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En sund kanin er en glad kanin!

Mange børn vil gerne have et dyr at kæle med. En kanin kan være 
god som det første kæledyr. Den er blød og rar at ae, men den skal 
selvfølgelig behandles som et levende dyr. 

Her kan du læse om pasning af kaniner, hvordan du aktiverer dem og 
hvad de skal have at spise for at være sunde. Kaniner er lette at pas-
se og tager ikke så meget plads. De findes i mange størrelser, farver, 
pelslængder og temperamenter. 

Bogen henvender sig til børn under tolv, men den giver også gode 
råd til forældrene. 
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Det bedste ved kaniner er, at næsten alle 
kan have en, uanset om man bor i lejlighed, i 
hus eller på en gård. Kaniner kræver ikke så 
meget plads, og der findes kaniner i mange 
forskellige størrelser og med forskelligt tem-
perament. 

Kaninen er det dyr, som mange børn får lov 
at passe som deres første dyr. Den kræver 
ikke lige så meget pasning som en hund eller 
en pony, så den kan være praktisk at øve sig 
med for at finde ud af, om man kan klare at 
have sit eget dyr. 

En kaninunge er sød som levende kæledyr. 
Den er blød og venlig at ae og kramme. 
Samtidig er den følsom. 

Det er let at skade en kanin, hvis du ikke er 
forsigtig. Du skal ikke lave høje lyde, som 
kan skræmme den, og du skal passe på ikke 
at komme til at træde på den. Vær også 
omhyggelig med kaninens mad, for den har 
let ved at få maveproblemer. 

Kaninen som første kæledyr
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Vælg en race, som netop passer til dig. Som 
unger er alle kaniner små, så du skal finde 
ud af, hvor stor kaninen bliver som voksen. 
Nogle af dem kan blive meget store! 

Der er meget mere, du skal vide om pasning 
af kaniner, for at kaninen skal få det godt og 
trives. I denne bog kan du lære det.
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Vidste du at
… kaninen er et meget stille dyr? Den kan 
knurre lidt, hvis den skal advare om noget 
eller hvæse, hvis den er vred. Ellers bruger 
kaninen kroppen til at vise, hvad den føler, 
og hvad den vil. 

Find ud af, hvor stor kaninen bliver.



Den tamme kanin nedstammer fra vild-
kaninen og hører til harefamilien. Andre dyr 
i familien er haren og pibeharen, der er lille 
som en mus.

De vilde kaniner bor i huler i jorden. De kan 
bedst lide sandet jord, hvor det er let at grave 
gange. I hulerne bor de i grupper med mellem 
otte og femten kaniner i hver. Ungerne bor i 
deres egne huler, rigtige børneværelser. 

Kaninens historie
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