


 1 

Innehållsförteckning 
 
 
Sammanfattning.......................................................................................................... 2 
 
Introduktion................................................................................................................ 3 

Allmänt................................................................................................................ 3 
Utbredning och systematik................................................................................... 4 
Livsmiljö och levnadssätt..................................................................................... 4 
Föda..................................................................................................................... 5 
Reproduktion och populationsstruktur.................................................................. 6 
Habitatutnyttjande och predationsrisk .................................................................. 6 
Sjukdomar – Myxomatosis och Rabbit Haemorrhagic Disease ............................. 7 
Metoder för uppskattning av kanintäthet .............................................................. 8 
Latriner................................................................................................................ 9 
Bevarandestrategier/Åtgärdsplaner..................................................................... 10 

Habitatåtgärder ............................................................................................ 10 
Omförflyttning............................................................................................... 11 
Predatorkontroll............................................................................................ 11 
Sjukdomskontroll........................................................................................... 12 
Jaktstrategier ................................................................................................ 12 

 
Syfte........................................................................................................................... 13 
 
Studieområdet i Sierra Morena................................................................................ 15 
 
Metod......................................................................................................................... 16 
 
Resultat...................................................................................................................... 19 

Räkning av pellets och latriner ........................................................................... 19 
Skillnader i dygnsaktivitet.................................................................................. 21 

 
Diskussion.................................................................................................................. 22 

Räkning av pellets och latriner ........................................................................... 22 
Skillnader i dygnsaktivitet.................................................................................. 24 

 
Tack ........................................................................................................................... 24 
 
Referenser ................................................................................................................. 25 

Litteratur............................................................................................................ 25 
Bilder................................................................................................................. 29 

 
Bilaga I ...................................................................................................................... 30 

Kartor över Spanien ........................................................................................... 30 
 

 
 
 
 
 



 2 

Sammanfattning 
 
Den europeiska vildkaninen (Oryctolagus cuniculus) är inhemsk på den iberiska halvön och 
utgör en nyckelart i det iberiska Medelhavsekosystemet. Kaninpopulationerna har dock 
minskat drastiskt under de senaste årtiondena, vilket huvudsakligen beror på habitatförstörelse 
och virussjukdomarna RHD och myxomatosis. Många bevarandeplaner har därför genomförts 
men på grund av bristande framgång hos flertalet av dessa åtgärder återstår många försök för 
att få till stånd en bestående ökning av kaninpopulationerna. Dessa projekt är speciellt viktiga 
i områden med låg kanintäthet, där det fortfarande finns populationer av de utrotningshotade 
arterna panterlo (Lynx pardinus) och kejsarörn (Aquila adalberti). Uppskattning av 
kaninmängd vid låg kanintäthet är därför av stor betydelse för att utvärdera framgången av 
åtgärdsplanerna. I denna studie uppskattades kaninmängden genom räkning av antalet 
kaniner, pellets och latriner i elva olika undersökningsområden. Vidare undersöktes också 
eventuella skillnader i kaniners aktivitet under gryning respektive skymning. Det fanns en 
stark signifikant korrelation mellan både antalet kaniner och räknade pellets samt mellan 
antalet kaniner och latriner. Utifrån dessa resultat kan båda metoderna betraktas som 
användbara vid uppskattning av kanintäthet. Räkning av latriner kan dock underskatta 
kaninmängden vid mycket låg kanintäthet, eftersom inga latriner kunde noteras inom de 
undersökningsytor, där endast en kanin observerades. Räkning av latriner kan därför anses 
som en användbar metod men inte vid mycket låg kanintäthet då räkning av pellets 
rekommenderas som den mest lämpliga och tillförlitliga metoden. Ingen signifikant skillnad 
kunde påvisas i aktivitet under gryning respektive skymning. 
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Introduktion 
 
 
Allmänt 
Den Europeiska vildkaninen (Oryctolagus cuniculus) är inhemsk på den iberiska halvön 
(Rogers m fl. 1994). Den utgör en nyckelart i det iberiska Medelhavsekosystemet och är ett 
viktigt bytesdjur för minst 29 olika fågel- och däggdjurspredatorer (Delibes & Hiraldo 1981, 
Jaksic m fl. 1981). För de kritiskt utrotningshotade arterna panterlo (Lynx pardinus) och 
spansk kejsarörn (Aquila adalberti) utgör kaninen det huvudsakliga bytesdjuret (Ferrer m fl. 
2004, Moreno m fl. 2004 & 2007, Delibes-Mateos m fl. 2007). 
 
Kaninpopulationerna har minskat kraftigt under de senaste årtiondena och i en del områden i 
Spanien är kaninen till och med utdöd (Villafuerte m fl. 1995, Calvete 2006a, Cabezas m fl. 
2007). Gjorda uppskattningar från Doñana Nationalpark och närliggande områden visar att 
populationerna har minskat med 95 % sedan 1950-talet (Delibes m fl. 2000). Europeisk 
vildkanin klassas idag som missgynnad (NT) på väg mot sårbar (VU) på IUCN: s ”Red List of 
Threatened Species” (IUCN 2008). Minskningen beror dels på de två virussjukdomarna 
myxomatosis, som upptäcktes på 1950-talet, och rabbit haemorrhagic disease (RHD) från 
slutet av 1980-talet (Calvete m fl. 2002, Cabezas m fl. 2007, Moreno m fl. 2007), i 
kombination med fragmentering och minskning av lämpliga habitat samt för högt jakttryck 
(Moreno m fl. 1995, Virgós m fl. 2003, Calvete m fl. 2004, Cabezas m fl. 2007). Stora 
klimatvariationer med häftiga regnfall, som förstör bohålorna, har också bidragit till 
minskningen (Moreno m fl. 1995, Palomares 2003a, b), eftersom unga kaniner dödas genom 
översvämning och blockering (Palomares 2003b, Gea-Izquierdo m fl. 2005).  
 
I Spanien upptas cirka 70 % av landets totala yta av drygt 30 000 privata jaktområden och i 
flertalet av dessa jagas kanin (Angulo m fl. 2003, Delibes-Mateos m fl. 2007). Därför anses 
kaniner även ha ekonomisk betydelse som jaktvilt (Angulo m fl. 2003, Calvete m fl. 2004, 
Catalán m fl. 2008, Palomares 2001). Att hejda nedgången av kaninpopulationer har därför 
hög prioritet i Spanien (Angulo m fl. 2003). Under de senaste årtiondena har försök med olika 
åtgärder gjorts för att få till stånd en ökning av kaninpopulationerna. Strategier som används 
är habitatbevarande (Moreno m fl. 1995, Villafuerte m fl. 1997, Cabezas m fl. 2007, Catalán 
m fl. 2008, Delibes-Mateos m fl. 2007), omförflyttningar (Calvete m fl. 2004, Moreno m fl. 
2004, Cabezas m fl. 2007, Catalán m fl. 2008), predatorkontroll (Villafuerte m fl. 1998, 
Calvete m fl. 2004) eller sjukdomskontroll (Calvete & Estrada 2004, Calvete 2006).  
 
Eftersom flera av dessa redan utförda åtgärder inte rönt någon större framgång måste 
fortfarande många försök utföras för att om möjligt öka kaninpopulationerna. Detta gäller 
speciellt i de områden, där det fortfarande finns utrotningshotade arter, som har kaniner som 
sin huvudsakliga föda (Catalán m fl. 2008). Resultaten av dessa åtgärdsplaner behöver 
utvärderas och nya planer utvecklas för att kunna få fram vilken metod, som är den mest 
effektiva. En uppskattning av kanintätheten är också av vikt för att kunna vidta 
bevarandeåtgärder och kontrollprogram. Olika fältmetoder har tidigare använts; infångande av 
kaniner (live-trapping) (Palomares 2001), direkt räkning av individer (Palomares 2001, 
Ballinger & Morgan 2002, Poole m fl. 2003), räkning av pellets (Palomares 2001, Moreno m 
fl. 2004) och räkning av bohålor (Palomares 2001, Ballinger & Morgan 2002). 
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Utbredning och systematik 
Europeisk vildkanin hör till familjen hardjur (Leporidae) (Corbet 1994). Den väger 1.5–2.0 
kg, är cirka 35 centimeter lång (Ward 2005) och är gråbrun till färgen (Jensen m fl. 2004, 
Ward 2005). Kaniner i Medelhavsområdet är mycket mindre i storlek än sina artfränder i 
norra Europa. De växer fortare, fortplantar sig vid yngre ålder och har mindre kullstorlekar 
och dör tidigare än sina större artfränder (Rogers m fl. 1994). Jämfört med haren är öronen 
betydligt kortare och saknar svart spets (Bjärvall m fl. 1990, Corbet 1994, Jensen m fl. 
2004)(Fig. 1).  
 
