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Efterhånden som mennesket udviklede sig  fra at være 
jægere og samlere til at blive stadig mere afhængige 
af husdyrhold og jordbrug, ændrede forholdet sig til 
dyr. Hunde, heste, kvæg, fjerkræ, katte og kaniner blev 
tæmmet, nogle som madproducerende dyr, andre som 
arbejdsdyr. Med tiden kom en række af disse dyr ind 
i hjemmet og fik en ny stilling som kæledyr. Hunden 
blev kaldt menneskets bedste ven, hestebøger som 
Anna Sewells bog «Black Beauty» styrkede vore følel-
ser for hesten, og katten går ind og ud af vores hjem ef-
ter forgodtbefindende, mens kaninen helt ubemærket 
er kommet hoppende ind. I vores moderne samfund 
har folk mindre og mindre tid til en hund eller en hest 
og bruger i stadig større grad kaninen som kæledyr.

Kaninen er imidlertid ikke en lille hund, en selv-
stændig kat eller en miniaturehest, og den kan ikke be-
handles sådan. Som art har den udviklet sig i tusinder 
år for at kunne udfylde en helt speciel økologisk niche. 
Kaninens næringsmæssige-, adfærdsmæssige og fysio-
logiske behov reflekterer i høj grad denne evolutionære 
proces og en forståelse af disse behov er afgørende for 
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at kaniner kan holdes som familiedyr. 
Desværre er den forståelse alt for ofte mangelfuld eller 
fraværende hos kaninejere. Mange, måske endda de 
fleste af de medicinske problemer, som man ser hos 
tamkaniner, skyldes dårlig pasning og ejernes uviden-
hed. Fluelarveangreb, tandproblemer og mave-tarm 
sygdomme som forstoppelse giver tamkaninerne 
mange smerter.

Oplæring af ejerne er vigtigt, hvis denne mis-
handling skal blive fortid. Uden en god forståelse af 
hvordan kaniner skal fodres, huses og plejes kan vi ikke 
forvente, at ejerne skal kunne leve op til deres ansvar 
overfor disse charmerende dyr. I Storbritannien har 
Rabbit Welfare Association (RWA) påtaget sig at ud-
danne kaninejere. De sørger for gratis og lettilgængelig 
information om en række sundheds- og dyreholdspro-
blemer. RWA har også finansieret en specialistuddan-
nelse indenfor kaninmedicin ved en veterinærhøjskole 
i England, og de løfter hermed kaninmedicinens status 
blandt dyrlæger i landet. Der mangler imidlertid meget 
arbejde. Der er mange ejere, som er udenfor rækkevid-

de og som ikke ved, hvor de skal søge information og 
råd, og som svigter deres pligt til at tage sig af dyrene. 

Arbejdet blandt nogle få kaninentusiaster gør en 
forskel. Det er denne bog en bekræftelse af. Marit 
Emilie Buseth er en af Skandinaviens førende fortalere 
for kaninernes velfærd, og hun har arbejdet hårdt for at 
udvikle folks forståelse for kaninens sundhed. Kaniner 
kan være flotte og givende familiedyr. Det bør ikke 
være en tung opgave at passe dem og skaffe sig viden 
om dem, for det kan i høj grad befordre forholdet 
mellem ejere og kaniner. Denne bog bliver en god 
investering i dette forhold, og den vil fremme en højere 
etisk standard for et godt dyrehold, som er en beløn-
ning i sig selv.

Glen Cousquer
engelsk dyrlæge med specialviden om kaniner

<     Vild kanin  Foto: Hernan Vargas
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For elleve år siden var jeg i et indkøbscenter. Jeg 
gik rundt og kiggede i forskellige forretninger og 
havnede tilfældigvis i en dyrehandel. Jeg kom ud igen 
med en kanin. 

  Som mange andre ville have gjort, syntes jeg, det 
var synd for det lille dyr. Han sad der helt alene, selv 
om han ud fra sin alder stadig burde være sammen 
med både mor og søskende, og Petter kom med mig 
hjem. Jeg er vokset op med hunde, katte og rotter, men 
kendte ikke noget til kaniner. Jeg vidste heller ikke, 
hvor vanskeligt det var at finde god og rigtig informa-
tion om arten. 

