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Een konijn
wil niet
alleen zijn

Waar komen konijnen vandaan?

Een konijn als huisdier

Voer

Oorspronkelijk kwam het konijn alleen in
Spanje en Noordwest Afrika voor. In de loop
der eeuwen werd het konijn door de mens over
de hele wereld verspreid, vooral om op te
jagen. In sommige landen ontstond zelfs een
konijnenplaag, zoals in Australië en Nieuw
Zeeland.

Een konijn vindt het niks om alleen te zijn. Dan
wordt hij erg ongelukkig. Als hij niet genoeg
aandacht van mensen krijgt, moet hij een
soortgenootje hebben. Twee vrouwtjes (voedsters)
kunnen bij elkaar gehouden worden. Twee
mannetjes (rammelaars) bij elkaar gaan uiteindelijk
toch vechten. Castratie kan uitkomst bieden.

Gemengd konijnenvoer is af te raden; de
dieren halen er alleen uit wat ze lekker
vinden en de rest wordt meestal weggegooid. Bij gewone konijnenbrokjes valt
er niets te kiezen en krijgen ze alles
binnen wat ze nodig hebben.

Wilde konijnen zijn bruin-grijs van kleur en
leven in familiegroepen in zelfgegraven holen
met vaak ingewikkelde gangenstelsels. In de
schemering komen ze naar buiten om te
grazen. In de natuur hebben konijnen heel veel
ruimte, soms wel twintig hectare en dat is net
zo veel als veertig voetbalvelden! Konijnen
zetten hun woongebied af met geursporen uit
de klieren onder hun kin en met keutels.

Een konijn is het liefste buiten

Konijnen zijn heel nieuwsgierig, maar durven
dat pas te laten zien als ze zich op hun gemak
voelen. Een nieuwsgierig konijn zit op de
achterpoten, houdt de voorpootjes in de lucht
en strekt zich zo veel mogelijk uit om alles te
kunnen zien. Bange konijnen liggen plat op de
grond of proberen te vluchten. Als een konijn
hard met de achterpoten op de vloer slaat, is hij
ergens van geschrokken en slaat alarm. Als uit
zichzelf tegen je aan gaat liggen, beschouwt hij
jou als een kameraadje.

Konijnen kunnen het beste buiten gehouden worden
in een grote ren met schuilplaats of een hok waar ze
in en uit kunnen lopen. Als het hok voldoende stro
bevat, hoeven de dieren ook in de winter niet naar
binnen gehaald te worden. In een aparte zandbak
kan een konijn naar hartelust graven en met
kartonnen dozen kunnen ze spelen. Soms zie de
konijnen zomaar hard rennen. Dat vinden ze leuk.
Het nachthok moet iets van de grond afstaan
vanwege optrekkend vocht. Als er geen gaas in de
uitloop ligt, graaft een konijn zich zo een weg naar
buiten. De meeste konijnen doen hun behoefte op
dezelfde plek. Als daar een plastic bak wordt
neergezet, hoeft niet iedere keer het hele verblijf
schoongemaakt te worden.

Bij de wilde konijnen af
Wilde konijnen kunnen op de leeftijd van 4 à 5
maanden al jongen krijgen. Het vrouwtje maakt
een nest van droog gras, mos en eigen
buikharen. Na een maand worden er zeven of
acht jongen geboren die kaal, blind en
hulpeloos zijn. Direct na de geboorte kan ze
opnieuw gedekt worden. Een wild konijn heeft
dus maar 4 weken de tijd om haar jongen te
verzorgen, omdat het nieuwe nest er bijna weer
aankomt.

Zo kan
het konijn
opgetild
worden

Wortel, bloemkoolblad, paardenbloem
e.d. kunnen met mate bijgevoerd
worden. Hooi in een ruifje is een goede
aanvulling op het menu. Natuurlijk heeft
een konijn ook schoon water nodig.
Tanden en nagels
Konijnen knabbelen graag aan takken
van de wilg of de hazelaar waardoor de
tanden gelijkmatig afslijten. Bij sommige
konijnen slijten de nagels of tanden niet
goed af en die moeten regelmatig
geknipt worden. Om het afslijten van de
nagels te bevorderen, kan er bijvoorbeeld voor de voerbak een ruwe
baksteen geplaatst worden waar de
dieren iedere keer overheen moeten als
ze willen eten.
Heel bijzonder bij konijnen is het feit dat
ze, naast hun normale vaste keutels, een
tweede soort uitwerpselen produceren.
Deze met slijm bedekte zachte balletjes
bevatten een grote hoeveelheid Vitamine
B1 en worden direct weer zonder te
kauwen opgegeten. Waarschijnlijk stellen
deze "vitamine-pillen" wilde konijnen in
staat het lang zonder voedsel uit te
houden.
Hoe oud wordt een tam konijn?
Een konijn kan wel 10 jaar oud worden.