 

 
Figur 1. (a) Brun Hare (b) Kanin 

(Corbet 1994) 
 
Vildkaninen har sitt ursprung i västra delarna av Medelhavsområdet och har därifrån förts in 
både naturligt och genom utsättning till övriga Europa (Bjärvall m fl. 1990, Villafuerte m fl. 
1993, Flux 1994) och vidare till länder som Chile, Argentina, Australien och Nya Zeeland 
(Villafuerte m fl. 1993, Flux 1994). Till Sverige introducerades den runt sekelskiftet 1900 och 
har spridit sig upp till södra och sydöstra Sverige (Bjärvall m fl. 1990, Jensen m fl. 2004). I 
Australien spred sig vildkaninen mycket snabbt och konkurrerade både med får och annan 
tamboskap om betet och dessutom med inhemska herbivorer i många områden. Genom 
biologiska kontrollmedel i form av införsel av virussjukdomen myxomatosis på 1950-talet 
och RHD på 1980-talet har kaninstammen kunnat reduceras i Australien (Scanlan m fl. 2006).  
 
I Storbritannien introducerades den europeiska vildkaninen på 1000-talet och hölls från början 
i fångenskap för föda och pälstillgång. På 1700-talet lät man vilda populationer spridas på 
grund av ett ökat jaktintresse. Detta medförde en snabb ökning och spridning av 
kaninpopulationerna och på 1950-talet introducerades Myxomatosis som kontrollåtgärd 
(Surridge m fl. 1999). 
 
Livsmiljö och levnadssätt  
Vildkaninen förekommer främst i terräng med lätta och torra jordar (Jensen m fl. 2004) eller i 
sandiga jordar (Bjärvall m fl. 1990, Myers m fl. 1994, Gea-Izquierdo m fl. 2005) samt i 
sluttningar med tät buskvegetation och träd i nära anslutning till ett mer öppet landskap 
(Bjärvall m fl. 1990, Jensen m fl. 2004). Den lever i territorier med ett utbredningsområde av 
1-2 hektar och föredrar ett varmt och torrt klimat och lever sällan i områden, som ligger mer 
än 1500 meter över havet (Ward 2005). 
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Europeisk vildkanin är det enda hardjur (lagomorph), som gräver bohålor (Martins m fl. 
2002). Dessa används främst under forplantningssäsongen och som skydd från predatorer och 
ogynnsamt väder (Palomares 2003b). Bohålorna har underjordiska gångsystem med flera 
ingångar (Jensen m fl. 2004), som varierar från ett fåtal till mer än 100 ingångar per system 
(Palomares 2003b). Dessa gångsystem kan i en del fall leda till underminering av marken och 
ge upphov till jordras (Jensen m fl. 2004). Kaniner är mer förekommande i områden med hög 
buskvegetation (Palomares m fl. 2001, Moreno & Villafuerte 1995), eftersom rötterna ger 
högre stabilitet hos de underjordiska bohålesystemen och buskvegetationen ökar möjligheten 
att undvika predatorer (Palomares 2003b).  
 
Kaniner lever oftast tillsammans i kolonier (Jensen m fl. 2004, Ward 2005) och är mest aktiva 
utanför bohålorna under gryning, skymning och natt (Villafuerte m fl. 1993, Gibb m fl. 1994, 
Ward 2005). Kaninernas huvudsakliga viloperiod pågår från gryning till skymning, då de 
återvänder till sina bohålor (Gibb m fl. 1994). Aktiviteten är beroende av rådande 
väderförhållanden och kan variera mellan olika områden. Vid studier i sydvästra Spanien har 
betesaktiviteten visat sig vara mindre under dagar med ökade vindförhållanden men ej under 
dagar med molnighet eller nederbörd. Däremot har betesaktiviteten minskat mitt på dagen vid 
solsken (Villafuerte m fl. 1993), eftersom kaniner undviker höga temperaturer (Ward 2005). 
När det gäller dygnsaktiviteten verkar den i Medelhavsområdet generellt vara en kompromiss 
mellan termoregulatoriska strategier och antipredatoriska strategier (Villafuerte m fl. 1993). 
 
Föda 
Födan består huvudsakligen av gräs (Rogers m fl. 1994, Ward 2005) och örter. Om det råder 
brist på gräs och örter äter kaninen kvistar (Rogers m fl. 1994), löv och frukter på buskar 
(Rogers m fl. 1994, Rueda m fl. 2008) samt vedväxter. I västra delen av Sierra Morena har 
upp till 33 % av växande grödor konsumerats av betande kaniner (Rogers m fl. 1994). Även 
olivodlingarna i Spanien drabbas ofta av barkskador, eftersom sommarperiodens torka medför 
brist på annan lämplig föda (Sánchez Tortosa, F., muntligen). 
 
 
 

 
                      Figur 2. Europeisk vildkanin i undersökningsområdet 
                      under studieperioden i Sierra Morena. 
                         Foto: Helena Ström 
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Reproduktion och populationsstruktur  
Vildkaniner på den iberiska halvön har hög produktivitet, men också hög juvenil mortalitet 
under fortplantningssäsongen. Efter 28-30 dagars dräktighet (Calvete 2006a, b) föder honan 
oftast 3-6 ungar och hon kan få mellan 2-4 kullar per år (Ward 2005). I Sverige föder 
vildkaninen i genomsnitt 4-6 ungar och 3-4 kullar per säsong (Jensen m fl. 2004). Redan 
några få dagar efter nedkomsten kan kaninhonor åter bli dräktiga. Fortplantningssäsongen i 
Spanien pågår i regel mellan november och juni (Ward 2005). Reproduktionen är beroende av 
vegetationstillväxten, som i sin tur är relaterad till nederbörd och temperatur (Ward 2005, 
Calvete 2006b). I Spanien är det vanligt med en årlig tre- till fyrfaldig ökning av antalet 
kaniner från minimum till maximum. Kullstorleken ligger i genomsnitt på fyra ungar (Calvete 
2006b). Generellt är kullstorleken lägre i södra jämfört med i norra Europa, vilket är 
korrelerat med Medelhavskaninens mindre kroppsstorlek (Rogers m fl. 1994).  
 
Nyfödda kaninungar lever i ett yngelgryt – en speciell håla i marken utgrävd av modern – 
under de första tre till fyra veckorna och under denna period är de helt beroende av modern 
för sin överlevnad. Därefter är de avvänjda och kommer ut ur bohålan. Kaniner kan vara 
könsmogna redan vid tre månaders ålder (Calvete 2006b) men flertalet fortplantar sig inte 
förrän nästa fortplantningssäsong, då de i regel är äldre än åtta månader (Calvete m fl. 2002, 
Calvete 2006b). Omkring 75 % av de unga kaninerna blir tagna av predatorer innan de når 
könsmognad. Predationshastigheten minskar dock för de kaniner, som nått könsmognad och 
har ett eget revir (Ward 2005). Den årliga mortalitetshastigheten är mycket varierande för 
vuxna kaniner i vilda populationer och ligger vanligtvis mellan 20 - 80 % (Calvete 2006b). 
Den höga predationshastigheten kompenseras dock av den relativt höga födelsehastigheten 
(Ward 2005). 
 
Habitatutnyttjande och predationsrisk 
Kaninernas utbredning inom ett habitat är beroende av vegetationsskydd, vattentillgång och 
markens bördighet. Tätheten av kaniner påverkas också av markens beskaffenhet, eftersom 
markens hårdhet är avgörande för möjligheten att gräva bohålor (Delibes-Mateos m fl. 2007). 
Det har visat sig att tätheten är högre i så kallade ekotonhabitat bestående av en blandning av 
öppna områden och buskvegetationsområden, som ger kaninerna tillgång till lämplig föda 
samtidigt som de har möjlighet att undvika predatorer genom att röra sig mellan de olika 
habitaten under olika tidpunkter på dagen (Moreno m fl. 1996, Lombardi m fl. 2003, Virgós 
m fl. 2003, Delibes-Mateos m fl. 2007). Predationsrisken är högst under dagtid, medan risken 
att bli jagad i öppna områden nattetid liksom i vegetationstäta områden dagtid bedöms som 
liten. Kaniner föredrar också att äta närmare skydd under dagen och längre bort nattetid 
(Moreno m fl. 1996). De är dessutom mer aktiva under natten än under dagen (Villafuerte m 
fl. 1993, Moreno m fl. 1996). 
 
