Tekst : Presentatie Konijn
Voor kinderen buitenschoolse opvang Heerhugowaard ( Boomladder)
Konijnen
Wat zijn nou eigenlijk konijnen?
Dat gaan wij jullie nu vertellen.
Wat zijn konijnen?
Konijnen behoren samen met de haas tot de Haas-achtigen en niet tot de knaagdieren.
Veel mensen denken dat een konijn een knaagdier is maar dat is het niet.
Het verschil zit in de tandjes.
Want knaagdieren zoals cavia’s en hamsters bewegen hun onderkaak naar voren en naar
achteren.
Een vrouwtjeskonijn worden een voedster of een moer genoemd, en een mannetjeskonijn
een ram of een rammelaar genoemd worden.
Een klein pasgeboren konijntje wordt een lamprei genoemd.
Een mannelijk konijn is wat groter en steviger dan een vrouwelijk konijn.
Konijnen doen deze beweging zijwaarts.
Konijnen vermalen hun voer in een rondjes in hun mond.
Een knaagdier houd zijn voer met zijn voorpootjes vast en een konijn doet dat niet.
Konijnen gebruiken hun gebit niet alleen om te kauwen.
Maar ook om voorwerpen op te rapen.
Daarom is het goed als je de tandjes goed onderhoud want vaak is het probleem dat ze
doorgroeiende tandjes krijgen en die kunnen breken en dat kan pijn doen.
En dat kan je het best bij de dierenarts doen nooit zelf doen.
Hokken.
Als je een konijn heb dan moet je hem in een kooi zetten.
Maar konijnen hebben veel beweging nodig.
Het beste is dan om een buiten ren voor het konijn te maken of te kopen.
Er zijn daar veel verschillende soorten van.
Of laat je konijn zo nu en dan is binnen lopen.
In de hok van de konijn kan je zaagsel doen en stro dat is lekker warm en het is een goede
ondergrond.
Als je konijn altijd al heeft buiten gestaan dan moet je, je konijn niet opeens binnen zetten.
De temperatuur buiten en binnen is verschillend en dan is je konijn al gewend aan de buiten
temperatuur.
Als je konijn in de winter buiten blijft, moet je hem daar aan wennen door hem niet binnen te
halen.
Dan kan het een voldoende dikke vacht vormen.
Zorg ervoor dat er voldoende stro in het hok ligt zodat het konijn zich warm kan houden.
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Het mag niet tochten en het dak moet waterdicht zijn.

VERZORGING
Een gezond konijn is actief en levendig, controleer regelmatig je konijn let hierbij op de
volgende punten.


Mooi droog neusje



Schone oren



Geen rare plekken in de vacht



Schone droge voorpootjes



Geen diarree of plakpoep



Ronde droge keutels

Langharige konijnen en konijnen die aan het verharen zijn moeten worden geborsteld.
Er zijn hiervoor speciale borstels te koop, maar een honden of kattenborstel is ook goed.
Sommige mensen laten het haar van hun langharige konijn knippen in erg warme zomers
kort, zodat het konijn het niet te warm heeft.
Een konijn mag je nooit aan zijn oren oppakken (zoals een goochelaar dat op plaatjes wel
eens doet).
Het beste is één hand in het nekvel en met de andere hand de onderkant van het konijn
ondersteunen.
Nagels worden ook geknipt maar dat is moeilijk zelf te doen.
Tanden worden soms ook te lang en dan gaat het erg raar staan.
Meestal knagen ze de tanden zelf goed maar als dat niet gebeurd moet je ermee naar de
dierenarts.

Het eten en drinken van een konijn
Konijnen die in een hok of ren zitten drinken water uit speciale drinkflesjes.
Die kun je halen bij de dierenzaken.
Verder kun je konijnen speciaal konijnenvoer geven, maar het is ook mogelijk om het konijn
verse groenten te geven.
Maar ze mogen niet alles, zoals komkommer mogen ze niet want daar kunnen ze diaree van
krijgen.
En veel sla mogen ze ook niet.
Wilde konijnen eten uit de natuur.
Deze konijnen eten gras, knollen en andere planten.

Dierenarts
Als je een dier heb moet die ook wel eens naar de dierenarts,
Maar als het niet ziek wordt hoeft het niet.
De dierenarts probeert je dier beter te maken als het ziek word.
Als je konijn ziek wordt moet het naar de dierenarts en dan kan je medicijnen krijgen om het
over te laten gaan.
Maar als het niet geneest dan geeft de dierenarts een spuitje en dan gaat die slapen en
overlijd het diertje.
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Dat noemen we inslapen.
De dierenarts kan je ook helpen met de verzorging.
Zoals de nagels afknippen als je dat zelf niet kan maar ook met de tanden als die te lang
worden.
De dierenarts kan je ook helpen met informatie over je konijn.
Je kan het ook vragen aan de assistent van de dierenarts.
Er zijn ook veel folders bij de dierenarts op de balie en in de rekken, die je gratis mee mag
pakken.
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