
Het wild konijn
Klasse: zoogdieren
Orde: lagomorpha
Familie: leporidae
Soort: oryctolagus cuniculus
Konijn, lapin, Kaninchen, rabbit

Van de vijfentwintig soorten ko- 
nijnachtigen beschikt de oryctola 
gus cuniculus, als het om overle 
ven gaat, over de meeste troeven. 
Zo produceert hij zijn eigen vita 
minepillen, graaft een hol om het 
klimaat te beheersen, en werpt, als 
het meezit, vijftig tot zestig jongen 
per jaar.
Mocht die explosieve aanwas het 
konijnenvolk zelf bedreigen, dan 
zorgt het moederlijf voor een 
unieke noodremprocedure.

V oorgeschiedenis
Het wild konijn is onder de wilde 
zoogdieren wel het best bekende. 
Tijdens de ijstijd werd de oryctola 
gus cuniculus naar het mildere 
zuiden verdreven, zodat Fenici- 
sche scheepslui, die in Spanje aan 
land gingen, de grijze flitsers voor 
klipdassen hielden. Ze noemden 
het Iberisch schiereiland dan ook 
“I shefan im”, of het land van de 
klipdassen. De Romeinen doop 
ten het land om tot Hispania... Es 
pagne.. . Spanje. Met de Romeinse 
legioenen werden wilde konijnen 
meegevoerd om altijd vers vlees 
voor de soldaten in de omgeving 
te hebben, en zo verovert het wild 
konijn, samen met de legers van 
Rome, bijna heel Europa. Toch 
zou het tot de elfde eeuw duren 
voor de konijnen voet aan wal kre 
gen in Engeland, vanwaar ze in het 
midden van de negentiende eeuw 
naar Nieuw-Zeeland en Australië 
uitgevoerd werden.

Het konijn behoort tot de familie 
van de Leporideeën, de haasachti- 
gen. De geslachtsnaam oryctola 
gus betekent “gravende haas”. De 
soortnaam cuniculus wil zeggen 
“grondbewoner”. Het konijn is ge 
makkelijk van de haas (lepus euro- 
paeus) door zijn kortere achterpo 
ten (achterlopers) te onderschei 
den; zijn gang is daardoor minder

1. Slokdarm
2. Lever
3. Gal
4. Maag
5. Bijnier
6. Nier

7. Dunne dier
8. Teelballen
9. Aars

10. Anaalklier
11. Blaas
12. Penis

13. Liesklier
14. Blinde darm
15. Hart
16. Long
17. Luchtpijp
18. Kinklier
19. Traanklier

huppelend dan die van de haas. 
Daarenboven is het konijn opmer 
kelijk kleiner dan de haas: vijfen 
dertig à vijfenveertig centimeter 
lengte en een gewicht van maxi 
maal 2,2 kg. De haas kan tot zes 
kilogram wegen en achtenveertig 
à zevenenzestig centimeter groot 
worden. De oren (lepels) zijn op 
vallend korter dan die van de haas 
en hebben geen zwarte punten.

Uiterlijke kenmerken
Het loont de moeite het konijn 
eens heel aandachtig te bekijken.

Het heeft maar een heel smal 
mondje: het hoeft zijn mond nooit 
ver te openen, want het knaagt een 
raap of wortel af met zeer kleine 
beetjes. Om goed te kunnen kna 
gen zijn er twee aanpassingen 
voorzien: de bovenlip is gespleten
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en kan opzij geschoven worden 
zodat de voortanden vrij spel krij 
gen. Die voortanden zijn twee bei 
telvormige “knaagtanden” die 
altijd opnieuw aangroeien. Om die 
tanden regelmatig af te slijten 
moet het konijn voortdurend kna 
gen. Voor konijnen is knagen een 
levensbehoefte, vandaar de soms 
grote schade aan gewassen. 
Opvallend zijn ook de grote ogen, 
want een konijn is een nachtdier. 
Als we goed kijken, zien we drie

oogleden: één meer dan bij ons 
zelf. Naast het beweegbare boven 
en onderooglid, allebei bezet met 
wimpers, is er aan de binnenhoek 
van het oog nog een derde, door 
zichtig ooglid dat zich over de oog 
bol kan uitspreiden om het oog 
tegen stof en zweet te beschermen. 
De lange lepelvormige oorschel 
pen zijn zeer beweeglijk om elk 
geluid en de richting ervan precies 
te kunnen opvangen. Een konijn 
moet altijd op zijn hoede zijn, want

Bekijk goed de ogen van het konijn. Vergelijk ze met de ogen van de haas. 
Wat merk je?

het kan zich niet verweren tegen 
vijanden die hem naar het leven 
staan. Zijn enige redding is een 
overhaaste vlucht. Terwijl de oor 
schelpen, beweeglijk als ze zijn, 
elk geluid trachten op te vangen, 
tasten de ogen het hele gebied af. 
De oorschelpen bevatten veel 
bloedvaten en daar komen de ko 
nijnenvlooien bloed zuigen. Te 
vens zorgen de oren voor afgifte 
van de overtollige lichaams 
warmte.
Omdat de ogen zijdelings in de kop 
staan, heeft het konijn een zeer 
breed gezichtsveld. Een konijn on 
gezien naderen is onbegonnen 
werk!
Het konijn schijnt rustig te knab 
belen. Het zit op de achterpoten, 
de voorpoten staan rechtop. Maar 
als we goed kijken, merken we dat 
die zit- of rusthouding precies de 
vertrektoestand voor een voor 
waartse sprong is. Inderdaad, het 
konijn verplaatst zich sprongsge 
wijs of huppelend. Daarom zijn de 
achterpoten langer dan de voorpo 
ten. Ontdek even het kniegewricht 
waardoor de achterpoot naar ach 
teren geplooid wordt. Grijp het 
konijn nooit bij de oren, maar in 
het rugvel, zonder erin te knijpen. 
Pas op voor de klauwen want daar 
mee kan het je lelijk kwetsen.
Je hebt de stellige indruk dat het