Europeisk vildkanin utgör ett byte för ett stort antal arter av predatorer i sitt ursprungsområde 
men för något färre i introducerade områden. Det har noterats skillnader i strategier mellan 
endemiska och inplanterade populationer när det gäller att undvika predatorer. I Australien 
och Chile har det noterats hög kanintäthet i öppna habitat, vilket antas vara på grund av 
avsaknad av effektiva predatorer. Predationsrisken ökar vanligtvis med avståndet till skydd i 
terrängen. Kaniner som måste söka efter föda i oskyddade områden utsätts därför för en högre 
risk av predation. Genom att leva och söka efter föda i grupper kan kaninerna dock reducera 
denna predationsrisk. Den bättre iakttagelseförmågan i grupp gör det också möjligt att söka 
föda längre bort från skydd. Detta beteende betraktas som en anpassning hos kaniner för att 
maximera hastigheten av energikonsumtion, medan predationsrisken minimeras (Villafuerte 
m fl. 1997). 
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I Spanien har 29 olika predatorer kanin som ett viktigt bytesdjur. I Doñana Nationalpark, i 
sydvästra Spanien, är det minst 16 arter som livnär sig på kaniner. De viktigaste bland 
däggdjuren är: panterlo, vildkatt (Felis silvestris), rödräv (Vulpes vulpes), genett (Genetta 
genetta), grävling (Meles meles) och mungo (Herpestes ichneumon); och bland rovfåglar är de 
viktigaste predatorerna: rödglada (Milvus milvus), brunglada (Milvus migrans), spansk 
kejsarörn, dvärgörn (Hierateus pennatus), tornfalk (Falco tinnunculus), tornuggla (Tyto alba) 
och brun kärrhök (Circus aeruginosus). Av dessa arter jagar genett, tornfalk och tornuggla 
mer sällan kaniner, medan övriga predatorer inkluderar kaniner i mer än 15 % av sin föda 
(Moreno m fl. 1996, Villafuerte m fl. 1997). Arter som rödglada, brunglada, dvärgörn, 
kejsarörn och mungo jagar under dagtid medan rödräv, grävling och panterlo huvudsakligen 
jagar nattetid (Moreno m fl. 1996). De två globalt utrotningshotade arterna panterlo och 
spansk kejsarörn har vildkanin som sin viktigaste föda (88 %) och är därför till stor del 
beroende av denna för sin överlevnad och reproduktion (Palomares 2001 & 2002, Ferrer m fl. 
2004, Moreno m fl. 2004 & 2007, Calvete 2006, Delibes-Mateos m fl. 2007). 
 
Sjukdomar – Myxomatosis och Rabbit Haemorrhagic Disease  
På 1950-talet reducerades populationstätheten kraftigt hos europeisk vildkanin på grund av 
sjukdomen myxomatosis, som orsakas av ett virus. Därefter skedde en viss ökning av 
kaninpopulationerna fram till uppkomsten av virussjukdomen RHD/VHD (Rabbit 
Haemorrhagic Disease/Viral Haemorrhagic Disease) i slutet av 1980-talet. Antalet vilda 
kaninpopulationer minskade då kraftigt och en del populationer dog ut helt (Villafuerte m fl. 
1995, Calvete 2006a, b, Cabezas m fl. 2007).  
 
Symtomen för myxomatosis är fibrom (bindvävssvulster) på nos, ögonlock (Fig. 3) och 
ytteröra åtföljt av varbildning och ögonlocksinflammation. RHD ger organskador på 
luftstrupen, lungorna och levern i form av hyperemisk mörk rodnad av luftstrupeslemhinnan 
åtföljt av fradgande vätska och blodstockning i lungorna, gradvist ökade blödningar och en 
mjuk, mörk eller blekgul lever (Calvete 2002). 
 
 
 

 
Figur 3. Kanin som har drabbats av myxomatosis med  

                                               fibrom på nos och ögonlock. 
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RHD blev enzootisk; det vill säga den förekommer inom ett visst begränsat område. De årliga 
utbrotten medför en kraftig reduktion av vildkaninpopulationerna (Calvete m fl. 2002, Calvete 
2006b).  
 
 
De flesta studier av RHD har centrerats till patologi och epidemiologi hos tamkaniner och 
därför är data på vilda populationer sällsynta. RHD är en infektiös (smittsam) virussjukdom, 
som huvudsakligen överförs genom direkt kontakt. Dödligheten är upp till 90 % hos 
infekterade kaniner, som är mer än två månader gamla (Calvete 2006b). RHD-mortaliteten 
har i de iberiska vildkaninpopulationerna visat sig vara cyklisk och unga kaniner har varit mer 
mottagliga för sjukdomen i samband med fortplantningssäsongen under vintern och våren. 
Denna regelbundna cykel indikerar att RHD är en endemisk sjukdom med endemiska toppar i 
samband med reproduktionen. Utifrån detta epidemiologiska mönster är det troligt, att viruset 
finns kvar inom ett område från ett år till ett annat (Calvete m fl. 2002). Studier har visat att 
den årliga mortaliteten hos de vuxna kaninerna är ca 20 % i vissa populationer (Calvete m fl. 
2002, Calvete 2006b). Trots detta har en del kaninpopulationer, som levt i mer fördelaktiga 
habitat innan spridningen av RHD, återhämtat sig bättre än populationer i andra områden. 
Spridningen av RHD bland vildkaniner i Medelhavsområdena karaktäriseras därför av stor 
variation. Lämpliga habitat har trots närvaron av RHD bibehållit höga kanintätheter (Calvete 
2006b).  
 
Det är okänt vilka faktorer, som möjliggör samexistens av hög populationstäthet av kaniner 
med enzootiskt cirkulerande RHD-virus. En identifiering av dessa faktorer skulle innebära en 
framgång i försöken att bevara vilda kaninpopulationer (Calvete 2006b).  
Det finns olika teorier till viruskällorna för RHD. Troliga orsaker kan vara att kaniner med 
ihållande infektioner verkar som viruskällor, att flugor agerar dels som reservoarer och dels 
som mekaniska vektorer och sprider detta virus eller alternativt att viruset finns beständigt i 
bohålorna (Calvete m fl. 2002). 
 
Myxomatosis har vid observationer visat sig drabba mest unga kaniner under vinter och vår 
medan vuxna kaniner troligen är resistenta mot viruset. Vuxna kaniner har vid provtagning 
generellt visat sig ha högre andel antikroppar mot myxomatosis i blodet. Sjukdomen anses 
också vara endemisk och de årliga utbrotten initieras troligen genom överföring av flugor 
(Spilopsyllus cuniculi). Dessa flugor förekommer mest i samband med reproduktionen 
(Calvete m fl. 2002). 
 
Metoder för uppskattning av kanintäthet 
Att undersöka kanintäthet har varit ett svårt problem samtidigt som det finns ett intresse att 
kunna genomföra åtgärder både för bevarande och för kontroll, eftersom den europeiska 
vildkaninen utgör en nyckelart för flera predatorer på iberiska halvön. Främst gäller detta 
panterlon och kejsarörnen, som båda är utrotningshotade arter (Palomares 2001). 
Kontrollprogram och olika fältmetoder har använts i tidigare studier; infångande av kaniner 
(live-trapping), direkt räkning av individer, räkning av pellets och räkning av bohålor. 
 
Direkt räkning av individer anses som den bästa metoden för att uppskatta kaninmängd, 
eftersom denna metod visar det absoluta antalet individer (Palomares 2001). Räkningen utförs 
längs fixerade transekter av olika längd och bredd beroende på habitatets beskaffenhet 
(Palomares 2001, Ballinger & Morgan 2002, Poole m fl. 2003) antingen till fots vid gryning 
och skymning (Palomares 2001, Poole m fl.2003) eller via strålkastare från bil (Ballinger & 
Morgan 2002, Poole m fl. 2003). Räkning kan också utföras från förutbestämda platser, 
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varifrån hela undersökningsområdet kan ses med kikare (Poole m fl. 2003). Studier har visat 
att skymning (15-20 minuter före till 25-30 minuter efter solnedgång) är den bästa tidpunkten 
på dygnet för direkt räkning av kaniner (Villafuerte 1993, Palomares 2001). För att erhålla en 
representativ uppskattning av det totala antalet närvarande kaniner är det viktigt att utföra en 
serie av räkningar under standardiserade förhållanden genom att undvika extrema 
väderförhållanden, som kan påverka aktiviteten och även mängden kaniner ovan mark (Poole 
m fl. 2003). Direkt räkning av individer är emellertid en tidskrävande metod och måste alltid 
utföras av samma observatör. Metoden kan heller inte användas när kaninmängden är låg, 
under längre perioder eller i alla typer av habitat (Palomares 2001). 
 
