KANI SISÄLEMMIKKINÄ
Kani on mitä mainioin sisälemmikki. Se on siisti,
seurallinen ja hiljainen eikä karvaakaan lähde niin
paljon kuin vaikkapa koirasta. Kanin elämä
huoneistossa ei ole kuitenkaan aina täysin
vaivatonta tai vaaratonta. Ihmisen mielestä
sopimattomat vessapaikat ja pureskelukohteet
ovat usein kanille hyvinkin mieluisia.
Jokainen sisäkaninomistaja haluaa pitää kaniaan
vapaana huoneistossa. Onkin tärkeää tehdä
asunnosta kanille vaaraton ympäristö.

Kani viihtyy alustalla, jossa sen käpälät eivät luista
ja missä se voi ottaa nopeitakin juoksupyrähdyksiä liukastumatta. Parhaiten alustaksi
huoneistossa
sopivatkin
erilaiset
matot.
Sähköjohdot kannattaa suojata tai piilottaa!
Kaneja
viehättää
suuresti
sähköjohtojen
pureskelu ja tämähän ei ole ollenkaan vaaratonta
ajanvietettä. Pureskelu voidaan estää suojaamalla
johdot siihen tarkoitetulla listalla, nostamalla ne
kanin ulottumattomiin tai piilottamalla. Huomioi
kuitenkin, että kani saattaa mahtua hyvinkin
pienestä raosta! Johdon piilottaminen ei siis
välttämättä ole paras keino pureskelun
estämiseksi.
Vaaraton,
joskin
omistajalle
kiusallinen pureskelukohde ovat puulistat.
Tylsistynyt kani keksii hyvin pian itselleen
ajanvietettä ja siitä usein myös listojen nakertelu
johtuu. Onkin syytä keksiä kanille muuta
tekemistä ja pureskeltavaa. Oksat ovat mainio
keino saada kani pureskelemaan sitä, mikä sille
on luvallista. Pureskeltavaksi voi antaa vaikkapa
omenapuun tai haavan oksia. Myös puuvillapyyhe
antaa kanille tekemistä pureskelun ja kaivamisen
muodossa.

Kani oppii sisäsiistiksi. Joskus tämä tapahtuu
kuin itsestään, joskus tarvitaan pientä opastusta.
Häkki tulisi sijoittaa siten, että kanilla on
mahdollisuus
liikkua
vapaasti
häkistä
huoneistoon. Tällöin vessalaatikkokin voi sijaita
häkissä, käteviä ovat mm. kulmalaatikot, jotka
vievät vähän tilaa. Kulmalaatikkoa tai mitä
tahansa muutakin vessalaatikkoa, kani saadaan
parhaiten käyttämään siten, että laatikkoon
laitetaan sen omaa hajua. Tähän tarkoitukseen
kelpaavat pissaiset purut joita voi sekoittaa
puhtaiden kuivikkeiden joukkoon. Kani kyllä
tajuaa vinkin! Jos ei näin heti käy, siivotaan
vahingot esim. etikalla ja jatketaan edellä
kerrotun mukaan. Lisähoukutukseksi laatikkoon
voi laittaa vaikkapa heinää jota kanin on mukava
mutustella.
Olisi myös hyvä antaa taloon vasta tulleen kanin
olla muutama päivä rauhassa omassa häkissään.
Tällöin se tietää myös vapaana ollessaan paikan,
missä on turvallista asioida. Joskus auttaa myös
reviirin rajaaminen. On huomattavasti helpompaa
ohjata kania hyville tavoille jos sitä pystyy
valvomaan. Lisäksi kani ei hämmenny liian isosta
reviiristä ja tällöin se myös muistaa ja haistaa
paremmin
vessalaatikoiden
sijainnin.
Myöhemmin, kun hyvät tavat on opittu, voidaan
jaloittelutilaa laajentaa. Kani on luonnostaan arka
ja rauhallinen eläin, joka samassa taloudessa
ihmisen kanssa eläessään tarvitsee paljon
kärsivällistä käsittelyä ja huolenpitoa.
Kani ei pidä äkkinäisistä liikkeistä tai yhtäkkisistä
kovista äänistä, siksi häkki kannattaakin sijoittaa,
ainakin aluksi, hyvin rauhalliseen paikkaan. Jotta
kani tottuu läsnäoloosi mahdollisimman nopeasti,
sen kanssa tulee seurustella päivittäin. Jos
perheessä on lapsia, kannattaa heillekin alusta
alkaen opettaa mm. miten kania hoidetaan ja
käsitellään.
Kani on seurallinen eläin, josta on iloa moneksi
vuodeksi. Luottamus ei synny itsestään, mutta
pienellä vaivannäöllä saat kanista mitä
parhaimman lemmikin.
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