder seg, flytter pusen til Dyrenes Hus, og der trives han. Og labben blir
bra. Når han er kastrert og kan ferdes fritt rundt, begynner han å legge seg oppå buret til
en liten, sort frøken på samme alder. Hun er nylig sterilisert, og må være i buret sitt noen
dager til. Aha, kjæreste-vibber! Og under over alle under; disse 2 blir adoptert sammen til
et fantastisk hjem! Så historien til det lille gullet fikk en lykkelig slutt!
I mine 4 år i styret, har jeg lært og erfart mye, både om mennesker og dyr. Å oppleve at DSR er blitt dolket i ryggen av
mennesker vi ikke ville ventet det av, er trist. Og at det faktisk er mennesker der ute som ikke ønsker foreningen vel, er
nesten uforståelig. Og hvor onde mennesker kan være mot dyr, er blitt mye mer klart for meg enn tidligere. Det viser i
sin gru at vi trenger mye strengere lovverk for å forsvare dyr som blir mishandlet og ikke blir behandlet bra. Heldigvis
er Stavanger Kommune endelig i gang med å få en egen Dyrevelferdsplan, og vi krysser fingrene for at den blir bra!
Hva har dyrene lært meg? Først og fremst at alle er egne, selvstendige individer. Man kan ikke si at en katt er en katt,
og at de er like. I tillegg til forskjellig utseendet, har alle katter ulik personlighet. Kosete, reserverte, aggressive, lekne,
morsomme, vennlige, masete, tenksomme, sky, kjærlige, sjenerte - ja, alle fasetter av personligheter. Og jeg elsker
dem alle! Katter har like forskjellige personligheter som oss mennesker! Jeg tenker ofte at jeg foretrekker dyr fremfor
mennesker; ingen dyr er onde, eller har skjulte agendaer, og de godtar deg slik du er.
Av helsemessige årsaker, trekker jeg meg fra styret DSR i år. Jeg vil takke alle 2, 3 og 4-beinte for alt det fine jeg har fått
oppleve som en del av styret i DSR og på Dyrenes Hus. Både dere som er med i styret, og alle flotte frivillige, gjør en
formidabel jobb for dyrene, og jeg ønsker dere all mulig lykke til med arbeidet videre!
Karin Axelsen
Årene på Dyrenes Hus flyr av gårde, men det må sies at det skal bli godt å bli ferdig med
2020, og håper at neste år blir ett lettere år med mindre restriksjoner.
Selv om vi har hatt mange saker også i året som har gått, så har det vært som et frisk pust
i hverdagen å få følge kattenes utvikling, kjærligheten og omsorgen de viser hverandre, fra
de kommer inn og til de er adopsjonsklare, og endelig får flytte til sine foralltid hjem.
Tusen Takk til alle som bidrar til at dette er mulig, og at jeg får være en del av det.
Anne Britt Nielsen
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Jeg er ny i styret fra 2020, men har vært frivillig på Dyrenes Hus i en årrekke, så jeg visste
for så vidt hva jeg gikk til. Å være i styret har likevel vært en øyeåpner for hvor mye som
faktisk kreves for å drive organisasjonen. Det er en betydelig innsats både styret og våre
flotte frivillige gjør. Hadde det blitt regnet om til årsverk tror jeg det hadde blitt temmelig
mange.
Egentlig skulle jeg ønske det ikke var behov for oss, at alle katter og andre dyr hadde det
godt og fikk det de hadde behov for. Sånn er det ikke. Og det kommer neppe til å bli sånn i
min levetid. Jeg tror imidlertid at om 100 til 150 år vil mye av det som i dag gjøres mot dyr,
bli sett på som barbarisk og utenkelig. Enn så lenge får vi stå på barrikadene og jobbe på, i
vårt tilfelle vil det som oftest bety å hjelpe katter for det meste. Gi mat, vaske, kose, gi
medisin, leke, samt prøve å bevisstgjøre folk på viktigheten av sterilisering og kastrering.
Og så håper vi nok en gang at kanskje året 2021 vil bli bedre.
Inger Skeie
Jeg begynte som frivillig på Dyrenes hus på Hinna for over 6 år siden. Jeg har alltid hatt dyr
selv, og jeg ønsker at alle dyr skal ha rett til å leve trygt og godt. Jeg er så glad for at vi har
DSR og Dyrenes Hus på Hinna. At dyrene har et sted å bo, hvor de får omsorg, stell,
skikkelig mat og rent vann, og en ny sjanse til et fint liv. I fjor ble jeg med i styret, og jeg
har fått delta i dybden av arbeidet det krever for å holde en organisasjon og et dyresenter
i gang. Det er et arbeid som er både vanskelig og frustrerende, men samtidig så givende
og vakkert. Jeg håper vi en dag ikke lenger trengs, men frem til da, vil vi fortsette arbeidet
for dyrene.
Linn Beathe Tau

