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Den Europeiska vildkaninen (Oryctolagus cuniculus) är inhemsk på den iberiska halvön. Den 
utgör en nyckelart i det iberiska Medelhavsekosystemet och är ett viktigt bytesdjur för minst 
29 olika fågel- och däggdjurspredatorer. För de kritiskt utrotningshotade arterna panterlo 
(Lynx pardinus) och spansk kejsarörn (Aquila adalberti) utgör kaninen den huvudsakliga 
födan. 
 
Kaninpopulationerna har minskat kraftigt under de senaste årtiondena och i en del områden i 
Spanien är kaninen till och med utdöd. Minskningen beror huvudsakligen på 
habitatförstörelse och virussjukdomarna RHD och myxomatosis. Att hejda nedgången av 
kaninpopulationer har därför hög prioritet i Spanien. Under de senaste årtiondena har försök 
med olika åtgärder gjorts för att få till stånd en ökning av kaninpopulationerna. Strategier som 
används är habitatbevarande, omförflyttningar, predatorkontroll eller sjukdomskontroll. På 
grund av bristande framgång hos flertalet av dessa åtgärder återstår många försök för att få till 
stånd en bestående ökning av kaninpopulationerna. Dessa bevarandeplaner är speciellt viktiga 
i områden med låg kanintäthet, där det fortfarande finns populationer av de utrotningshotade 
arterna panterlo och kejsarörn. Att kunna uppskatta kaninmängden vid låg kanintäthet är 
därför av stor betydelse för att utvärdera framgången av åtgärdsplanerna. 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. 
 
Syftet med denna studie var därför att utveckla en metod på mikronivå för att bestämma 
kanintätheten utifrån pellets och latriner i ett lågtäthetsområde i Sierrra Morena i södra 
Spanien. Resultaten är baserade på en observationsstudie i vilken både pellets och latriner 
räknades inuti elva markerade ytor, där antalet kaniner var känt genom direkt räkning. 
Vidare undersöktes också eventuella skillnader i kaniners aktivitet under gryning respektive 
skymning. Resultaten visade en stark signifikant korrelation (dvs. det fanns ett starkt 
samband) 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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