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ZDIVOÄŒELÃ‰ KOÄŒKY PROTI KRYSÃ•M A POTKANÅ®M
StÅ™eda, 02 listopad 2016

Krysy a potkani jsou pravými vládci na&scaron;ich mÄ›st - a pÅ™edev&scaron;ím tÄ›ch velkých. Na kaÅ¾dého Ä•lovÄ›ka pÅ™i
nejménÄ› jeden tento eklhaft a nebezpeÄ•ný tvor. A jsou mnohem lépe pÅ™ipraveni na krize neÅ¾ my... PÅ™emnoÅ¾ené krys
potkani jsou i jedním z hlavních problémÅ¯ New Yorku, takÅ¾e povolali do boje nejen deratizátory.

V souÄ•asné dobÄ› se po newyorských ulicích potulují zástupy zdivoÄ•elých koÄ•ek. NÄ›které z nich nyní dostávají dÅ¯leÅ¾i
- pomáhají omezit populaci krys ve mÄ›stÄ›. Skupina dobrovolníkÅ¯ odchytává divoké koÄ•ky, které nechá vykastrovat a
naoÄ•kovat. Pokud je to moÅ¾né, vracejí se tyto koÄ•ky na své domovské území, nebo konÄ•í v oblastech s vysokým výskytem
krys. KoÄ•iÄ•í krysí hlídky tak nyní ve mÄ›stÄ› hlídají lahÅ¯dkáÅ™ství a vinárny, autosalony Ä•i podzemí kostela ve Ä•tvrti Gree
Village. NapÅ™íklad Ä•tyÅ™i koÄ•ky se potulují kolem nakládací rampy kongresového centra Jacob K. Javits Convention Cente
které kvÅ¯li mnoÅ¾ství dodávek potravin a odpadkÅ¯ láká nebezpeÄ•né hlodavce jiÅ¾ léta. ChtÄ›li najmout deratizátory, ale
pÅ™íroda nabízí lep&scaron;í Å™e&scaron;ení, a navíc - koÄ•ky nic nestojí. KoÄ•ky jsou dravci, nemusí v&scaron;ak nutnÄ›
krysy. Odborníci upozorÅˆují, Å¾e hlodavce odpuzuje i samotný koÄ•iÄ•í pach a trus. Krysa-matka podle nich nikdy neporodí
mláÄ•ata blízko dravce, protoÅ¾e by koÄ•ky mohly její mláÄ•ata seÅ¾rat. Podle odhadÅ¯ se v pÄ›ti Ä•tvrtích New Yorku pohyb
kolem pÅ¯l milionu divokých a toulavých koÄ•ek. Jejich Å¾ivot je obtíÅ¾ný. NÄ›které z nich bývaly domácími mazlíÄ•ky, majitelé
v&scaron;ak opustili. Spousta tÄ›chto koÄ•ek pojde na nemoci a podvýÅ¾ivu, nebo je srazí auta. NÄ›které se otráví krmením,
které jim nÄ›kdo úmyslnÄ› nastraÅ¾í. Populaci koÄ•ek se New York v souÄ•asné dobÄ› snaÅ¾í kontrolovat prostÅ™ednictvím
sterilizace a kastrace. Ve vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ípadÅ¯ adopce tÄ›chto koÄ•ek uÅ¾ nepÅ™ipadá v úvahu, protoÅ¾e jsou jiÅ¾ t
Å¾e je nelze ochoÄ•it. Díky dobrovolníkÅ¯m je v&scaron;ak moÅ¾né volnÄ› Å¾ijící zvíÅ™ata ve mÄ›stÄ› ochránit a koÄ•ky tak
druhou &scaron;anci na Å¾ivot. Kdy jste naposledy u vás na ulici vidÄ›li nÄ›jakou krysu Ä•i potkana? Bojíte se jich?
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