dier & gezondheid

Konijn zoekt vriend...
Het is weer voorjaar en opvallend genoeg is dat de tijd dat er meer nieuwe konijnen worden aangeschaft dan in de
rest van het jaar. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat konijnen heel sociale dieren zijn en daarom het beste niet
alleen gehuisvest kunnen worden. Samen met een vriendje vinden ze het veel gezelliger.
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

De leeftijd
Konijnen kunnen het beste met een leeftijdsgenoot geplaatst worden. Dat
wil zeggen twee jonge konijnen of twee oudere konijnen. Een jong konijn
bij een ouder konijn zetten gaat vaak niet goed.
Het geslacht
Het beste is om een mannetje en vrouwtje samen te zetten. Het gaat vaak
niet goed om twee mannetjes of twee vrouwtjes samen te zetten. Pas bij
het samen plaatsen van een mannetje en een vrouwtje wel op: ze kunnen
al vanaf drie à vier maanden geslachtsrijp zijn. Om nakomelingen te voorkomen moet minimaal een van de twee dieren onvruchtbaar gemaakt
worden. Rammelaars kunnen gecastreerd worden als ze vijf maanden oud
zijn en voedsters kunnen gesteriliseerd worden vanaf zes maanden leeftijd. Een bijkomend voordeel is dat konijnen na de operatie vaak liever
worden. En bij vrouwtjes worden baarmoedertumoren voorkomen.
Ik heb per ongeluk
twee mannetjes of twee vrouwtjes
Dat is minder ideaal, maar het gebeurt
ook regelmatig dat een konijn juist wel
goed overweg kan met een ander konijn
van hetzelfde geslacht. Laat ze dan beide
steriliseren of castreren voor ze in de
puberteit zitten. Vaak gaat 't namelijk
goed samen totdat ze gaan puberen. Op
dat moment gaan ze vechten en vaak
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Het is van belang dat
de dieren genoeg
ruimte hebben
blijft dat vechten ook nadat ze gesteriliseerd/
gecastreerd zijn. Als ze geholpen worden voordat ze
zijn gaan vechten, dus voordat ze in de puberteit zijn,
gaat het vaak beter.
Hoe voorkom ik vechten?
Het is van belang dat de dieren genoeg ruimte hebben,
dat ze ook af en toe afstand kunnen nemen. Dus zorg
voor een voldoende groot hok, een hok met een uitloop of met een of twee verdiepingen.
Een ouder konijn koppelen
Bij een ouder konijn past ook het best een ouder
konijn. Het slimste is om naar de konijnenopvang te
gaan en het konijn zelf mee te nemen. Het konijn kan
daar dan zelf zijn vriendje uitzoeken en dat werkt vaak
het beste. Zorg er natuurlijk wel voor dat beide konijnen gezond zijn en goed gevaccineerd.
Konijnen koppelen gaat dus niet altijd goed
Helaas niet, maar meestal gaat 't wel goed en soms is
er wat tijd of zijn er verschillende methoden nodig.
Maar de aanhouder wint meestal!
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