   Kaninen er det tredie mest almindelige familie-
dyr efter hund og kat. Samtidig er det et af de mest 
misforståede og undervurderede dyr. Mange kaniner 
lider desværre under ejernes og dyrlægernes manglende 
viden og dens sundheds- og adfærdsmæssige behov 
imødekommes i beskedent omfang. En fortid som 
slagtedyr er nok medvirkende til, at mange stadig 
opbevarer kaniner i uegnede bure med en kost og en 
livsstil, der er uheldig for kaninens sundhed og trivsel.  

Fejlernæring er den mest udbredte grund til, at 
kaniner bliver syge. Det var også tilfældet med min 
Petter. I god tro fulgte jeg råd fra forskellige dyrehand-
lere og foderproducenternes markedsføring, og det 
gav en forstoppet og akut syg kanin. Kun to år gammel 
kunne hans fordøjelsessystem ikke længere klare den 
alt for kraftige kost, og han var pludselig ubevægelig og 
nær ved at dø. Mødet med en dyrlægestand som tyde-
ligvis hverken havde udstyr eller viden til at behandle 
kaniner, chokerede mig, men ved hjælp af konstant 
væsketilførsel de næste døgn klarede han sig alligevel, 
og det blev starten på Den store kaninbog.

  Hvordan kunne det være, at det var så vanskeligt at 
få ordentlig information om et så almindeligt dyr som 
kaninen? Hvorfor blev der fremstillet helbredskade-
lige foderblandinger til kaniner, som både blev solgt 
og anbefalet i butikker, som man skulle tro, havde den 
nødvendige viden? Hvorfor vidste dyrlægerne ikke ret 
meget om kaniner? Og hvorfor placerede så mange 
mennesker de kære familiedyr alene udenfor i et bur?

   Var der noget Petter havde lært mig, så var det 
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hvor drillende, kælne, humoristiske og glade kaniner 
kan være. Som fritgående i min lejlighed levede han 
som de fleste katte og hunde, og han blev harmonisk 
og glad for at kæle. Alle som kom på besøg hos mig 
blev forundret over, at der gik en kanin frit omkring.
Det havde de aldrig hørt om før. De blev også over-
rasket over hvor tryg, social og morsom han var. De 
fleste havde en opfattelse af, at kaniner var kedelige og 
bare sad i deres bure. De sagde, han var som en hund. 
Jeg sagde, at han var som en kanin, der fik lov til at 
være kanin.

   Med ønsket om at flere kommer til at opleve 
den nærhed og glæde, man kan få sammen med sin 
kanin, samt at forøge kaninernes sundhed og velfærd, 
begyndte jeg at indhente og sprede viden. Efter flere 
års netbaseret dialog har jeg fundet ud af, hvilken 
information folk efterspørger, og hvad der er vigtigt at 
formidle. Gennem praktisk arbejde i Dyrebeskyttelsen 
i Norge har jeg udover den videnskabelige viden også 
fået stor erfaring med at omgås kaniner med mange 
forskellige problemstillinger.

     Med fokus på det, der er det bedst for hver enkelt 
kanin, har jeg studeret forskellige fagretninger, samlet 
internationale erfaringer og forsøgt at have individets 
velfærd i fokus. Sædvanlige udfordringer og udbredte 
problemer kan let løses, når man hensyn til, at det er 
byttedyr, sørger for en god sundhed og indrettede 
boligforhold.
    I introduktionen til den norske udgave af Den store 
kaninbog, ønskede jeg at øge viden om kaniner og æn-
dre holdningen til dette meget misforståede dyr. Jeg er 
glad for at se den store effekt bogen har haft, og at den 
har været med til at sætte en standard og øge velfærden 
for mange kaniner i Norge. Jeg håber og tror, jeg kan 
være til den samme revolutionen I Danmark.
   Jeg håber, Den store kaninbog vil få viden om arten til 
at brede sig, så den bliver lettere tilgængelig og bidra-
ger til et bedre liv for både kaniner og deres ejere. 

Marit Emilie Buseth 
Oslo, marts 2014

Petter hygger sig i græsset. Foto: Aksel Hunstad 
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KanInErnEs HIsTorIE
Forestil dig, at du er en kanin. Hvis du er havnet i et 
gennemsnitligt hjem, er chancen stor for, at du sidder 
det meste af tiden i et bur uden selskab eller mulighed 
for at bevæge dig ret meget. Det vil sikkert føles fru-
strerende ikke at kunne hoppe og grave, og ensomt at 
være helt alene uden andet at lave end at sidde, sove og 
spise. Hvis du derimod er en vildkanin, vil du sandsyn-
ligvis være med i en større koloni, bo i et tunnelsystem 
under jorden og bruge meget af din vågne tid på at 
græsse og lege i skumringstiden.   

