Djur

Kaninen
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Kaninen är ett däggdjur. Vilda kaniner bor i hålor som de gräver under
marken. Typiska drag för den här djurgruppen är dubbla framtänder i
överkäken, långa bakben, långa öron och en kort svans. Kaninen är ett
djur som i det vilda lever i stora grupper.
Kaniner tycker om sällskap och blir mycket tama om man tillbringar tid tillsammans
med dem. Ställ din utekanins bur så att den ser när ni är ute på gården. En innekanin behöver få känna sig lugn och trygg i sin bur utan mycket spring och ljud men
den tycker inte om att bara sitta ensam. Låt kaninen hoppa runt i något rum i huset
men vakta den noga. Kaniner tycker om att bita på elsladdar och hittar lätt på hyss.
Att ha flera kaniner i samma bur kan vara svårt. Två hanar slåss när de blir könsmogna och kan skada varandra svårt. En hona och en hane får en kull ungar i månaden om de är tillsammans. Det är inte bra för varken ungarna eller kaninmamman. Två honor kan gå bra tillsammans men de kan också börja slåss. Det bästa är
att ha kaninerna i olika burar med ett galler emellan så att de kan se varandra och
hålla varandra sällskap.

Livslängd

En kaninhona är dräktig cirka 30 dagar. När ungarna föds är de utan päls och är
blinda. När ungarna är åtta veckor klarar de sig utan sin mamma. Köp aldrig en kaninunge som är yngre än åtta veckor. Senast när kaninungarna är 12 veckor ska
man skilja ungarna från mamman och honor från hanar, annars kan de para sig
med varandra och få ungar igen. Kaniner som sköts väl kan bli upp till tio år gamla.

Storlek

Det finns många kaninraser att välja bland. Beroende på vilken ras du har kan din
kanin väga mellan ett och tio kilogram. Som sällskapsdjur inne passar en liten kaninras bäst. De klarar sig med en bur på en halv kvadratmeter. De stora raserna,
som till exempel fransk vädur och belgisk jätte, behöver mycket mer utrymme.

Boplats

Kaninen behöver en bur att bo i oberoende av om du har den ute eller inne. Som
alla djur vill de ha gott om plats i buren, minst 50 x 100 cm. Utekaninen behöver ett
litet bo att krypa in i. Där kan kaninen söka skydd och få värme på vintern. Utekaninens bur behöver dessutom ha ett tak som skyddar mot regn och sol. Om du har
kaninen inne ska du placera den så att den inte står i gassande sol eller mot ett
element.
Har du kaninen ute året om behövs det mycket halm i buren på vintern. En kanin
klarar sig bra ute också under vintern bara den har det torrt och vindskyddat i sin
bur.

Mat

Kaniner ska alltid ha hö och vatten! Dessutom är det bra att ge kaninen lite kaninpellets så att den säkert får i sig allt den behöver. På sommaren kan du plocka gräs
åt kaninen. Maskrosblad och hundfloka tycker den mycket om. Ge inte kaninen giftiga växter som till exempel ranunkel och liljekonvalj. Morötter, torkat bröd och kvistar är annan mat som kaninen mår mycket bra av. Torkat bröd och kvistar gör att
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Medellivslängden för kaniner är 7–9 år, med rekord
ända upp till 15 år.
Det finns över 50 olika
kaninraser.
De minsta kaninerna väger
ca ½ kg, medan de största
kan bli 10–11 kg.
De minsta raserna är de
som används som husdjur, t.ex. hermeliner och
dvärgvädurar.

kaninen nöter sina tänder som annars kan växa sig för långa.
Kaniner kan inte prutta och blir därför dåliga i magen om du ger för mycket mat som
är gasbildande. Ge kaninen bara lite äpplen (ungefär ett fjärdedels äpple i veckan),
kål och annan mat som den får gaser av. Säd är inte heller bra att ge i stora mängder. Vissa kaniner tål det inte alls.
Var noga med att inte byta matsort för snabbt. Om du byter pelletssort, gör då så att
du först ger lite av det nya och mest av det gamla. Följande dag ger du lite mer av
det nya och ökar på tills kaninen får bara av det nya. Annars kan det hända att kaninen får lös mage och diarré. Samma sak gäller när du börjar ge kaninen färskt gräs
om våren. Börja försiktigt och öka när kaninen vant sig.
I kaninens tarm bildas små mjuka bajskulor. De här bajskulorna äter kaninen upp.
De innehåller mycket viktiga vitaminer för kaninen. Det är alltså alldeles normalt att
din kanin äter det här bajset. Det vanliga bajset äter kaninen inte.

Skötsel

Buren ska hållas ren. Det är mycket viktigt för att kaninen inte ska få sjukdomar och
parasiter. Städa ofta och byt dricksvatten alla dagar. Klorna slits inte så mycket på
ett djur i bur, därför måste de klippas om de blir för långa. Ungefär var tredje månad
brukar vara lagom. Det finns speciella klosaxar som passar för kaninklor.
Om kaninen blir sjuk ska du fort kontakta veterinären. Kaninen är ett litet djur och
klarar sig inte om den är allvarligt sjuk flera dagar. Om din kanin får diarré kan du
som första hjälp ta bort all mat ur buren och bara ge den hö och rent vatten några
dagar. De flesta diarréer brukar då gå om på ett dygn.
Lyft inte kaninen i öronen. Lyft den genom att hålla din ena hand under kaninens
framben och din andra hand under kaninens bakdel.

Motion

Kaninen måste få röra på sig också utanför sin lilla bur. Du kan enkelt bygga en
rasthage av hönsnät och bräder. Om du bygger den utan botten kan du flytta runt
den på gräsmattan, men se till att din kanin inte gräver sig ut. Många kaniner går
också bra i koppel. Har du kaninen i koppel kan du försöka träna den att hoppa hinder om både du och kaninen vill.

Kaninhoppning

Det finns kaninhoppningstävlingar. Regler och anvisningar för hur du bygger en kaninhoppningsbana hittar du på webben på www.kaniyhdistys.com (på finska) eller
på svenska (med regler som gäller i Sverige) på adressen www.kaninhoppning.se.
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