dank zij een zeer beweeglijke rug- 
gegraat kan het konijn scherpe 
“haken” naar links en rechts slaan 
en zo schiet de achtervolger zijn 
prooi voorbij. Hoe harder je loopt 
om het konijn te vangen, hoe meer 
haken het begint te slaan en hoe 
speelser het konijn schijnt te wor 
den! Het lijkt wel of het een spelle 
tje met je speelt, maar je kan het 
niet vangen. Gelukkig loopt een 
konijn nooit ver weg, het blijft in 
de buurt van zijn hol.
Het konijn is de enige van de lepo- 
ridae die een ondergrondse woon 
plaats heeft. Toch zijn zijn poten 
(lopers) niet speciaal uitgerust om 
te graven. We zien het zoals een 
hond met zijn voorpoten graven, 
hoewel het met zijn achterpoten 
ook heel wat aarde verzet.
De kleur van de pels varieert vol 
gens de streek, maar toch minder 
uitgesproken dan bij hazen. 
Meestal is de rug een bonte men 
geling van grijze, okerkleurige, 
rosachtige en zwarte haren. De 
achterkant van de kop of bol is 
rossig, maar de flanken en de oren 
zijn effen bruin-grijs. De buik, de 
binnenzijde van de billen en de 
oogomlijning zijn wit, evenals de 
staart aan de onderkant.
De bruine snorharen zijn maar 
zwakjes ontwikkeld.

Gewicht en afmetingen van vol 
wassen konijnen
• totale lengte: van 380 tot

460 mm.
gemiddeld: 420 mm.

• lengte van de oren: 52 tot
82 mm.
gemiddeld: 70 mm.

• gewicht: 1020 tot 1740 g.
$ >  Cf
gemiddeld: 1375 g.

Gedrag

a. Sociale organisatie en
territoriaal gedrag

Een pasgeboren konijntje is blind, 
naakt en reageert niet op licht, 
temperatuur of aanraking. De 
neus is echter wel ontwikkeld. 
Hiermee zoekt het konijntje de 
melk bij de moer. Geuren bepalen 
dan ook voor een belangrijk deel 
zijn verder leven.

Wilde konijnen leven binnen een 
afgebakend terrein in kolonies. Ze

markeren de grenzen van hun leef 
gebied door geurstoffen aan te 
brengen, die door specifieke klie 
ren hiervoor worden afgeschei 
den. Konijnen van vreemde fami 
lies worden niet binnen dat territo 
rium geduld en worden manu mili 
tari weggejaagd.
De rol die elk konijn binnen de 
familiale gemeenschap vervult, 
wordt bepaald door de grootte van 
bepaalde klieren en de mate 
waarin die klieren feromonen se- 
creteren. De klieren zijn immers 
van het grootste belang, want ze 
vervullen verschillende functies: 
eerst en vooral zijn ze noodzake 
lijk om een territorium te kunnen 
afbakenen; ze zijn nodig om elkaar 
voor gevaar te verwittigen. Boven 
dien leveren ze ons ook een schat 
aan inlichtingen over de leeftijd, 
het geslacht, de reproduktiecyclus 
en de groep waarin ze leven. Het 
terreingedeelte waarbinnen de ko 
nijnen leven, valt niet noodzake 
lijk samen met het afgebakend ter- 
ritoriumgebied, dat als thuisge- 
bied afgeschermd en verdedigd zal 
worden. Desnoods wordt voor 
zo’n stukje grond gevochten. De 
grootte, de vorm en de aard van 
het terrein dat een dier kiest, 
wordt bepaald door de levenswijze 
van het dier.
Sommige dieren leven permanent 
op een bepaald terrein, terwijl an 
dere er maar een bepaalde tijd van 
het jaar vertoeven: als ze er neste 
len of als ze zich voortplanten. 
Sommige terreinen bieden meer 
mogelijkheden om voedsel op te 
nemen, andere terreinen zijn weer

Het pasgeboren haas is behaard. 
Het pasgeboren konijn is naakt.

geschikter om er zich te verstop 
pen. De territorialiteit zorgt er 
voor dat vreemde dieren zich bin 
nen de ingenomen terreinen niet 
kunnen komen voortplanten: een 
belangrijke regulatie t.o.v. de po- 
pulatiedensiteit is er het gevolg 
van.
Verschillende zoogdieren bake 
nen hun territorium af door geur- 
merken aan te brengen, waarvoor 
speciale geurklieren zorgen. Bijna 
elk zoogdier heeft zulke geurklie 
ren, die over verschillende plaat 
sen van het lichaam verspreid lig 
gen. Bij dromedarissen zitten die 
klieren op het achterhoofd, olifan 
ten hebben ze op de tepels en bij 
de hertachtigen vind je ze o.a. in 
de oogstreek.
Konijnen bezitten net als hazen 
een groot aantal klieren: 
anaalklieren, inguinaalklieren, 
submandibulaire klier of kinklier, 
pigmentklier, circumorale klier, 
enz. We beperken ons tot de rol 
van de anaal-, inguinaal-(lies) en 
submandibulaire of kinklier. 
Konijnen leven in kleine groepen, 
die meestal samengesteld zijn uit 
acht tot tien dieren; de grootte van 
de groep hangt af van de densiteit 
van de totale populatie. Een groep 
bezet een afgebakend territorium, 
waarin je het hol of de burcht met 
heel zijn netwerk aan ingangen of 
pijpen kan vinden.
Als de rammelperiode begint, 
vechten de rammen het met elkaar 
uit en vestigen zo een hiërarchie. 
Ook bij de moeren kan men dat 
vaststellen. De meest dominante 
ram en moer regelen de gang van 
zaken binnen elke konijnenfamilie 
en houden zo het territorium onge 
schonden, want elke indringer 
wordt er zonder pardon uitgezet.