De færreste har mulighed for at tibyde sine tamka-
niner så meget jord, græs og legekammerater som de 
vilde kaniner. Alligevel kan du gøre meget for at give 
dine tamkaniner et rigere og mere tilfredsstillende liv 
end dem, der er opstaldet på traditionel måde i garager, 
haver eller kældre. 

For omkrig tre tusinde år siden blev den iberiske 
halvø opdaget af fønikerne. Fønikien var en civilisation 
i antikken som på grund af sin maritime handelskul-
tur rejste rundt i Middelhavsområdet. Da de på en af 

rejserne fandt området, der skiller Middelhavet fra 
Atlanterhavet, blev de samtidigt opmærksomme på 
en hidtil ukendt dyreart. Fønikerne blev overvældet 
af de spredte dyr, som boede i store dele af landet, 
gravede huler, dansede i skumringen og spiste græs. 
De bestemte, at stedet skulle hedde I-shepam-im, som 
betyder kaninernes land. Oversat til latin bliver det 
Hispania - eller Spanien, som vi kalder det i dag.

Præsentation af 
kaninerne

<     Pika Foto: Ken Kitamura, Toronto ,Ont,. Canada

Harald King of Flops
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Fønikerne tog en del kaniner med sig hjem, og dyrene 
blev efterhånden spredt over Middelhavsområdet. Den 
romerske hær havde i længere tid haft harer i specielle 
indhegninger, såkaldte leporaria, for at have let adgang 
til kød. For at beskytte harerne mod rovdyr, havde 
indhegningerne ofte tag, og romerne var villige til at 
tilpasse forholdene efter dyrenes behov.   

Efterhånden ønskede de at holde de harelignende 
dyr, kaninerne. Romerne viste forståelse for, at kani-
nerne havde behov for at bo anderledes, da kaniner i 

modsætning til harer graver underjordiske tunneller. 
100 år f.Kr. udvidede de derfor indhegningerne ned 
i jorden for at give kaninerne bedst mulig naturlig 
levevis. År 230 e.Kr. boede mange kaniner i fangen-
skab i Italien, og man tror, at de efterfølgende naturlige 
kaninkolonier rundt om Middelhavet blev etableret af 
kaniner, som stak af fra sådanne indhegninger.  

De franske munke lagde i middelalderen grunden 
til vore dages domesticerede kaniner. Da enkelte kani-
ners kød ikke blev anset for at være rigtigt kød, havde 
munkene tilladelse til at spise det, også under fasten. 
For altid at have adgang til dette lovlige kød, begyndte 
de at holde kaniner i bur. Mellem 500 og 1000 e.Kr. 
drev munkene selektiv avl, og kaniner med forskel-
lig pels- og kødkvalitet blev fremavlet. I 1500-tallet 
begyndte man også at eksperimentere med forskellige 
farvevarianter. 

Man regner med, at de første kaniner i hjemmene 
fandtes i Italien under renæssancen. Det var da særlig 
den kvindelige del af overklassen, som havde de nye 
populære familiedyr, og mange udviklede nære og 
stærke bånd til kaninerne. Storslåede begravelser for 
højt skattede kaniner forekom. Det var dog mest 
udbredt udelukkende at have kaniner for deres pels og 
køds skyld, og munkenes kaninhold spredte sig lang-
somt over store dele af Europa. Kaniner stak af rundt 
omkring, og de der overlevede, dannede kolonier på 
landet i flere lande. De engelske vilde kaniner er da 
også nærmere beslægtet med munkenes domesticerede 

Run Rabbit Run Foto Sharyn East

Titan, Madonna og barn sammen med St.Catherine og en 
kanin (1530).
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kaniner end med de oprindelige forfædre i Spanien.  
Kaniner som familiedyr var en sjældenhed og frem 

