Guide til kaninadfærd og personlighed
Til internater og formidlingshjem

Kaniner er byttedyr og vil derfor oftest have en anden adfærd på internater end i et fast hjem. Det kan derfor være
svært at vurdere en kanins personlighed og hvilken familie, den passer bedst til.
Nedenstående 5 kaninpersonligheder og den adfærd, som oftest vil ses hos disse, er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt engelske internater, formidlingshjem, plejefamilier og almindelige kaninejere. Beskrivelsen er
ment som en vejledning til at tolke kaninens personlighed og hvilket type hjem, den vil trives bedst i. Der anbefales at
internater og andre formidlingshjem laver klistermærker, der kan sættes på burene, så frivillige hurtigt kan se hvilken
“blomstertype”, kaninen er, og dermed kan matche hjem og familie.
Beskrivelsen er kun ment som en guideline - nogle kaniner vil måske ikke passe til beskrivelsen, så stol altid på din
egen intuition. Der er udarbejdet et supplerende skema, der kan bruges til at bestemme kaninens personlighed.

Viol

På internatet er den mest dominerende adfærd hos en Viol at den gemmer sig, trykker sig og stamper i jorden. I ny og
næ vil den udforske området omkring sig. Den bliver let forskrækket. Disse kaniner er sky.
I et fast hjem vil Violer stadig gemme sig, trykke sig, stampe i jorden og blive forskrækket i ny og næ, men de vil ofte
blomstre op og udforske, vaske sig og bede om at blive kælet med. Violer gør sig bedst i hjem, hvor der ikke bor børn. De
kan blive søde, blide kaniner,hvis de får den rette omsorg. De vil ofte gå godt sammen med andre kaniner, medmindre det
er en Tulipan, der er for dominerende.

Klokkeskilla

På internater vil de i perioder gemme sig, men de vil også udforske, vaske sig, lege, stampe, hilse på og i ny og næ nappe
og lave glædeshop.
I et fast hjem vil en Klokkeskilla være en venlig kontaktsøgende kanin, men den kan være territorial omkring sit bur og
nappe, hvis en person stikker en hånd ind på dens område. Nogle Klokkeskilla-kaniner er den udforskende type i deres
faste hjem - her vil de være meget aktive og meget blide, men gider ikke sidde stille og blive nusset alt for meget. Klokkeskilla kommer oftest godt ud af det med andre kaniner, hvis sammenføringen gøres korrekt. Nogle få af dem kan trives
i hjem med børn, hvis deres grænser respekteres. De kan finde på at nappe, hvis de bliver holdt fast eller båret rundt på
mod deres vilje.

Bellis

Disse typer udforsker, vasker sig, tigger om kæl og kan finde på at smide sig afslappet om på siden. lave glædeshop,
stampe og (dog sjældent) trykke eller gemme sig. De elsker at blive kælet og vil ofte være imødekommende. De er
sjældent aggressive over for andre kaniner, medmindre de bliver provokeret.
Deres adfærd på internatet vil oftest være den samme i deres nye hjem. Bellis er den bedste kanintype til hjem, der ønsker en
kanin, der kan lide at sidde på skødet og blive kælet. Bellis går godt sammen med andre kaniner og de fleste børn på
grund af deres rolige temperament.
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Tulipan

På internatet udviser disse kanintyper en stor varietet i adfærd - alt fra udspilede øjne, nervøsitet, markering, skinangreb,
bid, stampen, løftet hale, forskrækkelse, trykken, leg med legetøj og glædeshop. De smider sig dog sjældent afslappet om
på siden på internatet.
I deres faste hjem vil de være nogle ægte personligheder, som altid er opmærksomme, altid på vagt, altid aktive og
kontaktsøgende. De vil udvise en lige så bred adfærdspalette som på internatet. Nogle Tulipaner vil ikke egne sig til hjem
med børn eller andre kaniner. Det er vigtigt at være opmærksom når en Tulipan skal omplaceres til et hjem med andre
kaniner eller med børn.

Rose

Disse stolte kaniner har en holdning til tingene og det ses også på internatet. De er ofte i gang med at markere, udforske og
bede om kæl. Roser kan finde på at lave glædeshop og lege med legetøj. Nogle enkelte af dem kan løfte halen og stampe
i jorden i ny og næ, hvis de ser noget/nogen de ikke kan lide. Man ser sjældent denne type kaniner gemme eller trykke
sig.
Roser kræver meget opmærksomhed i deres faste hjem, og de har intet problem med at bede om det. Nogle af dem kan
godt gå sammen med andre kaniner, hvis disse har en mindre dominerende personlighed, men mange Roser kan være
svære at sammenføre med andre kaniner, fordi de foretrækker menneskeselskab.

NB: Det er vigtigt at være opmærksom på at det første afsnit beskriver kaninens adfærd på internatet, og det
efterfølgende afsnit i kursiv beskriver kaninens forventede adfærd i et fast hjem. En kanin behøver ikke passe fuldstændig til beskrivelsen for at tilhøre den pågældende personlighedstype.
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