De hiërarchische regeling wordt 
strikt en constant volgehouden en 
vechtpartijen herinneren de gedo- 
mineerden, die zich dan ook osten 
tatief moeten onderwerpen, regel 
matig aan hun dominantie. Aan 
die hiërarchie binnen een familie 
zijn er heel wat voordelen verbon 
den. Eerst en vooral paart de 
sterkste ram met de sterkste moer, 
die haar jongen binnen de burcht 
in een speciale werpgang mag wer 
pen. Voor zulke jongen liggen de 
overlevingskansen veel hoger dan 
voor de jongen van gedomineerde 
moeren. Zij moeten hun jongen 
buiten de burcht in speciaal gegra 
ven werpwentels groot krijgen.
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Een té grote konijnenpopulatie brengt schade aan de natuur.

Die korte wentels bevinden zich 
meestal op een afstand van tien tot 
vijftig meter van de burcht. Jongen 
uit zulke wentels vallen nogal eens 
ten prooi aan de predatoren. Als 
ze binnen de hoofdburcht trachten 
te komen, worden ze er verdreven 
door de daar levende moeren en 
hun jongen. Dat zou er de oorzaak 
van zijn dat sommige moeren, die 
lager in rang geklasseerd staan, 
nooit werpen.
Een konijn dat toevallig binnen 
de territoriumgrenzen van een 
vreemde familie terechtkomt, 
weet dat onmiddellijk. Het begint 
zich dan ook angstvalliger te ge 
dragen: met gestrekte nek en tril 
lende neusvleugels zal het zeer 
verwonderd alle voorwerpen be 
snuffelen. Het neemt geen voedsel 
op. Een dominant konijn in eigen 
territorium zal zich zonder weer 
stand uit een vreemd territorium 
laten wegjagen. Zelfs tegen een 
aanvallend halfwas konijn zal hij 
geen weerstand bieden.
Het kleine afgebakende gebied 
waarbinnen zich dag in dag uit en 
kele konijnen bewegen, is binnen 
de kortste keren van de typische 
geur van die familie doordrongen. 
Zo’n groep voelt zich dan ook 
thuis in een gebied vol vertrouwe 
lijke geurtjes.
Een exponent van de geur binnen 
een konijnenterritorium is de geur 
van urine. Tijdens de voortplan- 
tingstijd kan je de ram op de moer 
zien urineren en tijdens de schijn 
gevechten wordt er lustig op elkaar 
in gesproeid. Oudere konijnen 
merken zo de jongere, zodat iden 
tificatie in volle duisternis moge 
lijk blijft.

Konijnenschade!
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De geur van urine van vreemde 
konijnen wekt agressie op. Zo 
heeft men moeren hun eigen konij- 
nejongen zien aanvallen, nadat die 
met urine van konijnen uit een an 
dere kolonie waren ingewreven.

Een ander belangrijk geurmerk in 
een territorium is de reuk van de 
faeces (keutels). De anaalklieren 
liggen langs beide zijden van de 
mestdarm en monden er ietwat 
vóór de anaalopening uit. Mest- 
bolletjes kunnen op die manier in 
dat secreet worden verpakt als ze 
het einddeel van het rectum passe 
ren. De mestballetjes zorgen aldus 
voor de distributie van de 
anaalkliersecretie die de speci 
fieke “konijnengeur” bevat. Als 
we in een gebied komen, dat een 
konijnenkolonie bezet, dan vallen 
ons onmiddellijk de mesthoopjes 
op. Zulke hoopjes worden voorna 
melijk door de mannetjeskonij 
nen, maar ook sommige wijfjes 
doen mee, opgestapeld. De mest 
die daar gedeponeerd wordt, heeft 
een sterkere geur dan die op een 
andere plaats. De mesthoopjes 
worden niet zomaar op een wille 
keurige plaats gevormd, maar 
komen meestal voor in gebieden 
waar nauw contact met vreemde 
kolonies bestaat. Het markeren 
van het territorium schenkt het in 
dividu immers vertrouwen binnen 
deze ruimte.

Rond een burcht liggen dikwijls tot 
dertig mesthoopjes. Ze zijn door 
wissels (paadjes), die alle konijnen 
binnen eenzelfde kolonie belopen, 
verbonden.
Als een vreemd konijn zo een 
geurheuveltje tegenkomt, weet 
het dat het terrein al ingenomen 
is, en zal het zich onmiddellijk on 
derdanig beginnen te gedragen. 
Aan de uitgang van werpwentels 
kunnen we die geurmerken ook 
aantreffen. Als de pijp jongen 
bevat, wordt ze langs de buiten 
zijde door de moer met grond afge 
sloten. Eenmaal per dag als de 
moer haar lampreien wil zogen, 
wordt ze heropend. Eens de in 
gang dicht is, brengt de moer er 
wat urine en faecesbolletjes op 
aan.

Opvallend zelden worden die wen- 
te ls door andere konijnen ver 
stoord. Als de populatiedichtheid 
echt geen aanwas meer tolereert, 
kan dat toch gebeuren. Er is een 
sterke correlatie tussen de grootte
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van de anaalklieren van de konij 
nen en hun rangorde binnen de po 
pulatie. De meest dominante die 
ren hebben de grootste anaalklie 
ren, de minst dominante de klein 
ste.
Het lichaamsgewicht heeft hier 
weinig mee te maken. Daarenbo 
ven zien we dat bij de meest domi 
nante konijnen de secretie ook 
groter is. De grootte van de klieren 
en de activiteit van de secretie 
stijgt tijdens de voortplantingstijd, 
want dan zijn de konijnen het 
meest territoriumbewust. Ram 
men hebben grotere anaalklieren 
dan moeren, en die klieren staan 
onder controle van de sexhormo- 
nen. Als rammen vóór hun puber 
teit gecastreerd worden, zien we 
de anale klieren gewoon niet meer 
aangroeien. Door hormonen in te 
spuiten kunnen we de klieren sti 
muleren en doen groeien.

