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LIBO-LI ZAJÃ•CE? NA SMETANÄš?
PondÄ›lÃ-, 27 duben 2015

Máme u nás na jihomÄ›stském sídli&scaron;ti zajíce. MinimálnÄ› tÅ™i, v&scaron;ichni jsou vÄ›t&scaron;í neÅ¾ mÅ¯j "bojový
pes". Statní, neohroÅ¾ení a suverenní. V&scaron;ak tady taky nemají Å¾ádného nepÅ™ítele. Zdej&scaron;í domácí mazlíÄ•ci
v zajeÄ•í honitbÄ› neznalí, a i kdyby, tak jim to páníÄ•ek vÄ•as zatrhne. Je kouzelné u&scaron;áky pozorovat, je tu pod okny
hopkají. UÅ¾ ménÄ› kouzelné jsou jejich bobky, které psÅ¯m chutnají jak delikatesní granulky.

ÚplnÄ› jiné je to se zajíci ve volné pÅ™írodÄ›. Nedávno jsem se doÄ•etla, Å¾e poÄ•etní stavy tÄ›chto dÅ™íve tak bÄ›Å
u&scaron;ákÅ¯ velmi, nesmírnÄ› moc proÅ™ídly. Lovit se sice smÄ›jí jen od zaÄ•átku listopadu do konce prosince, a to jen v
mysliveckých honitbách, ale kde jsou ta veleÄ•ísla z dob nedávno minulých? ÄŒíslo 1,3 milionu ulovených zajochÅ¯ v roce
1993 uÅ¾ dávno nemá &scaron;anci na repete. Nyní se jich uloví tak kolem 30 tisíc v celé na&scaron;í republice a to jsou
páni myslivci je&scaron;tÄ› rádi.
Jestli si myslíte, Å¾e je tak zrubala nÄ›jaká choroba, jste na omylu. Jsou to zvíÅ™átka
"teritoriální", coÅ¾ znamená, Å¾e od narození Å¾ijí tam, kde pÅ™i&scaron;li na svÄ›t. (Proto tu máme i tÄ›ch pár na&scaron;ic
u&scaron;atých stálic.) A kdyÅ¾ holt jim zemÄ›dÄ›lci zmÄ›ní jídelníÄ•ek - sází se pÅ™edev&scaron;ím Å™epka a kukuÅ™ice,
se nemají díky zemÄ›dÄ›lským zmÄ›nám kde skrýt... A navíc populaci zajícÅ¯ decimují pÅ™ísnÄ› chránÄ›ní dravci. Stoupající s
predátorÅ¯, zejména li&scaron;ek, jezevcÅ¯ nebo nÄ›kterých dal&scaron;ích dravcÅ¯.

zajeÄ•í "superzabiják" - dravec se zajímavým jménem: moták pochop
Dále to mohou být stoupající stavy predátorÅ¯,
zejména li&scaron;ek, jezevcÅ¯ nebo nÄ›kterých dal&scaron;ích dravcÅ¯. A tak z nÄ›kolika miliónÅ¯ kusÅ¯ zajícÅ¯, kteÅ™í u nás
v &scaron;edesátých letech minulého století, jich zÅ¯stává necelých 400 tisíc. NapÅ™íklad jiÅ¾ní okraj Prahy, smÄ›rem na
Å˜íÄ•any, patÅ™il je&scaron;tÄ› pÅ™ed dvaceti lety ke klidným místÅ¯m, kde se - vedle jiÅ¾ní a severní Moravy - tradiÄ•nÄ› d
zajícÅ¯m. A dnes? Hustá zástavba rÅ¯zných skladÅ¯, obchodních zastoupení a velké betonové plochy úplnÄ› tohoto tvora
vytlaÄ•ily. Jeho poÄ•etní stavy tam jsou dnes zcela zanedbatelné... Hlavní dÅ¯vod je souÄ•asný zpÅ¯sob zemÄ›dÄ›lství a vyuÅ¾
(spí&scaron; tedy zneuÅ¾ívání) zemÄ›dÄ›lské krajiny.
A nejsou na tom u&scaron;áci zrovna moc dobÅ™e ani ze zdravotníh
hlediska. Jak jsem se doÄ•etla, ve zprávÄ› o jejich zdravotním stavu v loÅˆském roce, tak vnitÅ™nosti, mozek i svalovina
zajochÅ¯ obsahují velké mnoÅ¾ství tÄ›Å¾kých kovÅ¯. Zajíci trpí nádorovými nemocemi, jejich reprodukÄ•ní schopnosti jsou zn
sníÅ¾eny.
TakÅ¾e - silueta zajíce v poli se stává pomalu vzácností... Takhle by se dalo zamý&scaron;let i o jiných mizejíc
spoluobyvatelích na&scaron;í planety. Co se u vás ztratilo? Které zvíÅ™e Ä•i pták je "tam u vás" najednou pryÄ•? d@niela
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