Räkning av pellets eller bohålor har använts frekvent för att kontrollera populationer under en 
längre tidsperiod. Dessa metoder är mycket snabbare och enklare att utföra än direkt räkning 
av individer och behöver inte utföras av en och samma person. Problemet är emellertid att 
båda metoderna bara ger information om vilket habitat, som har mer eller mindre kanintäthet. 
Tillförlitliga uppskattningar av kanintätheten kan erhållas även om metoderna inte visar det 
absoluta antalet kaniner (Palomares 2001).  
 
Möjligheten att uppskatta kanintäthet genom räkning av pellets är beroende av ett korrekt 
urval av provplatser. Räkningen utförs på slumpvis valda, ofta cirkulära, provtagningsytor av 
varierande storlek (Palomares 2001, Moreno m fl. 2004). Habitat med hög och tät 
buskvegetation kan dock försvåra räkning av spridda pellets (Palma m fl. 1999). Olika 
beständighetshastigheter hos pellets mellan olika habitat liksom transport av pellets med vind, 
grundvatten efter kraftiga regnfall kan också påverka resultatet. Kaninpellets kan bestå i över 
sex månader. Okontrollerad räkning av pellets kan därför inte användas för att erhålla en 
exakt uppskattning av kanintätheten men den kan tillhandahålla en acceptabel approximation 
av relativ kanintäthet, vilket kan användas för storskaliga undersökningar (Palomares 2001). 
 
En vanlig förekommande metod för att bestämma den relativa kaninmängden är att räkna 
aktiva bohåleingångar, eftersom metoden kan utföras under dagtid. Aktiva bohåleingångar 
identifieras genom spår av nyligen gjorda tassavtryck, krafsmärken, färska pellets eller päls. 
Resultatet av räkning av bohålor kan dock påverkas av nederbörd och bör då undvikas, 
eftersom alla spår kan utplånas (Ballinger & Morgan 2002). Kaninmängden varierar i direkt 
proportionalitet till mängden bohålor (Palomares m fl. 2001). Resultatet påverkas också av 
kaninernas grävbeteende. Uppskattning av kanintäthet utifrån räkning av bohålor är 
meningslöst i områden där kaniner inte utnyttjar bohålor utan fortplantar sig i isolerade hål 
(Palomares 2001). Förhållandet mellan kaninmängd och aktiva bohålor anses vara mest 
överrensstämmande under fortplantningsperioden (Palomares m fl. 2001), eftersom kaniner är 
starkt territoriella i sitt beteende och speciellt under fortplantningsäsongen (Rueda m fl. 
2008).  
Räkning av latriner har också använts som ett index för att uppskatta kanintäthet (Palma m fl. 
1999) och kan användas som en indirekt uppskattning av kanintäthet under storskaliga studier 
(Virgós m fl. 2003). Latriner är speciella kollektiva platser, där kaniner lägger pellets. 
Dessutom läggs pellets till synes slumpmässigt över hela utbredningsområdet (Sneddon 
1991). I habitat med tät och hög buskvegetation kan det vara svårt att räkna spridda pellets 
och därför kan räkning av latriner vara enklare (Palma m fl. 1999, Virgós m fl. 2003). 
 
Latriner 
Den europeiska vildkaninen lägger i likhet med flera andra däggdjur exkrement inte bara över 
hela sitt utbredningsområde utan också på specifika platser – latriner (Palma m fl. 1999, 
Sneddon 1991). Latrinerna anses ha betydelse för avgränsning av revir och inverkar på det 
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sociala beteendet hos kaniner. Det är känt att lukt spelar en viktig roll i det sociala beteendet. 
Doftkällorna finns i underkäkskörteln, urin och analkörteln. Betydelsen av luktinformation i 
det sociala beteendet hos den europeiska vildkaninen har tidigare enbart studerats hos 
artificiellt instängda populationer i laboratorier av märkta och omärkta individer. Sneddon 
(1991) studerade dock beteendet hos en frilevande population av kaniner. Individerna var 
märkta och ålder, kön och sociala statusklasser var kända. En tydlig skillnad i individernas 
beteende vid latrinbesök konstaterades vad gällde ålder, kön och sociala statusklasser. Pellets, 
som lagts vid en latrin, framkallar oftare ytterligare defektion (avföring) än pellets som lagts 
slumpvis. Starkt doftande pellets ger informationsutbyte mellan besökarna. Det har dock inte 
kunnat klarläggas om alla besökare på en och samma latrin ger och tar emot samma 
luktinformation. Unga och vuxna hanar besöker latriner mer regelbundet och oftare än unga 
och vuxna honor, som ägnar mer tid till vila och ansning av pälsen (Sneddon 1991).  
 
Bevarandestrategier/Åtgärdsplaner 
Sedan början av 1990-talet har betydande försök gjorts i form av olika åtgärdsplaner för att 
försöka få till stånd en ökning av kaninpopulationerna. Dit hör strategier som habitatåtgärder 
(Moreno m fl. 1995, Cabezas m fl. 2007, Catalán m fl. 2008, Delibes-Mateos m fl. 2007), 
omförflyttningar och utsättning (Calvete m fl. 1997, Calvete & Estrada 2004, Calvete m fl. 
2005, Moreno m fl. 2004, Cabezas m fl. 2007, Delibes-Mateos m fl. 2007), predatorkontroll 
(Villafuerte m fl. 1998, Calvete & Estrada 2004, Delibes-Mateos 2007), sjukdomskontroll 
(Calvete m fl. 2004a, b, Calvete 2006a, Delibes-Mateos m fl. 2007) och förbättrade 
jaktstrategier (Delibes m fl. 2000, Angulo m fl. 2003, Calvete m fl. 2005).  
 
Eftersom flera av dessa åtgärder inte resulterat i en ökning av befintliga kaninpopulationer 
måste fortfarande många försök genomföras för att utveckla den metod, som är mest effektiv 
(Catalán m fl. 2008). Detta är bland annat viktigt för bevarandet av panterlo och kejsarörn, 
vilka är mycket beroende av vildkaniner för sin reproduktion och överlevnad (Delibes m fl. 
2000, Ferrer m fl. 2004, Moreno m fl. 2004, 2007, Delibes-Mateos m fl. 2007). 
 
Habitatåtgärder 
Habitatåtgärder är en av de mest förekommande strategierna för att få till stånd en ökning av 
habitatets bärkapacitet (Calvete 2006b, Cabezas & Moreno 2007, Delibes-Mateos m fl. 2007) 
och därmed också en ökning av kaninernas populationsproduktivitet (Calvete 2006). Flera 
studier har visat, att detta är bästa sättet för att långsiktigt öka kaninpopulationer (Moreno & 
Villafuerte 1995, Villafuerte m fl. 1997, Cabezas & Moreno 2007, Delibes-Mateos m fl. 
2007). Habitatförbättring kan innebära att buskar och betesmark bevaras inom ett område 
(Calvete 2006b) eller att röjning utförs i buskvegetationsområden för att skapa ytterligare 
betesmarker (Moreno & Villafuerte 1995, Cabezas & Moreno 2007, Delibes-Mateos m fl. 
2007). Studier har visat att en ökning av födotillgången också resulterar i en ökning av 
kaninmängden (Moreno & Villafuerte 1995, Cabezas & Moreno 2007).  
Att konstruera artificiella bohålor i kombination med traditionella habitatåtgärder i syfte att 
tillhandahålla bättre skydd under fortplantningsperioden är också användbart för att öka 
kanintätheten (Palomares 2003, Cabezas & Moreno 2007, Catalán m fl. 2008). För kaninen 
som bytesart är populationstätheten nära relaterad till mängden skydd i habitatet (Moreno m 
fl. 1996, Villafuerte & Moreno 1997, Lombardi m fl. 2003, Cabezas & Moreno 2007). 
Habitatåtgärder med både ökat skydd i form av artificiella bohålor och ökad födotillgång har 
visat sig ge den största ökningen i kaninmängd (Cabezas & Moreno 2007, Catalán m fl. 
2008). 
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Omförflyttning 
Omförflyttningar av Europeisk vildkanin är en ofta använd åtgärdsmetod och används för 
både populationsbevarande och för att förbättra jaktbeståndet (Calvete m fl. 1997, Calvete & 
Estrada 2004, Moreno m fl. 2004, Calvete m fl. 2005, Cabezas & Moreno 2007, Delibes-
Mateos m fl. 2007). Tusentals kaniner släpps ut varje år men det är många faktorer, som har 
påverkat resultatet och effektiviteten av dessa åtgärder (Calvete & Estrada 2004, Moreno m fl. 
2004, Delibes-Mateos m fl. 2007). Den kortsiktiga mortalitetshastigheten har visat sig vara 
hög på grund av ökad predation, stress och sjukdomar (Calvete m fl. 2004, Catalán m fl. 
2008) och eftersom proceduren visat sig så ineffektiv blir den också mycket kostsam (Catalán 
m fl. 2008). Det negativa resultatet är dock ej påverkat av kaniners anpassningsförmåga till 
den nya miljön, eftersom studier visat att kaniner acklimatiserar sig snabbt och finner bohålor 
i närhet till själva utsättningsplatsen (Calvete m fl. 1997).  
 
