door Gregoire De Swerdt

Nervositeit is in vele gevallen de
oorzaak bij jonge voedsters die
voor de eerste maal werpen. Het
voortdurend, onbeheerst schoonlikken van de ijverige voedster
kan leiden tot verwondingen bij
het pasgeboren konijntje. Dit in
combinatie met een gevoel van
dorst zorgt er voor dat de voedster na het proeven van het eerste vocht en bloed haar werk met
te grote ijver voorzet en het diertje
tenslotte geheel of gedeeltelijk op
eet. Dit rust beslist niet op een
boosaardig karakter van de jonge
voedster, maar wel op nervositeit.
Als de jongen geboren worden,
zitten ze achter elkaar in een
soort worstvelletje. Het is de taak
van de voedster de jongen hieruit
te helpen door dit omhulsel ervan
te eten. Tijdens deze bezigheid
kan het gebeuren dat de voedster heel licht een oortopje of de
beentjes bij één of meerdere jongen raakt, met verwonding tot gevolg. Bij controles zal u dan in het
nest jongen ontdekken met één of
beide oortjes aangevreten of met
één of meerdere ledematen verminkt. Ook dit soort verwondingen ligt vaak aan het feit dat het
de eerste maal is dat de voedster
werpt. Herhaalt dit euvel zich bij
een tweede of derde worp, dan is
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het raadzaam dit dier voor verdere
fok uit te sluiten. Hier is dan veelal
sprake van een karakterfout van
het dier.
Ook een gevoel van onveiligheid,
vaak door gebrek aan rust of
ruimte, kan leiden tot kannibalisme. Een dier dat zich onvoldoende beschermd voelt, doodt haar
jongen uit een soort angstgevoel
als reactie op onrust rond het hok
bij de geboorte. Voor het werpen
moeten we er dus vooral op letten
dat we de natuurlijke omgeving
van de voedsters niet verstoren
en enkel de alledaagse handelingen uitvoeren, zodat het dier
in alle rust haar jongen ter wereld
kan brengen. Deze rust kan u uw
dieren geven door ze een hok te
geven met voldoende diepte (minimum 70 cm) of door het plaatsen va een nestkastje, zodat het
dier zich voldoende kan afzonderen tijdens het werpen. Bedwing
na het werpen uw nieuwsgierigheid en houdt de geboorte van
op afstand in het oog. In normale
omstandigheden hoeft de voedster geen hulp bij de geboorte.
Slechte of verkeerde voeding en
vooral een groot tekort aan eiwitten kan ook dikwijls de oorzaak
zijn van kannibalisme. Voor en
tijdens de dracht is de voeding
van de voedster belangrijker dan
ooit. De goed uitgebalanceerde
samengestelde
konijnenkorrel bevat alles wat voor uw dier
noodzakelijk is. Elk negatief verhaal over dit voeder kan u rustig
naast u neerleggen. Goed gerstof tarwestro, korrel en zuiver
drinkwater zijn voldoende om
uw voedsters gezonde jongen
ter wereld te laten brengen.
Sommige fokkers voegen aan
hun korrelvoeder een enkelvoudig voeder toe, zoals maïsvlokken of geplette haver. Let wel op
dat hierdoor de uitgebalanceerde
samenstelling van uw krachtvoeder sterk kan wijzigen. Enkele
dagen voor de geboorte iets extra
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serveren aan de voedster kan leiden tot darmstoornissen en in de
ergste gevallen zelfs diarree. Ook
het verstrekken van melk enkele
dagen voor de verwachte geboortedatum – een van oudsher gekende traditie – is helemaal niet
aan te raden.
Gebrek aan zouten tijdens de
dracht kan ook weer leiden tot
kannibalisme. Het strooien van
een kleine hoeveelheid keukenzout (let op: enkel keukenzout,
geen jodiumhoudend zout) over
het krachtvoeder enkele dagen
voor het werpen is in veel gevallen een probaat middel. Een tekort aan zouten in het lichaam is
meestal een gevolg van een verkeerde voederwijze. Groenvoer
met een hoog oxaalzuurgehalte
zoals bietenblad, bloemkoolblad,
spinazie en zuring, onttrekken
zouten aan het lichaam van het
moederdier.
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Nestverlies juist na het werpen
om welke reden ook is zelfs voor
de meest ervaren fokker een bron
van ergernis of onmacht, aangezien kannibalisme honderd en
één oorzaken kan hebben. Geen
enkele fokker noch dierenarts kan
bijgevolg juist bepalen waarom
de voedster na de geboorte haar
eigen jongen op eet. U vraagt
zich misschien af of er dan helemaal niets tegen kannibalisme te
doen valt. Toch wel, want naast
een groot aantal minder bekende
oorzaken en vermoedelijk slechts
sporadisch optredende factoren,
kunnen we de meest voorkomende oorzaken toeschrijven aan
rustverstoring en voederfouten.

konijnen

Kannibalisme bij de geboorte

Sommige onder ons, vooral de
fokkers van dwergrassen, maken
naast enkele druppels azijn in het
drinkwater wel eens gebruik van
een ½ Aspro tablet of een kinder
Aspro om de koorts bij het werpen
te onderdrukken. Geeft dit bij uw
voedsters de verwachte resultaten, waarom zou u dan deze handelswijze staken.
Veel succes met de fok.

Nestje jonge vlinders.
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