Det ble en litt spesiell start for meg som nytt styremedlem i Dyrebeskyttelsen Sør-
Rogaland. Årsmøtet ble utsatt slik at jeg ikke formelt ble valgt som sekretær eller kasserer
(disse to funksjonene er nå slått sammen) i mars slik som er vanlig.
Jeg tok over sekretærfunksjonen i april og ble kastet ut i, for meg, flere ukjente oppgaver.
Etter Årsmøtet 17. august var jeg formelt valgt inn i styret, da overtok jeg også kasserervervet. Den første oppgaven var å få digitalisert regnskapsfunksjonen.
I løpet av denne tiden har jeg blitt godt kjent med de andre i Styret, både gjennom daglig
stell, styremøter og noen dugnader vi har hatt for å bedre leve- og bomiljø for dyrene
våre.
Jeg er mektig imponert over dedikasjonen og alle timene som blir lagt ned.
Selv om vi gjerne skulle hatt flere frivillige til å hjelpe til med daglig stell, fortjener de som
stiller uke etter uke og måned etter måned, en stor takk for innsatsen de legger ned.
Noe annet som har imponert meg er alle gavene og donasjonene (enkelte svært generøse) som blir gitt oss. Mange er
med å støtte oss med innsamlinger på Facebook og Grasrotandel, andre har kiosk-salg, pant av flasker og kunst
utstilling. Alle bidrag, små og store, betyr veldig mye for oss. Vi mottar også noe støtte fra Stavanger Kommune og
moms-kompensasjon fra Lotteritilsynet.
Alle gaver og støtte (og betalte medlemskap) gir oss mulighet til å stelle best mulig for alle dyrene våre.
Vi ser frem til et nytt år med nye og spennende utfordringer.
Hanne Croff
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Shenzi
Sto en dag på trappen hos oss i et transportbur, sammen med mor.
Hvem som, i iskulden, kan få seg til å bare sette puser på trappen hos oss, kan vi
bare spekulere i. Det skjer, gang på gang. Hva om ingen var hjemme her? De
hadde jo frosset i hjel! Uansvarlig, hjerteløst og respektløst!
Hos oss fikk hun varme, mat og omsorg i uendelige mengder. Shenzi er en nydelig
kosepus og en klovn av rang, og vi synes ikke det er det minste merkelig at noen
falt pladask for dette nydelige vesenet.
Shenzi bor i dag hos sin foralltid familie, og blir skjemt bort etter alle kunstens
regler.
Som dere ser av bildet er hun like utrettelig opptatt av dyrevelferd som oss, og
startet sitt eget gatekjøkken der all inntekt ble donert til vennene sine på Hinna.
Det vanker Snutekos og Poteklask, Kyss og Klem i takknemlighet.
Tusen takk Shenzi, mor og far.

Prince ved ankomst Dyrenes Hus.

Prince
I denne forfatning er flere av pusene vi tar inn i. Vi alle forstår jo at dette ikke er
noe som blir sånn på en dag eller to. Stakkars Prince må ha gått lenge med dette.
Dette er IKKE greit!!! Vi skulle så ønske at flere tok innover seg Hjelpeplikten FØR
det går så langt som dette. At han var redd synes vi ikke er det spor merkelig, og
dette er ikke noe som fikses på en dag. Det kreves enorm innsats for å oppnå den
tilliten det kreves for å få dette bra, og utgiftene bare flyr utav kontoen, men, det
er så verdt det.
Prince ble helt bra igjen, og ble den største kosebamsen man kan tenke seg.
Han er nå adoptert bort. Prince og «far» valgte hverandre. Det fantes ingen tvil.
Det måtte bare bli «Du og meg «far «, «Ja, du og meg Prince».
Gutta boys koser seg nå maks, med fryseren full av fisk og skapene fulle av godis,
henslengt sammen på sofaen.
Alle hjerter gleder seg

Prince, ferdig behandlet.