Utsättning av ett mindre antal kaniner har visat sig vara mer framgångsrikt än en större 
utsättning (Calvete m fl. 1997, Cabezas & Estrada 2004, Moreno m fl. 2004). Ett större antal 
individer inom området kan öka predationstrycket (Moreno m fl. 2004) och då inträder ofta ett 
”överskottsdödande”, där predatorer dödar utöver sina behov (Calvete & Estrada 2004). 
 
Det finns delade meningar om vilken tidpunkt på året, som är mest lämplig för utsättning. 
Enligt en studie av Moreno m fl. (2004) bör utsättning undvikas under 
fortplantningssäsongen, därför att detta kan ha påverkan på den befintliga populationen och 
leda till söndring av den sociala strukturen och konkurrens om föda och boplatser, vilket i sin 
tur kan leda till en minskad fortplantningsframgång. Cabezas & Moreno (2007) anser 
däremot, att kanintätheten huvudsakligen ökas under och direkt efter fortplantningssäsongen. 
Omförflyttade populationer kan också bära på virus, som är främmande för den befintliga 
populationen och detta kan vara förödande för spridningen av kaninsjukdomar. Det kan 
dessutom påverka den genetiska strukturen hos de inhemska kaninpopulationerna (Catalán m 
fl. 2008).  
 
Entydigt är dock att habitatets kvalitet – god födotillgång, lämpliga boplatser och mycket 
vegetationsskydd - är nyckelfaktorn för en lyckad utsättningsframgång (Moreno m fl. 1996, 
Villafuerte m fl. 1997, Lombardi m fl. 2003, Calvete & Estrada 2004, Moreno m fl. 2004, 
Cabezas & Moreno 2007). Det är också av stor vikt, att ett adekvat antal kaniner sätts ut i 
förhållande till habitatets bärkapacitet (Moreno m fl. 2004). 
 
Predatorkontroll 
Vid låg kanintäthet kan predatortrycket på kaninpopulationer vara en populationsreglerande 
faktor (Delibes m fl. 2000, Delibes-Mateos m fl. 2007, Moreno m fl. 2007) och vid tillräckligt 
låg täthet kan predatortrycket vara en viktig begränsande faktor för återhämtningen av 
kaninpopulationerna (Delibes-Mateos m fl. 2007). Det förekommer olika typer av 
predatorkontroll; avlägsnande (förflyttning) av rovdjur inom habitat (Delibes-Mateos m fl. 
2007), fångstfällor, el-stängsel, nattskjutning i syfte att skrämma bort predatorer (Calvete & 
Estrada 2004), förgiftning (Villafuerte m fl. 1998, Calvete & Estrada 2004, Delibes-Mateos m 
fl. 2007), boplundring och avskjutning (Villafuerte m fl. 1998). 
 
Förgiftning är en snabb, billig men icke selektiv metod av predatorkontroll, eftersom den 
också påverkar andra sårbara arter som rovfåglar och skyddade predatorer (Villafuerte m fl. 
1998, Delibes-Mateos m fl. 2007).  
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För att minska aktiviteten hos predatorer i området och därmed öka överlevnaden av kaniner 
är nattskjutning vanligt förekommande vid omförflyttning och utsättning. Detta är en 
lämpligare metod än traditionella metoder såsom fångstfällor eller förgiftning. För att nå 
resultat måste insatserna dock pågå under en längre tid (Calvete & Estrada 2004). Förflyttning 
av predatorer, speciellt rödräv, är en annan vanligt förekommande metod, som har visat högre 
kaninåterhämtning (Delibes-Mateos m fl. 2007). 
 
Sjukdomskontroll 
Vaccinationskampanjer mot myxomatosis och RHD har frekvent använts för att stärka 
kaninpopulationer (Calvete m fl. 2004a, Calvete 2006a, Delibes-Mateos m fl. 2007). Dessa 
kampanjer har dock utförts i mycket begränsade och kortsiktiga experiment, där effekten av 
vaccinationen endast bestämts hos individuella kaniner (Calvete m fl. 2004a). Inga studier har 
gjorts för att utröna de långsiktiga effekterna av vaccinationskampanjer (Calvete 2006a). Om 
metoden ska vara effektiv måste en stor andel av kaninpopulationerna vaccineras varje år 
(Calvete m fl. 2004a, Delibes-Mateos m fl. 2007). Dessa kampanjer har däremot haft en 
kortsiktigt negativ inverkan på resultatet, eftersom kaninerna utsatts för stress under 
tillfångatagandet och i fångenskap (Calvete 2004a, b, Calvete 2006a). Kommersiella vacciner 
ämnade för tamkaniner har använts (Calvete m fl. 2004a). Stressen kan leda till att kaninerna 
får ett försämrat immunförsvar, som bidrar till att vaccinationen inte blir lika effektiv på vilda 
populationer som vid användning på tamkaniner (Calvete m fl. 2004a, Delibes-Mateos 2007). 
En ny generation av vacciner, som är specialiserade för vilda populationer, har nu utvecklats 
men effektiviteten är ännu okänd (Calvete m fl. 2004a, Calvete 2006a). 
 
Jaktstrategier 
Drygt 30 000 privata jaktområden upptar mer än 70 % av Spaniens yta (Villafuerte m fl. 
1998) och jakttrycket betraktas som en negativ faktor för återhämtningen av 
kaninpopulationer (Angulo & Villafuerte 2003). På den Iberiska halvön fastställs 
jaktsäsongen av den spanska regeringen (huvudsakligen oktober-december) men jaktkvoterna 
i jaktområdena upprättas av varje enskilt jaktsällskap. Jaktkvoten är då baserad på jägarnas 
uppfattning av kaninpopulationernas storlek och kvalitet (Angulo & Villafuerte 2003). 
Jägarna är främst intresserade av att ha ett så stort antal kaniner som möjligt för jakt på sina 
jaktområden, medan bevarandeorganisationerna påpekar vikten av att ha friska 
kaninpopulationer för att kunna bibehålla utrotningshotade predatorer och bevara diversiteten 
i Medelhavsområdet (Palma m fl. 1999, Angulo & Villafuerte 2003). 
 
De populationer av kaniner, som redan är hårt decimerade av virussjukdomar klarar inte av ett 
jakttryck innan det har skett en återhämtning av populationen. Jakt bör också undvikas under 
sommaren, då myxomatosis har sitt årliga utbrott. Kaniner måste få en chans att överleva och 
bli immuna för att kunna fortplanta sig senare (Delibes m fl. 2000). Jakt under sommaren ska 
ske enbart för populationskontroll. Jaktsäsongen bör också avslutas under slutet av hösten för 
att undvika ett för högt jakttryck under vintern, när de flesta honor är dräktiga och deras 
aktivitet utanför bohålorna är som störst (Calvete m fl. 2005). 
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Syfte  
 
 
Minskade kaninpopulationer i Spanien utgör ett allvarligt hot för bevarande och överlevnad 
av andra vilda djur. Den spanska kejsarörnen (Fig. 4) och panterlon (Fig. 5) är två 
utrotningshotade predatorer, som är extremt anpassade för att leva på vildkaniner. Deras diet 
utgörs till 88 % av kaniner (Moreno m fl. 2004). 
 