Als een konijn een plaatselijk 
voorwerp wil merken, zoals b.v. 
een boomstammetje, takken of 
struikgewas, dan gebruikt het een 
feromoon, afgescheiden door de 
kinklier. Bekijk eens een moer 
onder de kin, je zal hooguit een 
vochtige vacht opmerken; bij ram 
men zie je een geelachtige korst- 
achtige pels. Je voelt zelfs goed de 
klieren onder de huid en als je wat 
aandrukt, lukt het je om secreet 
naar buiten te brengen. Met dat 
reukloos secreet, althans voor 
mensenneuzen, merken konijnen, 
en vooral rammen, die plekjes 
waar faeceshoopjes moeilijk te 
plaatsen zijn. Bovendien maakt hij 
van die geurklieren gebruik om 
zijn eigen moer, zijn jongen, de 
ingang van de pijpen, enz. te mer 
ken. Zo’n markering noemt men 
“het kinnen”.

Mannelijke konijnen kinnen veel 
binnen het eigen territorium, en 
de meest dominante konijnen zijn 
dan ook de felste kinners. In een 
vreemd territorium kint men niet, 
maar als er binnen het territorium 
vreemde keutels aangetroffen 
worden, zal men ze kwistig met 
kinsmeer behandelen. Het “kin 
nen” is een feitelijke dominantie- 
demonstratie. Als je twee vreemde 
rammen samenbrengt, zal de ram 
die het meest kint, over het andere 
dier dominant worden. Alweer 
vertonen de meest dominante die 
ren de felst ontwikkelde klieren.

Bij rammen zijn de kinklieren 
meer ontwikkeld dan bij de moe 
ren, daar hebben de sexhormonen 
mee te maken.
De intensiteit van de klieren ver 
andert volgens de seizoenen. De 
dieren die het hoogst in rangorde 
staan, zullen het meest actief zijn 
in het afbakenen van het territo 
rium. Laat ons een verwant dier, 
de veldhaas, nemen om de anale 
en kinklieren te vergelijken: de 
schildklier en de traanklier vallen 
bij hazen groter uit dan bij konij 
nen. Toch moeten we vaststellen 
dat de anale en de kinklier van 
wilde konijnen tien keer zo groot 
zijn als die van hazen.
Een totaal verschillend territoriaal 
gedrag kan dat verschil verklaren: 
hazen leven niet in sociale groe 
pen, maar solitair binnen een veel 
groter leefgebied. Binnen hun 
leefgebied verdedigen hazen al 
leen de onmiddellijke omgeving 
van hun leger of van hun loopse 
moer. Omdat die plaatsen regel 
matig wisselen, voelen ze er hele 
maal niets voor om latrines aan te 
leggen zoals konijnen dat doen. 
Met andere woorden, hazen voe 
len geen enkele behoefte om hun 
territorium af te bakenen.

Het duidelijke verschil in klierstel- 
sel duidt op een totaal verschillend 
leefpatroon. De kaakklieren van 
hazen zijn wel weer groter dan die 
van konijnen, omdat de eenzaam 
levende haasmoer bij het loops 
worden de rammen soms over 
grote afstanden moet kunnen aan 
lokken, maar dat is weer een ander 
verhaal.

b. Seksueel gedrag
Het wild konijn heeft een goed uit 
gewerkt seksueel gedrag. Een hele 
reeks manifestaties gaan de paring 
vooraf. Eerst achtervolgt het man 
netje het wijfje dat “zonder doel”, 
rechtdoor of langzaam draaiend, 
rondloopt. Af en toe onderneemt 
het mannetje plotseling een verhe 
vigde achtervolgingspoging, waar 
na de rust terugkeert. Op sommige 
momenten gedragen de diertjes 
zich heel gewoon en beginnen te 
eten.
In een tweede fase draait het man 
netje rond het wijfje in een kringe 
tje van ongeveer twee meter, ter 
wijl het wijfje de heupen opheft en 
de staart beweegt. Die staartbewe- 
ging is een visuele stimulatie die

door een reukstimulatie nog ver 
sterkt kan worden. Terwijl het 
mannetje rond het wijfje draait, 
richt hij soms een urinestraal op 
het wijfje. Dat gebeurt vrij vaak. 
Het wijfje kan op verschillende 
manieren reageren: nu eens blaast 
het de aftocht, zo geschrokken 
door de onverwachte besproeiing, 
en verbergt zich in de pijp; een 
andere keer laat het haar allemaal 
maar koud en dan volgt de paring. 
Bij het konijnewijfje gebeurt de ei 
sprong niet spontaan, maar onder 
invloed van een uitwendige stimu 
lans (copulatie of geïnduceerde 
ovulatie). De eisprong zou plaats 
hebben tien à vierentwintig uur na 
de paring.

c. Activiteitenritme
Het konijn leeft essentieel 
’s avonds en ’s nachts, maar wordt 
vooral ’s nachts actief; de activitei 
ten bereiken een piek bij het 
avondschemeren (ervoor of erna, 
naargelang van de stoornissen van 
het klimaat of de jacht) en een piek 
voor zonsopgang. Toch kan je hen 
ook op een zonnige winternamid- 
dag aan de rand van een bos aan 
treffen. Jonge konijnen vertrek 
ken liever ’s avonds wat vroeger 
en keren ’s morgens later terug; de 
oudere dieren komen meestal pas 
buiten als de nacht valt en keren 
terug bij het eerste ochtendgloren. 
In de zomer komen de konijnen 
vroeger buiten omdat de nachten 
korter zijn.
De belangrijkste activiteit van het 
konijn is de voedselopneming, wat 
zo’n twintig à negentig procent van 
zijn tijd in beslag neemt. We reke 
nen een cyclus van vierentwintig 
uur. Onmiddellijk na het verlaten 
van het hol beginnen konijnen 
voedsel te zoeken: het eerste uur 
al wordt er dertig à veertig procent 
van de totale voeding ingenomen. 
Daarna onderbreekt het konijn 
zijn activiteiten meer, maakt zijn 
toilet en verplaatst zich ook meer.
Op weideland blijft eten de be 
langrijkste activiteit van het 
konijn, voor zover de atmosferi 
sche omstandigheden stabiel blij 
ven; als die plotseling veranderen, 
blijft het konijn wel zitten, maar 
legt elke activiteit stil.
Het voedingsritme wordt niet be 
ïnvloed door zon, regen of tempe 
ratuur, maar wordt wel door een 
windstoot onderbroken.
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We stippen even aan dat de actieve 
periodes van het konijn buiten zijn 
hol samenvallen met die van de 
vectoren van de myxomatose 
(zoals muggen).