til midten af 1800-tallet blev de for det meste avlet 
som nyttedyr, og de blev værdsat på grund af deres 
kød og varme pels. Omkring 1850 vågnede der en 
større interesse for form og farve, og man begyndte at 
avle kaniner for at konkurrere om de forskellige racers 
mønstre og øvrige egenskaber. Særlig racerne belgisk 
hare og hollænder blev populære, og det medførte, at 
flere blev interesseret i kaniner og ønskede dem som 
familiedyr. 
Gennem1900-tallet opstod der flere forskellige kanin-
racer både til udstilling og som kæledyr. I 1970´erne 
blev dværgvæddere introduceret i USA. Med sit 
bedårende udseende og relativt gode humør, ønskede 
mange at have dem i hjemmet. Interessen for viden om 
kaniners helbred, ernæringsbehov, adfærd og sociale 
behov tog dermed fart. Organisationer, som ønskede 
at udvikle og sprede information om arten, blev opret-
tet i 1980´erne og 90´erne, og de var uvurderlige til 
at hæve niveauet for det ofte misforståede dyr. House 
Rabbit Society i USA og Rabbit Welfare Organiza-
tion i Storbritannien er to af de foreninger, som blev 
dannet og som hele tiden har været initiativtagere til, 
at fagfolk såvel som privatpersoner har fået øjenene op 
for kaniner.

Viden om kaninmedicin har været til stede længe, 
det nye var interessen for at behandle dyrene. Folk 
var interesseret i at bruge tid og penge på deres højt 
elskede dyr, og dyrlægeuddannelsen og forskellige 
klinikker måtte imødekomme kundernes krav om pas-
sende tilbud.

Skandinavien er desværre langt bagefter i denne 
sammenhæng. Manglende prioritering i de forskellige 
uddannelsesinstitutioner samt lidt viden i befolknin-
gen generelt har ført til, at de flest nordiske kaniner i 
dag stadig ikke nyder godt af den viden, som faktisk 
findes om dyret. Den viden som findes, stammer fra 
og er påvirket af de store kaninopdræt. Deres noget 
gammeldags syn på kaniner, kan ikke bruges af dem, 
der ønsker et liv sammen med deres familiedyr, og det 
første forum for kaniner som kæledyr blev etableret så 
sent som i 2006 i Norge. www.kanin.org blev startet 
som en modvægt til eksisterende forummer og hold-
ninger og med en klar profil for dyrenes velfærd både 
med hensyn til adfærd, sociale behov som til helbred 

og ernæring. I skrivende stund fungerer hjemmesiden 
fint med aktive medlemmer, moderatorer samt uregi-
strerede læsere, som kan tilegne sig livsvigtig informa-
tion om deres kaniner og sammen glæde sig over og 
dele kærligheden til de fascinerende dyr. 

Jeg ser frem til den videre hævning af kaninernes 
status og folks generelle kaninkompetence i de kom-
mende år. 

DE vIlDE KanInEr
De vilde europæiske kaniner graver underjordiske tun-
neller og bor der sammen i kolonien. De komplicerede 
tunneller kan være meget lange og sofistikerede med en 
række udgange og særlige huler for de enkelte bebo-
ere. Kaninerne opholder sig mest i deres respektive 
huler, når de ikke er ude for at græsse eller udøve fysisk 
aktivitet. 

Med fjender både i luften og på jorden må de være 
forsigtige og passe godt på. Derfor græsser de helst 
sammen i flok, så der altid er nogen på vagt. Når en 
kanin sidder på bagbenene, strækker hals og har ørerne 
på stilke, kan de andre kaniner spise græs og hygge sig. 
At være sammen i sådan en gruppe giver tryghed for 
det enkelte medlem. 

Samarbejdet og det indviklede tunnelsystem gør, at 
kaniner har størst mulig sikkerhed også under jorden. 
Boligen består af et netværk af tunneller, som bliver 
bundet sammen af forskellige ruter. Vejene er ofte 

Bella, en hollænder. Foto: Diane Bell, Orlando, FL, USA
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<     En årvågen vild kanin undersøger, om det er trygt at græsse videre. Foto: Andy Purivance

snævre, 15 cm, med plads til kun én kanin af gangen. 
Det løser de med mødepladser med op til 40 cm 
imellem. Man har ikke kunnet finde ud af, hvordan de 
finder ud af at passere hinanden, hvordan de bestem-
mer, hvem der skal vige for hvem og øvrige trafikreg-
ler, men en generel fredelig sameksistens viser, at det er 
velfungerende. 

De mange ruter i tunnelsystemet er gode til at 
forvirre eventuelle fjender, som sniger sig ind, og med 
de mange flugtveje er kolonien bedst muligt udstyret 
til, at kaninerne hurtigt kan flygte ud. De kender deres 
bomiljø godt og må have et veludviklet mentalt kort 
over området.