 

 
Figur 4. Spansk kejsarörn  

 

 
Figur 5. Panterlo  

 
 
För cirka en miljon år sedan – under den första istiden av kvartärperioden – utvecklades den 
spanska kejsarörnen och panterlon på den iberiska halvön och båda arterna finns för 
närvarande kvar enbart i busklandskap och Medelhavsskog i sydvästra Spanien (Moreno m fl. 
2004, Ferrer & Negro 2004). Minskningen av kanin i det spanska Medelhavsområdet är en av 
de viktigaste orsakerna till att kejsarörnen och panterlon är utrotningshotade. Därför har den 
Europeiska Unionen tillsammans med den spanska regeringen upprättat bevarandeplaner och 
avsatt flera miljoner Euro för att rädda dessa predatorer (Moreno m fl. 2004). Ett av målen är 
att försöka få till stånd en ökning av habitatens bärkapacitet för kaniner (Moreno m fl. 2004, 
Cabezas & Moreno 2007).  
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På den Zoologiska institutionen vid Universitetet i Córdoba (Universidad de Córdoba) i 
Spanien har man under de senaste åren arbetat med att skydda den biologiska mångfalden 
inom olika områden. Studier har gjorts för att försöka utveckla bra metoder, som kan leda till 
en ökning av kanintätheten på den iberiska halvön och därmed också att få till stånd en ökning 
av den utrotningshotade panterlon och kejsarörnen. Hittills har det inte funnits någon lämplig 
metod för att mäta ökningen av det absoluta antalet kaniner. Därför finns ett behov av att 
utveckla en tillförlitlig metod för uppskattning av kanintäthet i områden med få kaniner. 
Avsikten är att kunna påvisa en eventuell uppgång i populationsstorleken i dessa områden. 
 
I Sierra Morena i sydvästra Spanien är därför åtgärdsprogrammen av stor betydelse, eftersom 
en av de sista populationerna av både panterlo och kejsarörn fortfarande lever i detta område. 
Flera åtgärdsprogram har utförts och flera pågår fortfarande, där kanintätheten är låg. Syftet 
med denna studie var att utveckla en metod på mikronivå för att bestämma kanintätheten 
utifrån räkning av pellets och latriner i ett sådant lågtäthetsområde i Sierra Morena. Resultaten 
är baserade på en observationsstudie i vilken både pellets och latriner räknades inom 
markerade ytor, där antalet kaniner var känt genom direkt räkning. Vidare undersöktes också 
om det fanns några eventuella skillnader i kaniners dygnsaktivitet. 
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Studieområdet i Sierra Morena 
 
 
Studien utfördes på den privata jaktegendomen La Carrasquilla (närmsta tätort La 
Cardenchosa, Bilaga I), belägen i centrala Sierra Morena (Grevskapet Hornachuelos, 
Provinsen Córdoba) i södra Spanien (38 06´N, 5 22´W) och pågick under 10 veckor mellan 
april och juni 2006. Området är viktigt både ur bevarandesynpunkt och för jakt. Kaniner var 
rikligt förekommande i området innan uppkomsten av RHD men tätheten är för närvarande 
låg. Jaktegendomen är ett inhägnat område på omkring 500 hektar, där endast jaktvilt som 
kronhjort (Cervus elaphus) och vildsvin (Sus scrofa) jagas. Kaniner lider inte av något 
jakttryck inom egendomens gränser. 
 
Huvudbiotopen i studieområdet var en blandning av öppen skog och buskvegetation, 
huvudsakligen bestående av ek (Quercus rotundifolia), smultronträd (Arbutus unedo), 
mastixbuske (Pistacia lentiscus), klibbig cistros (Cistus ladanifer), spansk ginst (Spartium 
junceum) och skärmlavendel (Lavandula stoechas) (Lippert m fl. 1991). De däggdjur, som 
förekommer i området, är kronhjort, vildsvin, rödräv, genett, grävling och europeisk 
vildkanin. Av dessa anses rödräv och grävling vara de viktigaste predatorerna för kaniner. 
Kungsörn (Aquila chrysaetos) häckar inom området men anses inte utgöra något större hot 
mot kaninpopulationen (Mellado Habas, D., muntligen, Sánchez Tortosa, F., muntligen). 
Studier har visat, att rödräv främst livnär sig på kanin när kanintätheten är hög och övergår till 
andra bytesarter när kanintätheten är låg (Delibes-Mateos m fl. 2008). Grävling tar mest unga 
kaniner och då främst under vintern och våren (Revilla & Palomares 2002). 
 
Berggrunden i undersökningsområdet utgörs mest av granit med hårda jordar, som försvårar 
grävning av bohålor (Sánchez Tortosa, F., muntligen, Catalán m fl. 2008). Studieområdet har 
typiskt Medelhavsklimat med milda regniga vintrar och varma torra somrar med en 
medeltemperatur, som varierar mellan 11˚C och 29˚C (Sánchez Tortosa, F., muntligen, 
Catalán m fl. 2008). Södra Spanien har vanligtvis en årlig regnperiod, som inleds på hösten 
och slutar på våren. Därefter följer en torrperiod på 3-5 månader under sommaren och då är 
regn mycket sällsynt (Sánchez Tortosa, F., muntligen.). Den årliga nederbörden i området 
ligger runt 745 mm (Catalán m fl. 2008). Under våren 2006 – innan studiens början – hade 
undersökningsområdet haft något mer nederbörd än normalt (Mellado Habas, D., muntligen, 
Sánchez Tortosa, F., muntligen). Under undersökningsperioden förekom endast ett par dagar 
med ringa nederbörd (Egen observation, opublicerat).  
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Metod 
 
 
Under 10 veckor mellan april-juni 2006 uppskattades kanintätheten genom direkt räkning av 
individer samt räkning av pellets inom 11 markerade områden. De markerade områdena var 
slumpvis utvalda utifrån befintliga och synliga pellets på marken. En förutsättning var 
dessutom att kunna se i stort sett hela området med kikare från en punkt. Den totala arean på 
de markerade områdena varierade från cirka 400 m2 till cirka 1,200 m2 (ett område utgjorde 
cirka 400 m2, ett annat var på 600 m2 och de övriga nio områdena var på 1,200 m2). 
Markeringspinnar av armeringsjärn placerades ut likformigt för att markera ytor, där pellets 
skulle räknas (Figur 6). 
 
Figur 6. Förenklad bild över ett av undersökningsområdena  
 (1,200 m2) med nio stycken markeringspinnar. 
   

7●       ── 8●       ── 9● 
 │  │ 
 4● 5● 6●     30 meter 

│  │   
1●       ── 2●       ── 3● 

                                      40 meter   
 
 
Kaniner väljer oftast att lägga pellets på öppna ytor (Sánchez Tortosa, F., muntligen., Egen 
observation, opublicerat), vilket var avgörande för markeringspinnarnas placering.  
 
På grund av hög täthet av marktäckande buskvegetation varierade antalet markeringspinnar 
från fyra pinnar i det minsta området på 400 m2, fem pinnar i området på 600 m2, nio pinnar i 
åtta av områdena på 1,200 m2 och slutligen elva pinnar i ett av områdena på 1,200 m2. Det 
sistnämnda området var markerat med 11 markeringspinnar för ett annat ändamål av 
Universitetet i Córdoba och var placerat inom ett inhägnat område på två hektar. Inhägnaden 
hade gjorts för att förhindra bete från kronhjort och vildsvin. Kaniner och predatorer såsom 
rödräv var inte begränsade av stängslet. Under föregående år hade även artificiella bohålor 
byggts innanför stängslet för att försöka att få till stånd en ökning av antalet kaniner.  
 
Vid räkning av pellets i tidigare studier har det konstaterats att cirkulära provtagningsytor med 
0,7 meter i diameter är tillräckliga för att räkna och se skillnader i antal pellets mellan olika 
habitat (Palomares 2001). I denna studie bestod den cirkulära provtagningsytan, för räkning 
av pellets, av en gummiring med diametern 0,8 meter (cirka 0,5 m2) (Figur 7 och 8). 
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Figur 7. Ring för räkning av pellets inuti en markerad yta.  

                       Foto: Helena Ström. 
 

 
Figur 8. Räkning av pellets. 

                Foto: Helena Ström. 
 