Populatiedynamiek

a. Geboortecijfer
Hoewel het konijn zich potentieel 
het hele jaar door kan voortplan 
ten, stellen we vast dat de voort- 
plantingscyclus in natuurlijke om 
standigheden duidelijk seizoenge 
bonden is. In onze streken begint 
de voortplanting in februari en ein 
digt in augustus.

Het heilige getal “zeven” speelt in 
het seksueel leven een belangrijke 
rol. Een volwassen moertje is om 
de zeven dagen bijzonder seksueel 
aantrekkelijk. Na eerst de honger 
te stillen wordt er dan bij valavond 
gepaard.
De draagtijd duurt gemiddeld 7 x 
4 = 28 dagen. Binnen de 24 uur 
na het werpen wordt de moer terug 
bevrucht.

Tijdens het verharen, tijdens de 
zomermaanden verschrompelen 
de testitkels van de rammen. Ze 
zijn dan, zoals we dat bij ree en 
hert met afgeworpen geweien 
zien, helemaal niet geïnteresseerd 
in seks.
Rammen kunnen slechts paren 
nadat de testikels vanuit de buik 
holte in de buikholte zijn af gezakt. 
Bij oudere mannetjes zijn de bal 
zakken in oktober al goed gevuld.

Een volwassen konijnemoer, geeft 
vijf worpen per jaar met telkens 
zes à zeven lampreien. In totaal 
worden er daarvan ongeveer een 
twintigtal volwassen. Ieder vol 
wassen konijn heeft dagelijks on 
geveer 350 gram groenvoer nodig. 
Voor een nakomelingschap van 
een twintigtal volwassen konijnen 
loopt dat op tot ongeveer zeven 
kilogram groenvoer.
Het aantal drachtige wijfjes va 
rieert gedurende de voortplan- 
tingstijd: in februari-maart tien à 
twintig procent, in mei-juni een 
piek van negentig procent, en in 
juli-augustus weer zeventig à tach 
tig procent. Het gemiddelde aantal 
embryo’s per dracht varieert: 3 in 
februari, 4,5 in maart-april, 5,5 in 
mei-juni en ten slotte 5 in juli-au- 
gustus.
Het gemiddelde van 4,4 tot 4,8 em 
bryo’s per dracht (per jaar) vinden 
we nochtans in alle landen terug. 
In het totaal is er een theoretisch 
geboortecijfer van eenentwintig 
jongen per wijfje. In gunstige om 
standigheden kan een wijfje vijf à 
zeven keer op één jaar drachtig 
zijn.
Jonge wijfjes, geboren uit de eer 
ste drachten, kunnen hetzelfde 
jaar nog jongen. In de eerste plaats 
garanderen zij de reproduktie op 
het einde van het seizoen. Vanaf 
een leeftijd van zes maanden kun 
nen de wijfjes jongen, de manne 

tjes zijn pas na negen maanden ge 
slachtsrijp. Onmiddellijk na het 
jongen kunnen de wijfjes opnieuw 
bevrucht worden.
De jongen worden in een speciaal 
gegraven hol of wentel ter wereld 
gebracht; het wijfje voert mate 
riaal aan in de bek en mengt er 
borst- en buikhaar in. Met dat 
mengsel bekleedt zij de bodem en 
de wanden van het nest.
Na het jongen stopt het wijfje, als 
zij het nest verlaat, de uitgang toe 
met aarde en laat er haar merkte 
kenen, urine en uitwerpselen ach 
ter, die de andere wijfjes afstoten. 
De jongen blijven ongeveer drie 
weken in het nest. In het begin 
worden zij tweemaal per nacht ge 
zoogd, later één keer.

b. Sterfte
-  voor de geboorte:
bij het wild konijn ligt de sterfte 
binnen de baarmoeder zeer hoog, 
omdat de embryo’s door de baar 
moeder geresorbeerd worden. Het 
verschijnsel van de embryo-re- 
sorptie, dat onder invloed van di 
verse factoren (klimaat, voeding, 
densiteit) optreedt, zou vijftien 
procent van het totaal aantal 
drachten treffen; dat percentage 
kan echter veel hoger liggen. De 
resorptie schijnt plaats te hebben 
tussen de elfde en de vijftiende dag 
van de dracht en is minder fre 
quent bij oudere wijfjes dan bij 
jonge.

Na de resorptie zijn de wijfjes op 
nieuw vruchtbaar alsof het jongen 
had plaats gevonden.

-  na de geboorte:
er zijn vele doodsoorzaken bij 
jonge en volwassen dieren: jongen 
worden in het hol verdronken, het 
moederdier verlaat het nest of 
stopt met zogen (door bepaalde 
milieuomstandigheden, voeding),

OUDERDOM ( in weken)
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een vreemd wijfje of predatoren 
vernietigen het nest. Bovendien 
zijn voedselschaarste, ziekten, ge 
vechten, en niet te vergeten, de 
jacht en de myxomatose niet te on 
derschatten oorzaken.

In de zomer ligt de sterfte rond 
twintig procent en ze verschilt vol 
gens de geslachten. In het begin is 
de sterfte groot bij de mannetjes 
en tegen het einde van de voort- 
plantingstijd verdwijnt ze hele 
maal, terwijl het sterftecijfer bij de 
wijfjes toeneemt naarmate de re- 
produktietijd verder loopt.
De grootste sterfte bij de jongen 
komt voor in het nest (zestig pro 
cent) en is hoofdzakelijk aan twee 
factoren te wijten: predatoren 
(dertig procent, vooral de vos) en 
de verdrinking van jongen in het 
hol (dertig procent).

