Pelskaniner
Alle kaniner har pels.
Men det er Rexkaninen, der er bedst til egentlig pelsproduktion.
Rexkaninen er berømt for sin ultrakorte, bløde og tætte pels. Pelsen kan bedst sammenlignes med
muldvarpens pels.
Racen er fransk og opstod som følge af en mutation blandt kaninerne ved en fransk bonde ved navn
Caillon. Først fik han én unge i et kuld, og dernæst én til. Til alt held af hvert sit køn.
Caillon søgte sognepræsten i den nærliggende sogn for at få forklaret fænomenet med de
kortpelsede kaniner. Præsten var meget begejstret og indgik i kompagniskab med Caillon om fortsat
avl.
Racen blev døbt Castor Rex - Bævernes konge - og blev første gang udstillet i Paris i 1924, og
vakte opsigt.

Rex, castor

En Rex-feber brød ud.
Racen blev eksporteret til hele verden til enorme priser.
Man så virkelig mulighederne for at have fået et nyt “pelsdyr”.
Uheldigvis kneb det med levedygtigheden på den nye race, og da folk hellere ville sælge levende
dyr, end de ville pelse dem, gik Rex over til at blive en sportskanin.
Rex er i dag både en sports-, udstillings- og
produktionskanin, og den har en god størrelse
til slagtning.
Gennem de sidste 20 år er produktionen af
rexskind blevet større og afsætningsmulighederne
forbedret.
I dag er Castor Rex og Chinchilla Rex (Chin Rex)
inde på Kopenhagen Fur på linje med mink, ræv
og chinchilla - og til svingende priser, de følger de
andre skind i pris.
Rex, chin
Det har været prøvet at afsætte andre farver, men for at de kan interessere et stort foretagende som
Kopenhagen Fur, så skal man ikke komme med 10 – 20 skind i en ny farve, så skal der i
hundredvis!

Mange minkavlere har indrettet deres gamle rævebure til kaniner. Og de nyder at have et dyr i
hallerne, der ikke bider.
Rex tåler dog ikke udelukkende at gå på trådbund.
Hvis ikke du vil have fast bund i burene og strøelse, så kan en fast plade i et hjørne af buret eller en
kasse med halm hjælpe.
Den kendte mink- og Rexavler Svenn Gregersen har fået syet denne dejlige frakke/jakke til hans
barnebarn af Rex, dalmatiner, sort.

Vil du vide mere om Rexkaninen til skindproduktion, så henvend dig til Danmarks
Kaninavlerforenings formand Kaj Thaysen – tlf. 40 11 43 77 – mail : kaj-thaysen@mail.dk eller
Rexklubbens formand Ela Nørgaard – tlf. 97 86 58 58 – mail : watership@post.tele.dk