 
Vid första räkningstillfället placerades ringen med markeringspinnen i cirkelns mitt. Samtliga 
gamla pellets avlägsnades inuti alla provtagningsytor i samtliga 11 markerade områden. 
Därefter räknades och avlägsnades alla nya pellets vid ett tillfälle varje vecka under hela 
studieperioden (Fig.8). I de statistiska beräkningarna anses måttenheten av pellets vara det 
totala antalet räknade pellets under hela studieperioden dividerat med det totala antalet dagar 
under samma period.  
Inuti och i närheten av varje markerat område räknades dessutom antalet synliga kaniner med 
hjälp av kikare (Olympus 10x42) två gånger per dag, en gång tidigt på morgonen och en gång 
på kvällen (gryning 30 minuter innan soluppgång, skymning 30 minuter efter solnedgång). 
Enligt tidigare forskning har dessa perioder visat sig vara de bästa tidpunkterna på dygnet för 
direkt räkning av kaniner (Villafuerte 1993, Palomares 2001). Samma moment upprepades 
vid tre olika tillfällen totalt sex gånger per markerat undersökningsområde. En kanin 
noterades som observerad, när den befann sig inuti det markerade undersökningsområdet eller 
en meter utanför de yttersta markeringspinnarna. Tidigare studier har också visat, att det är 
viktigt att göra en serie av observationer för att kunna erhålla en representativ uppskattning av 
befintliga kaniner. Sex räkningstillfällen anses vara skäligt för att erhålla tillräcklig 
noggrannhet. Vid sex räkningstillfällen kan det förväntas, att alla observerade kaniner har 
varit synliga vid något tillfälle även om alla individer inte var närvarande vid ett och samma 
tillfälle (Poole m fl. 2003). 
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För de statistiska beräkningarna av antalet observerade kaniner inuti varje markerat 
undersökningsområde betraktades det maximala antalet synliga kaniner under hela 
studieperioden som antalet räknade kaniner. Exempelvis om två kaniner var synliga vid ett 
räkningstillfälle i ett av de markerade undersökningsområdena och fyra kaniner observerades 
vid en annan tidpunkt i samma område användes fyra kaniner i de statistiska beräkningarna. 
Antalet latriner räknades också inuti varje markerat undersökningsområde. Som latrin 
definierades en större mängd ackumulerade pellets över en yta på cirka 300x400 mm. En 
latrin kan innehålla flera hundra pellets (Egen observation, opublicerat) (Fig. 9). 
 
 
 

 
Figur 9. Exempel på en latrin av mindre storlek. 

                                                                  Foto: Helena Ström 
 
 
De statistiska beräkningarna har utförts med STATISTICA data analysis software system, 
Version 6 (StatSoft. Inc., 2001) med en signifikansnivå av α = 0. 05. Antalet pellets per dag 
och kvadratmeter samt antalet latriner per kvadratmeter transformerades som log (X+1.00) för 
att uppfylla normalfördelning och rättvisa variansförutsättningar i de statistiska analyserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Resultat 
 
 
Räkning av pellets och latriner 
Medelvärdet av antalet pellets per dag och kvadratmeter varierade mellan 0.0 ± 0.0 och  
9.6 ± 1.9 per dag per kvadratmeter och det totala antalet observerade kaniner inuti de 
markerade undersökningsområdena under hela studieperioden varierade mellan 0 och 4 
individer (Tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Det totala antalet räknade kaniner inuti de markerade  
undersökningsområdena, samt medelvärdet av det totala antalet 
 pellets räknade per dag per kvadratmeter (X ± SE). 
 

 
Under- 

söknings- 
område 

 
Area i  

kvadratmeter 
per område  

 

 
Totalt 
antal 

kaniner 

 
Totalt antal pellets per 
dag per kvadratmeter 

± SE 

1 1 200 4 3.21 ± 0.71 
2 1 200 1 1.15 ± 0.37 
3 1 200 1 1.45 ± 0.54 
4 1 200 2 2.06 ± 0.36 
5 1 200 1 1.24 ± 0.14 
6 1 200 1 2.21 ± 0.23 
7 1 200 1 1.06 ± 0.28 
8 600 3 7.10 ± 0.40 
9 1 200 4 5.72 ± 2.13 
10 400 4 9.60 ± 1.92 
11 1 200 0 0.00 ± 0.00 

 
 
Det var en signifikant korrelation mellan det totala antalet räknade kaniner inuti varje 
undersökningsområde och det totala antalet pellets per dag och kvadratmeter inuti varje 
undersökningsområde (r = 0. 889, r2 = 0. 790, Adj r2 = 0. 767, F1. 9 = 33. 9,  
P < 0. 001) (Fig. 10).  
 
Regressionsekvationen för att beräkna det totala antalet kaniner utifrån det totala antalet 
pellets per dag och kvadratmeter blev följande:  y = 1. 9015x – 0. 2937 
där x = det totala antalet pellets per dag och kvadratmeter i undersökningsområdet och  
y = det totala antalet kaniner i undersökningspopulationen (95 % konfidensintervall) 
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Scatterplot: Antal pellets/dag/kvadratmeter vs. Antal kaniner (Casewise MD deletion)

Antal kaniner = -,2937 + 1,9015 * Antal pellets/dag/kvadratmeter

Correlation: r = ,88890
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Figur 10. Linjär regression av det totala antalet räknade kaniner och det totala antalet pellets per dag 
och kvadratmeter inuti de markerade undersökningsområdena. 
 
   
Det totala antalet latriner inuti de markerade undersökningsområdena varierade från 0 till  
0. 00667 latriner per kvadratmeter. Inuti fem av de 11 markerade undersökningsområdena 
noterades inga latriner. Däremot inuti fyra av dessa fem områden, som saknade latriner, 
observerades dock en kanin per område (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Det totala antalet latriner inuti de markerade undersöknings- 
områdena, samt det totala antalet observerade kaniner. 
 

 
Undersöknings- 

område 

 
Area i 

kvadratmeter 
per område 

 
Totalt antal 

kaniner 

 
Totalt antal 

latriner 

 
Totalt antal 
latriner per 

kvadratmeter 
1 1 200 4 8 0,007 
2 1 200 1 0 0 
3 1 200 1 0 0 
4 1 200 2 5 0,004 
5 1 200 1 0 0 
6 1 200 1 0 0 
7 1 200 1 0 0 
8 600 3 3 0, 005 
9 1 200 4 5 0,004 
10 400 4 2 0, 005 
11 1 200 0 0 0 
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Resultatet av regressionsanalysen visade, att det var en signifikant korrelation mellan det 
totala antalet observerade kaniner inuti varje undersökningsområde och det totala antalet 
latriner per kvadratmeter inuti varje undersökningsområde. 
(r = 0. 919, r2 = 0. 845, Adj r2 = 0. 827, F1, 9 = 48. 97, P < 0. 001) (Fig. 11). 
 
Regressionsekvationen för att beräkna det totala antalet kaniner utifrån det totala antalet 
latriner per kvadratmeter blev följande: y = 508. 22x + 0. 84794  
där x = det totala antalet latriner per kvadratmeter i undersökningsområdet och  
y = det totala antalet kaniner i undersökningspopulationen (95 % konfidensintervall). 
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Figur 11. Linjär regression av det totala antalet räknade kaniner och det totala antalet latriner per  
kvadratmeter inuti varje markerat undersökningsområde. 
 
 
Skillnader i dygnsaktivitet 
De observerade kaninerna i undersökningsområdena var något mer aktiva på morgonen  
(1. 558 ± 0. 214) jämfört med på kvällen (1. 275 ± 0. 203) men det var dock ingen signifikant 
skillnad (T=103. 5, p=0. 112 - Wilcoxon matched pairs test). 
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Diskussion 
 
 
Räkning av pellets och latriner 
Resultaten i denna studie indikerar, att både räkning av pellets och latriner kan betraktas som 
tillförlitliga metoder för uppskattning av kanintäthet i lågtäthetsområden. Det var en hög 
korrelation mellan antalet kaniner och antalet räknade pellets liksom en mycket hög positiv 
korrelation mellan antalet kaniner och antalet latriner. Därför kan räkning av latriner även 
betraktas som en robust uppskattningsmetod av antalet kaniner. 
 
