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Het konijn
Ontdek alles over het konijn, hoe je ze
moet houden, wat het eet en waar je op
moet letten.

Basisbehoeften:
* contact met soortgenoten
* beweging
* knagen
* graven
* gevarieerde voeding

Voeding:
Konijnen zijn planteneters, het voedsel bestaat voornamelijk uit grassen en kruiden. In de winter
hoofdzakelijk uit hooi. In aanvulling op het gras kan men ook pellets, havervlokken of ander droog
voedsel bijvoeren.
Belangrijk is ook hard brood. Aan de ene zodat de knaagdieren bezig zijn en aan de andere kant,
zodat de tanden slijten.
Bijzonder geliefd bij konijnen zijn ook wortelen, appels, komkommers, sla, peren en dergelijk vers
fruit. Teveel kool en klaver zijn niet goed voor konijnen omdat ze hier buikpijn van krijgen.

Het houden van konijnen:
Ongeacht of de konijnen worden gehouden in huizen, schuren, hokken of buiten vrij rondlopen, is
het belangrijk dat ze voldoende beweging krijgen, en ruimte om te rusten. Afhankelijk van het
jaargetijde, moet men ervoor zorgen dat er genoeg schaduw is en er stro ter beschikking is. De
optimale temperatuur voor konijnen is 15 °C.
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Een konijn is ook niet graag alleen, men moet ervoor zorgen, dat het een partner heeft. Optimaal
is een partner van dezelfde soort, maar er kan ook een cavia in dezelfde kooi worden gezet.
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Kleine quiz over de knaagdieren:
Omcirkel het juiste antwoord en schrijf de letters van de oplossing in het hieronder aangegeven vak.
* Een konijn heeft een draagtijd tot aan 31 dagen.

ja

K

nee

P

* Er worden tot 20 baby‘s geboren.

ja

W

nee

N

* Konijnen kunnen niet met cavia’s opschieten.

ja

X

nee

A

* Konijnen kunnen in de winter buiten worden gehouden.

ja

A

nee

O

* Men moet konijnen in zo klein mogelijke kooien houden.

ja

N

nee

G

* Konijnen lusten graag wortelen.

ja

D

nee

S

* Een konijn heeft sociaal contact met anderen nodig.

ja

I

nee

D

* Konijnen mogen geen hooi.

ja

N

nee

E

* Baby konijntjes komen blind op de wereld.

ja

R

nee

M

Oplossing: _______________

Hoeveel heb je van de eerste pagina onthouden?
Beantwoord de vragen:
Wat eten konijnen bijzonder graag?
_____________________________________________________
Wat moet men een konijn geven om de tanden te slijten?
______________________________________________________

______________________________________________________
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Wat is de optimale temperatuur voor konijnen?
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