-  enkele algemene vaststellingen: 
een hoge sterfte bij de jongen (op 
honderd jongen die geboren wor 
den, bereiken er slechts elf of 
twaalf de leeftijd van zes maan 
den). Lange levensduur van de 
volwassenen (ouder dan negen 
maanden): van honderd gemar 
keerde dieren werden er veertig 
het volgende jaar en vijftien het 
jaar daarop teruggezien.
Nochtans varieert het sterftecijfer 
aanzienlijk naargelang van de 
plaats. Dat heeft gevolgen voor de 
groei van de populatie en bijgevolg 
ook voor het aantal dat afgescho 
ten mag worden. Die toename kan 
van jaar tot jaar verschillen en 
twee tot vijf keer zo groot zijn als 
de populatie voortplanters op het 
einde van de voortplantingstijd. 
De juiste invloed van predatoren 
is zeer moeilijk precies te bepalen. 
Voor jongen in het nest zijn ze ne 
fast. Voor volwassen dieren kun 
nen ze daarentegen nuttig zijn, 
omdat zij de lijken van door myxo 
matose getroffen dieren opeten.

Voeding
Vijf à zeven konijnen eten even 
veel als een schaap.
Uit onderzoeksresultaten blijkt 
dat het konijn bij voorkeur de 
zachte loten van grassen eet. Als 
die uitgedroogd zijn of als er geen 
zijn, voedt het zich ten koste van 
de houtachtige soorten door ze te 
ontschorsen of de blijvende blaad 
jes en takjes af te knagen.

De voedselsamenstelling evo 
lueert van het ene seizoen naar het 
andere in functie van de karakte 
ristieken van de plantengroei. Een 
vergelijking van gegevens uit ver 
schillende milieus maakt duidelijk 
hoe complex de fenomenen zijn 
die de voedingskeuze van het 
konijn bepalen: naargelang van 
het milieu en de gegeven periode 
worden bijvoorbeeld bepaalde 
plantesoorten gegeten of blijven ze 
onaangeroerd.
Volgens Gilham (1955) zijn de on 
aangeroerde soorten meestal plan 
ten die een groot percentage hout 
achtige stoffen bevatten of een ze 
kere ruwheid vertonen (stekels, 
ruw haar) of toxische planten. Ook 
kiezen konijnen planten waar ze 
het makkelijkst bij kunnen, die 
een groot vochtgehalte hebben en 
weinig vezelachtige stoffen bevat 
ten. Ze mogen ook geen aroma 

tische geur of onaangename smaak 
hebben. Die soorten worden in 
een bepaalde situatie toch gecon 
sumeerd: in sommige van hun ont 
wikkelingsperiodes (jonge scheu 
ten rijk aan water), als zij de enige 
beschikbare voedingsbronnen zijn 
of als zij omwille van hun grote 
voedingswaarde (bloeiwijze,
scheuten rijk aan stikstof, enz.) ge 
kozen worden.
De voedingswaarde van de plan 
ten bepaalt dus de voedingskeuze 
van het konijn. Konijnen in de 
heide halen bijvoorbeeld het 
meeste voordeel uit de trofische 
mogelijkheden die het milieu hen 
biedt. In de loop van het jaar pas 
sen zij hun regime aan de beschik 
bare soorten aan en gaan over van 
een voeding op basis van grassen 
in de lente-zomer naar een regime 
op basis van houtachtige gewassen 
in de winter.
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Spij s V erteringsstelsel
Het spijsverteringsstelsel van ko 
nijnen heeft een bijzondere bouw. 
De maag is betrekkelijk klein 
(veertig milliliter) in verhouding 
tot de enorm lange dikkedarm en 
blindedarm (twee à twee en een 
halve meter); de inhoud ervan is 
zes tot twaalf maal groter dan die 
van de maag. Omdat de maag een 
weinig gespierde wand heeft, 
wordt de maaginhoud niet actief 
door contracties voortgestuwd, 
maar wel door mechanische druk 
ten gevolge van nieuw opgenomen 
voeder. Een zeer frequente voed- 
selopneming, ook ’s nachts is er 
het gevolg van. Binnen vieren 
twintig uur worden zestig tot tach 
tig maaltijden ingenomen. Is er 
voedseltekort, dan wordt dat tran 
sportsysteem gestoord met als ge 
volg verteringsstoornissen van di 
verse aard o.m. constipatie, mu- 
coïde enteritis, vastgesteld bij in 
gevangenschap levende konijnen. 
Konijnen zijn in staat om ruwvezel 
(cellulose) in de blindedarm te ver 
teren. Het ingenomen voedsel 
blijft lang in het spijsverteringsstel 
sel (twintig uur). Op de splitsing 
van cellulose, die in de blindedarm 
gebeurt, heeft de cellulose, die 
door bacteriën gevormd wordt, in 
vloed. De cellulose (hooi o.a.) 
bevordert de samentrekkingen 
van de darm, vandaar dat voor een 
goede darmwerking een zekere 
graad van darmvulling vereist is. 
Daarom moet het voeder ook 
steeds een zeker volume ruwvezel 
bevatten.

Verplaatsingen
Meestal zijn de konijnenpopula 
ties, in gunstige woon- en voe- 
dingsomstandigheden, uitermate 
stabiel. Het territorium is in dit 
geval weinig uitgestrekt (twee à 
vier hectare) en de konijnen ver 
wijderen zich niet ver van hun hol. 
Die vasthoudendheid aan het ter 
ritorium en de stabiliteit worden 
nog versterkt door de sterke 
groepsgebondenheid. Nochtans 
verplaatsen ze zich voor sommige 
gelegenheden.