Räkning av pellets är en relativt lätt och användbar metod i de fall, där direkt räkning av 
individer eller räkning av aktiva bohålor inte är möjlig att utföra. Förhållandet mellan 
bohåletäthet och kanintäthet kan variera under årets säsonger men anses dock vara mest 
korrekt endast under fortplantningssäsongen (Palomares m fl. 2001, Rueda m fl. 2008). Vilda 
vuxna kaniner är kända för att vara starkt territoriella och då speciellt under 
fortplantningssäsongen (Rueda m fl. 2008). Efter fortplantningssäsongen etablerar ofta de 
unga kaninerna nya territorier och kan utbyta bohålor med varandra, vilket också påverkar 
förhållandet mellan aktiva bohålor och antalet kaniner (Rueda m fl. 2008). Räkning av aktiva 
bohålor för att uppskatta kanintäthet kan enbart visa den relativa kaninmängden och ge 
jämförande information om vilket habitat, som har mer eller mindre med kaniner. Metoden är 
dock meningslös i områden, där kaniner inte använder bohålor (Palomares 2001).  
 
Räkning av pellets som metod kräver ingen speciell utrustning (utom ringen) och kan utföras 
av fler än en person till skillnad från direkt räkning av individer, som kräver en och samma 
observatör (Palomares 2001). 
 
Eftersom resultaten från denna studie indikerar, att både räkning av pellets och räkning av 
latriner kan betraktas som tillförlitliga metoder är frågan: vilken av dessa metoder är 
långsiktigt den mest lämpliga för uppskattning av antalet kaniner i områden med låg 
kanintäthet? 
 
Pellets kan förflyttas genom påverkan av vind, grundvatten och kraftiga regnfall (Palomares 
2001) och beständighetshastigheten hos pellets kan vara olika i olika habitat (Palomares 2001, 
Rueda m fl. 2008). Därför kan räkning av pellets medföra en okänd felkälla efter mycket 
nederbörd. Antalet pellets på en specifik plats beror på pelletsproduktion och 
pelletsdestruktion. Skillnaden mellan produktion och destruktion är vad man kan notera i fält. 
Pelletsdestruktion kan vara mycket varierande. Det finns inte mycket dokumentation om detta 
även om det har framkommit att befintliga pellets kan vara starkt beroende av 
nederbördsmängden i området, hovdjurs trampande på marken samt av koprofaga insekter 
(Cirilli m fl. 2007, Rueda m fl. 2008). Nyligen utförda studier har även visat att hastigheten av 
pelletsproduktion påverkas av vegetationskvalitet, diet och säsong (Rueda m fl. 2008). 
 
I habitat med tät och hög buskvegetation är räkning av latriner en mer lämplig metod än att 
räkna spridda pellets (Palma 1999, Virgós m fl. 2003). Latriner kan också antas vara mer 
stabila över tid, eftersom det är svårare för alla pellets i en latrin att försvinna samtidigt. 
Räkning av latriner är också mycket lättare och mindre tidskrävande jämfört med att räkna 
spridda pellets inom ett område. Ett räkningstillfälle kan vara tillräckligt för att erhålla det 
absoluta antalet latriner efter markering av lämpliga undersökningsområden. Denna studie 
visade att det fanns ett positivt samband mellan antalet latriner och antalet kaniner. 
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Det finns få studier, som förklarar kaniners beteende och deras utnyttjande av latriner. 
Latriner anses dock ha betydelse för territoriell avgränsning och det är känt, att lukten har en 
viktig roll i det sociala beteendet hos kaniner. Det finns tydliga skillnader i beteende och 
utnyttjande av latriner mellan kaniner av olika åldrar, kön och sociala statusklasser. Både 
unga hanar och vuxna hanar besöker vanligtvis latriner mer frekvent och mer ofta än unga 
honor och vuxna honor. Honor spenderar största delen av sin tid med att vila och ansa pälsen 
(Sneddon 1991). 
 
Resultatet av antalet kaniner i förhållande till antalet latriner i denna undersökning kan vara 
beroende på kaniners markering av revir. Markeringsbeteendet kan därför variera mellan 
populationer beroende på antalet hanar och honor i populationen. Om det finns en population 
av kaniner i ett lågtäthetsområde kan därför antalet latriner vara fler om populationen består 
av ett högre antal hanar. Resultatet i studien gör det inte möjligt att exakt bestämma 
karaktären av förhållandet mellan det totala antalet kaniner utifrån antalet latriner, även om 
resultatet starkt tyder på ett naturligt förhållande. Latriner är täthetsberoende och det fanns 
inga latriner vid mycket låg kanintäthet. På grund av detta kan mängden kaniner underskattas 
inom lågtäthetsområden. Räkning av latriner kan endast tillhandahålla en acceptabel 
approximation av relativ kanintäthet och ge information om habitat med mer eller mindre 
kanintäthet (Virgós m fl. 2003).  
 
Det fanns en högre påverkan av en ökad kanintäthet på latrinproduktion jämfört med 
pelletsproduktion i hela territoriet, vilket kan förklaras av en ökning av vikten av ett 
territoriellt beteende när gruppstorleken ökar i ett givet markområde (Rueda m fl. 2008). 
Eftersom inga latriner observerades inuti de markerade undersökningsområdena, där endast en 
kanin var synlig kan detta tolkas som en konsekvens av att inget markeringsbeteende 
förekommer vid mycket låg kanintäthet.  
 
Det har också antagits att kaninpopulationer agerar som en metapopulation, där varje liten 
population står i förbindelse med andra små populationer utan någon fixerad gräns mellan 
områdena. Detta kan ha stor betydelse för populationsdynamiken (Virgós m fl. 2003). 
 
Åtgärdsplaner genom habitatåtgärder och/eller genom utsättning/omförflyttning har visat 
positiva resultat men bara inom de specifikt åtgärdade områden, där kanintätheten tenderar att 
öka sakta (Catalán m fl. 2008). Områden med lågt antal kaniner är viktiga att förena med 
områden, som har en hög täthet av kaniner, eftersom åtgärdsplaner enbart ökar 
kaninpopulationer lokalt åtminstone under de första åren efter åtgärdsplanen. Det är därför 
viktigt, att korrekt uppskatta kaninpopulationer inom dessa lågtäthetsområden mellan 
åtgärdade habitat, eftersom uppskattning av kaninmängd vid låg täthet kan vara en 
nyckelfaktor för att förstå artens populationsdynamik. Denna studie visar att, räkning av 
pellets inom dessa lågtäthetsområden mellan redan åtgärdade områden är den mest lämpliga 
metoden om man ska kunna utvärdera effekterna av åtgärdsplanerna, trots att metoden är mer 
tidskrävande. Genom räkning av enbart latriner skulle den verkliga kanintätheten inom dessa 
områden underskattas. 
 
Resultaten i studien visar att båda metoderna, räkning av pellets och räkning av latriner, är 
användbara metoder för uppskattning av kanintäthet. Räkning av latriner kan anses vara en 
bättre metod, eftersom latriner inte är så känsliga och påverkbara som pellets, eftersom dessa 
kan försvinna och förstöras. Metoden är också enklare och mindre tidskrävande att utföra i 
fält jämfört med räkning av spridda pellets. Däremot kan avsaknaden av latriner vid mycket 
låg kanintäthet (dvs. när endast en kanin observerades inom det markerade 
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undersökningsområdet) medföra, att räkning av latriner kan bidra till en underskattning av 
populationen. Räkning av pellets rekommenderas därför inom områden, där arten är mycket 
sällsynt. 
 
Skillnader i dygnsaktivitet 
Tidigare studier har konstaterat att kaniner är mest aktiva under skymning, natt och gryning 
(Villafuerte m fl. 1993, Gibb m fl. 1994) och att de har sin huvudsakliga viloperiod efter 
gryningen (Gibb m fl. 1994). Denna studie visar att kaninerna i undersökningsområdet var 
något mer aktiva i gryningen jämfört med i skymningen även om resultatet inte visade någon 
signifikant skillnad. En möjlig orsak till den något högre aktiviteten i gryningen skulle kunna 
vara att kaniner gärna undviker höga temperaturer (Gibb m fl. 1994) och därför kunde flera 
kaniner observeras på sin väg tillbaka till bohålorna. En tidigare studie har också visat högre 
gryningsaktivitet under varmare dagar. Aktiviteten är även approximativt högre i gryningen 
under sommaren än under vintern (Villafuerte m fl. 1993) och under undersökningsperioden 
var dagstemperaturen hög (Egen observation, opublicerat). Eftersom kaniner söker föda under 
hela natten kan det också vara troligt, att de lämnar bohålorna under en länge tidsperiod i 
skymningen och detta kan förklara, att resultatet var något lägre. Inga observationer utfördes 
dock nattetid. 
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