Da kaniner i modsætning til mange fjender kan 
hoppe lodret, kan de også springe op gennem udgange 
i taget, og de forcerer de komplicerede tunneler på 
imponerende vis. De forvirrede fjender har ofte proble-
mer med at navigere på kaninens hjemmebane og med 
kaninernes mange nødudgange, må de som regel luske 
ud igen uden at have besejret sit bytte.
   Kaniner lever i store kolonier, som igen er inddelt i 
grupper på to til otte dyr. De har et meget veludviklet 
socialt system, der regulerer samlivet og fører til en 
generelt fredelig sameksistens. En dominant kanin 

regerer, og de øvrige kaniner har forskellige positioner 
i hierarkiet. 
   Kaniner, som står højest på rangstigen, nyder fordele 
såsom adgang til attraktive partnere og gode redeplad-

ser, så det gælder om at tilkæmpe sig en god placering.
Kaniner er meget sociale. De sover sammen, spiser 

sammen, leger sammen og pudser hinanden. Hvem 
som giver og modtager mest pelspleje, afhænger af hvor 
vedkommende står i rangodenen, men uanset position 
nyder de godt af hinandens selskab, og de knytter nære 
bånd med udvalgte partnere.

Trods den sociale adfærd og behovet for at være 
sammen med artsfæller, er kaninen ikke et flokdyr men 
et kolonidyr. Kolonidyr indretter sig, så de har mu-
lighed for en tilværelse alene indimellem. Kaninerne 
har derfor hver sin lille hybel i kolonien, hvor de kan 
trække sig tilbage, når de gerne vil. Det meste af tiden 
har de selskab af andre kaniner og både sover, spiser og 
leger sammen, men de kan også vælge at være alene i 
deres private hule. 

Kaniner er meget territoriale og vogter steder, de 
mener, er deres. Hvis en uvedkommende kanin kom-
mer ind i en andens hybel uden invitation, eller frem-
mede kaniner kommer ind i koloniens lorteafgrænsede 
område, skal der reageres. Sådanne indtrængere må 
enten gøre sig fortjent til at komme ind i gruppen eller 
de jages væk. 

Da kaninerne ikke har nogen reel mulighed for at 
beskytte sig mod deres fjender ved at gå til angreb, må 
de i stedet reagere øjeblikkeligt på alt, der kan indikere 
fare og skynde sig afsted. De tramper hårdt med bag-
benene i jorden, og denne alarm vil være et varsel til de 
andre kaniner, så de kan komme hurtigt i skjul.  

KanInEns slægTnIngE
Kaniner tilhører Lagomorpha-ordenen. Lagomorpha 
betyder harelignende dyr, og opdeles videre i to 
kategorier, Ochotonidae- og Leporidae-familien. 
Ochotonidae-familien består kun af pibeharer, mens 
leporidae-familien rummer forskellige kaniner og 
harer. Alle nævnte dyr klassificeres i samme orden som 
følge af et fælles tandsæt.

Pibeharer eller såkaldte amerikanske «rock-
rabbits» har små, æggeformede kroppe, runde ører, 
korte ben og ingen synlig hale. Kropslængen varierer 
fra 16–21 cm, og de vejer 75–290 gram. De er dermed 
både mindre og ser anderledes ud end de andre i 

Et lille boligkompleks. Illustrasjon: Nils Erik Werenskiold
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familier i Lagomorpha-ordenen. De amerikanske dyr 
ligner kaninerne i den forstand, at de er sociale og bor i 
grupper, men i stedet for at grave huler i jorden, bor de 
sammen i hulrum, som findes i en stenhøj. I modsæt-
ning til de relativt tavse kaniner, har pibeharer et større 
vokabular at spille på. De kommunikerer ved at synge 
og kalde på hinanden, omtrent som marsvin. De er 
også græsædende og bruger det meste af deres vågne 
tid på at samle mad. Planter, de ikke spiser med det 
samme, samler de i en høj for at have det til de hårde 
vintre. Denne reserve flytter de til et tryggere sted, hvis 
højen med mad er truet af dårligt vejr.