-  dagelijkse verplaatsingen zijn 
meestal gericht op het zoeken naar 
voedsel. In de zomer blijven de uit 
stapjes zeer beperkt (minder dan 
honderd meter), maar in de winter 
kunnen zij tot één kilometer ver 
gaan.

-  seizoengebonden verplaatsin 
gen staan in verband met de sei 
zoengebonden voedingsmogelijk 
heden en de evolutie van de be 
groeiing in het milieu. In de winter 
zijn de konijnen geneigd de uitge 

dunde en ondergelopen hagen en 
struiken te verlaten en zich in dich 
ter begroeide en bescherming bie 
dende zones te verschuilen. In de 
lente keren zij naar hun vroegere 
schuilplaatsen terug. Waarnemin 

■
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sing te zijn. Jonge dieren (tussen 
drie en zes maanden) kunnen tra 
jecten van twee kilometer afleg 
gen, maar de meeste verspreiden 
zich in een straal van één kilometer 
rond de konijnenberg.

gen hebben trouwens aangetoond 
dat altijd weer dezelfde konijnen 
van jaar tot jaar terugkomen; 
zulke verplaatsingen blijven niet 
temin toch zeer beperkt (meestal 
tot een vijftigtal per hectare).

-  verspreidingsbewegingen: jon 
geren op zoek naar een territo 
rium. Dat verschijnsel werd aan 
vankelijk jonge mannetjes toege 
schreven, maar dat blijkt zowel op 
mannetjes als wijfjes van toepas-
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Is de populatie op een groot gebied 
erg dicht, dan gaan individuen zich 
bovendien op het einde van het 
voortplantingsseizoen herverde 
len. Die herverspreiding kan tot 
de volgende voortplantingstijd 
duren en wel over oppervlakten 
tot honderd hectare.

Myxomatose
In 1897 beschreef Sanarelli voor 
het eerst myxomatose als een 
aparte ziekte, nadat in Zuid-Ame 
rika een groot deel van de daar 
gebruikte Europese proefdieren 
eraan overleed. De Braziliaanse 
konijnen bleken echter nauwelijks 
gevoelig voor myxomatose!

De natuurlijke besmetting gebeurt 
doorgaans langs neus- en ooguit- 
vloei (contactinfectie), dat via 
steekinsekten (vlooien, teken) 
verspreid wordt. Al de slijmhui- 
den kunnen als ingangspoort fun 
geren, de meest frequente in 
gangspoort is de conjunctiva, 
evenals de neusrug en oorbasis.

Tijdens epidemieën is het virus 
ook besmettelijk voor hazen. Inter 
se besmetting komt niet voor bij 
hazen. In Midden-Europa is de ko- 
nijnevlo (Psillopsyllus cuniculi) de 
overdrager. Die bewaart het virus 
gedurende heel de winterperiode 
en zelfs nog verscheidene dagen na 
de dood van het konijn. De hoog-

Konijn gestorven aan myxomatose

Dr. Armand Delille, de Franse en 
tomoloog en grootgrondbezitter, 
maakte in 1952 een einde aan de 
konijnenplaag. Hij besmette bin 
nen zijn domein enkele konijnen 
met het myxtvirus. Sindsdien is de 
ziekte in geheel West-Europa en 
demisch geworden.
Het myxtvirus behoort tot de pok- 
kenvirusgroep. Het is gevoelig aan 
temperaturen tussen 50-60° C. In 
huiden van gestorven dieren blijft 
het virus tot driehonderd dagen in- 
fectieus buiten de invloed van het 
zonlicht. Het is ongevoelig aan 2 
procent fenol, 3 procent boorzuur, 
1 %o sublimaat en 2 %o KMn04; 
het is wel gevoelig aan 1-3 procent 
formol.

ste frequentie wordt in augustus- 
september vastgesteld. Myxoma- 
tose-virussen met zwakke virulen 
tie komen voor.

Ziekteverschijnselen
Myxomatose is stérk besmettelijk; 
vooral de kop en geslachtsorganen 
worden aangetast. De incubatie 
tijd varieert tussen twee en acht 
dagen en de ziekte zelf duurt onge 
veer tien dagen of langer. De mor 
biditeit bedraagt drieënnegentig à 
negenennegentig procent.

De myxomatose begint met een et 
terige conjunctivitis, de oogleden 
zijn gezwollen en laten eerst een 
geelachtig vocht doorsijpelen, dat

later etterig wordt. De etter kleeft 
de oogleden dicht. Het oedeem 
van de oogleden breidt zich uit in 
de richting van neus, lippen en 
oren, zodat de kop helemaal ge 
zwollen is en een leeuwachtig uit 
zicht krijgt.

De ziekte uit zich voornamelijk 
onder twee vormen.

In de acute vorm (incubatie vier à 
vijf dagen) zijn de volgende symp 
tomen karakteristiek: zwelling van 
oogleden, traanuitvloei, oedeem 
van conjunctivae, neusmucosae en 
anogenitale streek. Hierop enten 
zich secundaire infecties met ette 
rige oog- en neusuitvloei tot ge 
volg. Later verschijnen myxomen 
over heel het huidoppervlak. Na 
acht tot tien dagen sterven de die 
ren bijna zonder uitzondering.

De chronische vorm, die vooral de 
laatste jaren voorkomt, is vaak 
goedaardig en geneest spontaan. 
De symptomen zijn minder duide 
lijk. Myxomen zijn vooral op neus 
en oren gelokaliseerd. Het dier 
vermagert zienderogen. De tumo 
ren verdrogen en vallen af met lit- 
tekenvorming.

In acute en chronische vorm gaat 
het om een gegeneraliseerde aan 
doening: ook ingewanden, longen, 
lever, nieren, ovaria en testes zijn 
aangetast. Een groot deel (twintig 
à vijftig procent) van de genezen 
fokdieren, vooral de mannetjes, 
blijven steriel.

