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HET KONIJN
HET EUROPESE KONIJN
De wilde konijnen die in Nederland leven horen tot het soort van de
Europese Konijnen. Over de hele wereld zijn er in totaal 25 soorten
konijnen. Het Europese konijn komt oorspronkelijk uit Zuidwest Europa en
Noord-Afrika. In de middeleeuwen is het konijn in Nederland uitgezet zodat
mensen er op konden jagen voor het vlees en voor het bont. Tegenwoordig
is het een van de meest voorkomende wilde zoogdieren in ons land.
Het Europese konijn is te herkennen aan zijn lichtbruine vacht en zijn
witte staartje. Deze wilde konijnen worden ongeveer 9 jaar oud.
Konijnen die als huisdier worden gehouden kunnen soms wel 12 jaar
worden. De mannetjes worden bij konijnen meestal groter dan de
vrouwtjes. De mannetjes noemen ze ram of rammelaar, een vrouwtje
noem je een

WAAR LEEFT HET KONIJN?
Het Europese konijn leeft het liefst op graslanden of in het duin. Hier leven
ze met een hele familie, soms wel met dertig bij elkaar. De mannetjes zijn
de baas. De konijnen werken samen om een netwerk van tunnels uit te
graven, zo’n tunnelstelsel noemen we een burcht . Ze gaan ook samen op
zoek naar eten en waarschuwen elkaar voor gevaar. Een konijnenhol heeft
altijd meerdere uitgangen zodat het konijn kan vluchten als er een roofdier
in het hol is.
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WANNEER KRIJGT HET KONIJN JONGEN?
De jongen worden geboren in de ondergrondse nestkamers. Dat zijn kleine
holletjes aan het einde van een van de gangen. De moeder bedekt het hol
met gras en mos zodat het lekker zacht is. Als ze het hol verlaat maakt ze het
vaak dicht met zand om haar jongen te beschermen. Als ze terug komt om te
voeden maakt ze het hol weer open.
Als de jongen zijn geboren komt ze één keer per dag naar het hol om de jongen melk te geven. Na 28 dagen zijn de jongen konijnen groot genoeg om zelf
op zoek te gaan naar eten. Net als hun ouders eten ze dan gras, kruiden, kleine
takjes en bast. Soms eten konijnen hun eigen keutels op. Dit gebeurd vaak in
de winter als er weinig voedsel te vinden is door de kou. In de keutels
zitten nog veel gezonde stofjes die ze goed kunnen gebruiken.
Eigenlijk herkauwen ze hun eten dus.

WIE ZIJN DE VIJANDEN VAN HET KONIJN?
Veel konijnen gaan dood aan ziektes of worden gevangen door roofvogels,
vossen en hermelijnen. Gelukkig heeft de natuur een trucje bedacht om te
zorgen dat er genoeg konijnen overblijven. Vrouwtjes konijnen krijgen
namelijk wel meer dan 40 jongen per jaar. In één konijnenberg kunnen er
dus wel 400 jongen per jaar worden geboren! Sommigen worden opgegeten of gaan dood aan ziektes. Maar omdat ze met zó veel zijn, blijven er
genoeg konijnen over.
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