Mens gnavere kun har fire fortænder, har pibeharer, 
harer og kaniner seks. Udover de fire synlige, har de 
et ekstra sæt korte tænder, som ligger på bagsiden 
af de lange fortænder. Kaniner er altså ikke i samme 
familie som gnaverne, som mange tror. De ligner 
faktisk ikke gnavere mere end andre pattedyr, og de 
har andre ernæringsmæssige behov, anden adfærd og 
kommunikation. Alle gnavere er ikke en gang vegetarer 
i modsætning til de harelignende dyr, der er afhængige 
af græsning.  

Ordenen Lagomorpha

Familien Ochtoni-
dae (pibeharer)

Familien Leporidae 
(kaniner og harer)

Slægten Ochton-
tona (pibeharer)

Slægten Lepus  
(harer)

Slægten Oryctolagus 
(kaniner)

Slægten Sylvilagus  
(Cottontail)

+ 7 andre slægter

Antal arter: 7 Arter: arktisk hare, 
jackrabbit, euro-
pæisk hare, japansk 
hare, koreansk hare, 
indisk hare + 26 andre 
harearter

Art: cuniculus  
(europæisk kanin)

Arter: acuaticus 
(myrkanin),  
floridanus (østlig 
cottontail) + 10 andre 
arter

FaMIlIETræ

Vildkanin i England.  Foto: Keven Law, Storbritannia

Trulte graver i haven.     >
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Der findes over 50 typer harer og kaniner.
De ovennævnte mange kanintyper svarer ikke til 

de forskellige fremavlede domisticerede kaninracer, 
men er klassificeringer af forskellige dyr. De forskellige 
avlsforeningers racebegreb tager alle udgangspunkt i 
efterkommere af  Oryctolagus cuniculus, og de er der-
med samme dyr med forskelligt ydre.
   Oryctolagus cuniculus er det videnskabelige navn på den 
europæiske vildkanin og dermed vores tamkaniner.  Det 
er en relativ ny betegnelse indenfor biologisk klassifice-
ring, og den blev først vedtaget i 1874. 
   Oryctolagus er græsk og betyder harelignende gravere, 
og cuniculus er det latinske ord for underjordiske tunnel-
ler. Kaninens videnskabelige navn, Oryctolagus cuniculus, 
betyder altså «harelignende dyr, som graver underjor-
diske tunneller».
   De over halvtreds typer harer og kaniner vi kender, 
er tilpasset forskellige omgivelser, temperaturer og for-
hold. Nogle haretyper bor i polarområder, mens andre 
bor i Afrika. De forskellige kanintyper bor bestemte 
steder som i bjergene, i ørkenen, på en slette eller i en 
mose. 

Leporidae-familien varierer også i størrelse og 
udseende. De mindste pygmækaniner, Brachylagus 
idahoensis i Nordamerika, er kun 25–29 cm fra snude 
til hale. De vejer omkring 300 gram, mens de største 
europæiske harer, Lepus europaeus, er 50–76 cm lange 
og vejer fra 2,5–5 kg.

   Fælles for alle de forskellige varianter af Leporidae-
familien er, at de er planteædere. En specialiseret 
fordøjelse gør, at dyrene kan udnytte og klare sig på 
en næringsfattig kost, og de fleste har udelukkende en 
græsbaseret kost. 

Leporidae-familien er også afhængig af at komme 
hurtigt væk fra rovdyr. De er skabt til hurtige bevægelser 
og kendt for at flygte i zigzag for at forvirre rovdyrene. 
Store øjne og et næsten 360 graders synsfelt, mobile ører 
og god hørelse, samt en let krop med store bagben gør, 
at de er godt rustet til at flygte fra sine mange fjender.

sylvIlagus
Cottontail eller bomuldshalekaninen findes i for-
skellige varianter, og den østlige bomuldshalekanin, 
Sylvilagus floridanus, er en af dem som til forveksling 
ligner den europæiske vildkanin. Form og farve er 
tilsyneladende ens, mens en del andre træk skiller de to 
arter fra hverandre. Bomuldshalekanin har ikke et lige 
så veludviklet socialt liv som de europæiske kaniner, 
de graver ikke lige så omfattende huler under jorden, 
men er meget territoriale. De lever mere over jorden og 
føder også unger med færdigudviklet pels og åbne øjne, 
i motsætning til den europæiske kanin, som får unger, 
der er nøgne og blinde de første dage.

<      Mand og kanin løber.  Foto Jerry Zhu, USA

Bomuldshalekanin hedder på engelsk cottontail

Myrkanin.  Foto: WikipediaØstlig cottentail eller bomuldshalekanin.  Foto: Alan Vernon 
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