Theodor og Tulla
Noen andre som i 2020 plutselig bare stod på trappen vår var disse to, Theodor
og Tulla.
«Mor» var bare en kjapp tur på butikken, og kjente bare blodtrykket stige da hun
svingte inn foran døren, og IGJEN så et transportbur forlatt på trappen. Hva er
det som sviver i topplokket på disse menneskene som gjør sånn??!! Det er
utenfor vår fatteevne.
De to nydeligste vesener. Begge har i dag fått sitt ansvarlige foralltid hjem - og
ingen unner dem det vel mer enn oss.
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Møt hissigproppen Baloo
At han var sint, har vi ingen problemer med å
forstå. Han var så skadet i munnen, at det må
ha vært uutholdelig smertefullt å få i seg noe
næring.
Baloo trengte mye behandling, og måtte
trekke de tennene som var igjen i munnen.
Han var ikke det minste glad i oss de første
ukene, men skal man drive med det vi driver
med, er tålmodighet og håp i bøttevis noe
som er helt nødvendig. Og vi gir ikke opp!
Baloo endte opp med å bli riktig så glad i oss,
og med tilrettelagt mat endte han opp som en
stor bamse på 8 kg.

Gode venner er godt å ha!

Tristan og Colargol

Habibi og Hamilton

Kitty og Petrus

Herman Herremann og Pepsi

Mambo og Mim

Hazel og Hunter

Lorin og Lumen

Tilly og Sahera

Pønky og Romeo
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Hazel
Lille skjønne gullklompen vår. Som
nyfødt ble hun funnet ute i et
forferdelig ruskevær. Det var knapt
nok liv i den bitte, bitte lille kroppen.
Hos oss fikk hun den den skjønneste
fostermor i Harmony, som tok henne
til seg som om hun skulle vært sin
egen. Hazel fikk dermed oppleve å få
vokse opp i trygge omgivelser, med
både mor, søsken og sin egen «stab»
alltid parat.

LilBub
Bodde inni noen paller i en søppelhaug sammen med søsken. Mor
eller mat var ingen plass å finne.
I dag er LilBub en go’klomp av de
sjeldne.

Iben
På en byggeplass, blant anleggsmaskiner, dukket plutselig Iben opp.
Heldigvis for henne fantes det
ansvarlige folk som jobbet der og
som la hele sin sjel i å hjelpe henne.
Noen eiere var ikke å finne, og
arbeidsfolkene kunne ikke ha henne
boende i brakka for evig tid, så hun
fikk et hjem hos oss.

Foto: Kornelius Kiil Enoksen

Foto: Kornelius Kiil Enoksen

Foto: Kornelius Kiil Enoksen

Chardonnay
Kom inn til oss etter å ha bodd ute i
en koloni med puser.

Pushek
En «dame» som vet hva hun vil, og
velger sine folk med omhu. Men er
du blant de valgte, får du her en
venn for livet. «Du och jag».

Mille
Gamle, gamle Millemoren vår. Blind
på ett øye, og sjefen over alle sjefer,
og er man så gammel som Mille, og
har bodd på Dyrenes Hus på Hinna
lengst av alle, ja da har man lov å
kreve både ro, kos, og egentid.
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HJELP OSS Å HJELPE
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland er en frivillig organisasjon som hjelper dyr i
nød. For at vi skal kunne fortsette med dette så er vi avhengig av den gode
støtten fra menneskene i samfunnet. Det er flere måter man kan støtte DSR:
BLI MEDLEM
Et medlemskap koster kun kr. 250 pr. år.
Som medlem får du tilsendt årsrapporten og
invitasjon til årsmøtet. Pengene fra medlemsskapet går uavkortet til dyrene.
Lurer du på hvordan du kan bli medlem? Betal inn 250 kr på
kontonummer 3201 56 15647 eller VIPPSnr 86 156 og merke med medlemskap.
DONASJON
Du kan donere penger inn på kontonummer
3201 56 15647. Ved donasjon over 500 kr får du
fradrag på skatten. For å få fradraget er det
viktig at du merker innbetalingen med person
nummer.
FACEBOOK
Når man har bursdag kan man nå på facebook
opprette en «Bursdagsdonasjon» kostnadsfritt. Vi er registrert som organisasjon som kan motta slike bursdagsdonasjoner. Det eneste du trenger å gjøre
er å søke oss opp når du oppretter en slik donasjon.
BLI FRIVILLIG
Det er alltid behov for frivillige på Hjelpesenteret. Stellet er delt opp i to, morgenstell og kveldsstell. Morgenstellet
inkluderer foring, gi nytt vann, rense kasser, rense møbler, vaske gulv. Kveldsstell inkluderer, foring, gi nytt vann, rense
kasser og koste gulv + ta stell hos fuglene, kaninene og chinchillaen. Det er mye arbeid å ta stell, men til gjengjeld får
du oppleve mye glede og ikke minst enorme mengder med kos.
FLÜGGER ANDELEN
Er du medlem hos Flügger kan du få 20%
rabatt på maling og verktøy og samtidig
kan du støtte DSR.
Det du gjør er å handle på Dyrebeskyt
telsen Sør-Rogalands kjøpskonto når du
handler på din lokale Flügger Farve butikk.
Bare oppgi Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland
når du betaler i kassen, og vi får 5% støtte
beregnet på ditt kjøp.
VIPPS
Det er mulig å gi gaver over VIPPS ved å sende til nummer 86 156.
GRASROTANDELEN
Norsk Tippings kunder kan øremerke sju prosent av summen de selv spiller for til et
frivillig lag eller forening som har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Du kan støtte oss ved å registere DSR (org.nr 984 950 640)
som din grasrotmottaker.