Het altijd weer terugkeren van de 
ziekte wijst op een permanente 
voorraad virussen. Sommige we 
tenschappers denken dat ze vooral 
bij genezen dieren of bij overwin 
terde steekdieren aanwezig blij 
ven.

Verloop van de myxomatose over 
een jaar
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Coccidiose
Komt voor bij vrijwel alle zoogdie 
ren, vogels en bij veel koudbloedi- 
gen. Bij konijnen kunnen we de 
ziekte bij vermagerde dieren die een 
flink opgezwollen buik hebben 
(ook bij hazen), vermoeden.
Als we zo een dier schoonmaken, 
valt ons een enorm vergrote lever 
op.

Waarom zal het wild konijn 
nooit verdwijnen?
Ons wild konijn graaft als enige 
van de vijfentwintig soorten ko- 
nijnachtigen een hol. Daar zit het 
niet alleen veilig verborgen voor 
zijn vijanden, maar de tempera 
tuur blijft er zoals in de beste wijn 
kelder constant. Alleen overstro 
mingen zorgen nogal eens voor 
slachtoffers onder de lampreien.

Konijnen moeten natuurlijk wel 
naar buiten om voedsel en drank 
op te nemen. Maar konijnen voe 
len het slechte weer goed aanko 
men, dan kunnen ze zelfs bij klaar 
lichte dag voedsel opnemen. 
Omdat ze maar weinig water nodig 
hebben, kunnen ze zelfs uitdro 
ging tot de helft van hun gewicht 
doorstaan. Bovendien komt cae- 
cofagie voor: ze laten tweemaal 
hun voedsel passeren door terug 
neming van de zachte spinazieach- 
tige eerste faeces, die krioelen van 
bacteriën, eiwitten en vitaminen. 
We zouden ze als een soort zelfge- 
produceerde krachtpillen kunnen 
omschrijven, die langs de mond 
voor een tweede keer het spijsver- 
teringsstelsel doorlopen. Gewoon 
lijk gebeurt dat onder de grond, 
want in open lucht leggen ze goed 
herkenbare ronde keutels.

Konijnen zijn buitenmatig vrucht 
baar. Eén koppel konijnen, dat 
theoretisch zes jaar in de vrije wild 
baan kan blijven leven, kan binnen 
die tijd voor 36 miljoen nakomelin 
gen zorgen! Praktisch gezien is dat 
onmogelijk, want de konijnen 
kunnen hun geboortecijfer zeer 
goed reguleren. Bij overbevolking 
worden er minder jongen geboren. 
Ze blijven er wel op los paren, 
maar de jongen verdwijnen tussen 
de elfde en de vijftiende dag in het 
moederlijf. Geen miskraam, maar 
resorptie.

Vocht of kou verdraagt een konijn 
minder goed dan hitte. Het heeft

dan ook een uitstekende warmte- 
afvoerinstallatie. Daarvoor dienen 
die lange oren, waardoor veel 
bloed stroomt dat over een grote 
oppervlakte de overtollige warmte 
kan afgeven. Hoe kouder het kli 
maat waarin ze leven, hoe kleiner 
de oren van het konijn zijn. Een 
jong konijntje krijgt grotere oren 
naarmate de omgeving warmer is.

Fretteren
Een speciale jachtmethode is de 
fretteerjacht, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een fret (puto 
rius furo), d.i. een gedomesticeerd 
bunzingachtig roof diertje dat oor 
spronkelijk uit Perzië afkomstig is.

Fretten scheiden een muskusach 
tige reuk af die de witstaarten af 
schrikt. Het fret, soms met een 
frettebel rond de nek, wordt in de

konijnepijp gestoken en de jagers, 
in een kring rond de wrang opge 
steld, schieten elk ontsnappend 
dier. Minder schotvaardige gezel 
schappen spannen buidels of 
looien (netjes) voor de uitgangen 
van de kelder, de vluchtende ko 
nijnen raken erin verward en kun 
nen dan gemakkelijk worden ge 
vangen. Zulke witstaarten hebben 
geen zaad in, d.w.z. dat ze geen 
hagel in het vlees hebben zitten, 
wat voor de smulpapen belangrijk 
is. Men spreekt van blank frette 
ren (met het geweer) en van bui- 
delfretteren. Vooraleer het fret in 
de pijp wordt gestoken, wordt na 
gegaan of het hol wel bezet of belo 
pen (bewoond) is. Dat gebeurt 
met de hulp van daarvoor speciaal 
getrainde fretteerhondjes. Het ge 
luid dat fretten maken, noemt men 
bleuken.
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Vraag en antwoord 

Vraag:
Hoe kan men het verschil tussen het 
karkas van een konijn en dat van 
een kat aantonen?

Antwoord:
Tussen het skelet van de kat (figu 
ren A) en van het konijn (figuren 
B) bestaan er veel duidelijke ver 
schilpunten. De belangrijkste 
daarvan illustreren en beschrijven 
we beknopt.

Romp: de dwarsuitsteeksels (1) 
van de lende wervels zijn bij het 
konijn dun en staafvormig, en bij 
de kat breed en plaatvormig. De 
craniale gewrichtsuitsteeksels (2) 
van die wervels zijn ook veel groter 
en hoger bij het konijn dan bij de 
kat.

Voorpoot: het schouderblad (3) is 
smal en lang bij het konijn en veel 
breder en meer afgerond bij de 
kat. De spina scapulae heeft een 
naar achteren gerichte processus 
suprahamatus (4) die bij het konijn

veel langer en slanker is dan bij de 
kat.
De humerus van de kat heeft me- 
diodistaal een foramen supracon- 
dylare (5); die opening ontbreekt 
bij het konijn. De radius en ulna
(6) zijn duidelijk gebogen bij het

konijn en nagenoeg recht bij de 
kat.

Achterpoot: bij het konijn ver 
groeit de fibula halfweg de tibia
(7), terwijl bij de kat beide schen- 
kelbeenderen even lang zijn.

Foto boven: rennende konijnen en foto onder: rennende hazen (vergelijk de houding van de staart)
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