Foto: Kornelius Kiil Enoksen

DONASJON TIL HJELPESENTERET
Det bor en del katter på huset, og det betyr at det er behov for utskifting av ting
innimellom. Har du noe liggende som du tror kan være til hjelp på senteret er det
bare å avtale tid for drop-off.
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EN EKSTRA STOR TAKK RETTES TIL:
Alle våre fine frivillige, flotte medlemmer, samarbeidspartnere
og alle de som har donert gaver og penger, deriblant:
Ville Veier, som har hatt kunstutstilling og donert pengene fra
salget til oss, og også alle som har hatt innsamlingsaksjoner på
Facebook.
Nok en gang, tusen takk til alle de frivillige, deriblant
ungdommene som valgte å ha arbeidsuken sin hos oss.
Takk til Karin Axelsen som dessverre trekker seg fra Styret i år
etter flere års iherdig innsats for Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.
Alle pusene – og deres stab – håper likevel vi får se henne på
Huset i tiden fremover.
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MORSOMME FAKTA OM DYRENE
SOM BOR PÅ DYRENES HUS
Katten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den kan høre smågnagere snakke
Katten svetter gjennom potene
Den bruker omtrent halve livet på å rengjøre seg selv
Neseavtrykket er like unikt som våre fingeravtrykk
Det er mulig å dressere en katt
Katten har ingen søt tann

Grå Jaco Papegøye
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meget klok papegøye
Intelligens på nivå med et barn på fem år
Lærenem
En av de papegøyene som lettest lærer å snakke
Den beste imitatoren blant papegøyer
Er kjent for å kunne lære over fem hundre ord

Kanin
1.
2.
3.
4.
5.

De har en veldig god hukommelse
De kan lære seg å gjenkjenne sine egne navn
De drømmer og sover med åpne øyne
De har veldig godt syn og hørsel
De markerer objekter med haken

Chinchilla
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De har den mykeste pelsen i verden
Pelsen hjelper dem å overleve
Naturlige akrobater
De har tomler
De er sosiale og lidenskapelige vesener
De er snakkesalige

Nymfeparakitt
1.
2.
3.
4.
5.

De er ikke temperamentsfulle, men kan til tider lage mye støy.
Er ikke så leken, men gnager gjerne på pinner eller ser seg selv i et speil
Knytter seg lett til mennesker
De er veldig intelligente og trenger stimuli for ikke å kjede seg
En kan fint klikkertrene dem
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Foto: Kornelius Kiil Enoksen

18

19

Returadresse: Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland, Postboks 3040 Hillevåg, 4095 Stavanger

Ønsker du å følge med
på arbeidet vårt,
følg oss gjerne på:
Facebook:
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland
Dyrenes Hus på Hinna
Instagram:
Dyrebeskyttelsen¬_sor_rogaland
Hjemmesiden:
www.dyrebeskyttelsen-sor-rogland.no

Org. Nr. 984 950 640.
Tlf. 934 95 959.
Konto nr. 3201 56 15647. VIPPS 86 156
Mail: dyrebeskyttelsen@sor-rogaland.no

