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Na první pohled je roztomilý: podsaditý, 23 aÅ¾ 30 centimetrÅ¯ vysoký, 40 aÅ¾ 60 dlouhý, se Ä•tvrtmetrovým huÅˆatým ocasem
zdobeným obvykle pÄ›ti nebo &scaron;esti tmavými krouÅ¾ky. Na pÅ™edních tlapách má neuvÄ›Å™itelnÄ› dlouhé, obratné a
mimoÅ™ádnÄ› citlivé prsty s miliony smyslových bunÄ›k pod kaÅ¾dým z nich. Jeho mozek se vyvinul tak, aby vyhodnocoval
dotekové podnÄ›ty pÅ™ená&scaron;ené z prstÅ¯. Ano, nejspí&scaron; jste uhodli, jedná se o mývala.

ÄŒerná maska pÅ™es obliÄ•ej s kruhy kolem oÄ•í vypadá jako ma&scaron;karní &scaron;krabo&scaron;ka a pÅ™ispívá k
Å¾e se lidé nad mývalem rozplývají. Podat prst v&scaron;ak znamená doÄ•kat se seÅ¾rání celé ruky. Mýval je dotÄ›rný a
neodbytný. Jednou mu hodíte pamlsek a uÅ¾ se ho nezbavíte. Stále se vrací na místo, kde lehce na&scaron;el nebo dostal
nÄ›co k jídlu a dokáÅ¾e svÅ¯j pÅ™ídÄ›l tvrdÄ› vymáhat. Dostane-li se do domu, udÄ›lá z nÄ›ho pÅ™i hledání jídla kÅ¯lniÄ•ku n

NáleÅ¾í k takzvanÄ› zavleÄ•eným druhÅ¯m. Jeho evropský výskyt mají na svÄ›domí NÄ›mci, kteÅ™í mývaly uÅ¾ nÄ›kdy ko
1927 pÅ™ivezli z Ameriky do Hesenska s úmyslem chovat je na farmách kvÅ¯li koÅ¾e&scaron;inÄ›. Vedle toho je ale i
vypou&scaron;tÄ›li do volné pÅ™írody.

Mýval je, stejnÄ› jako mnoho jiných zvíÅ™at, oportunista: pÅ™izpÅ¯sobuje se okolnostem a vyuÅ¾ívá jejich výhod. A tak i u
pÅ™ijde brzy na to, co ve své domovinÄ› v Severní Americe uÅ¾ dávno ví: Å¾e chytit si kuÅ™e v ohrádce je snaz&scaron;í neÅ
honit veverky nebo my&scaron;i. Å½e pÅ™ehrabat popelnici vÅ¾dycky znamená najít nÄ›co k snÄ›dku. Å½e komín a podkroví
domÅ¯ jsou bájeÄ•ná místa pro vybudování hnízda a v zahradách i na polích lidé skvÄ›le servírují sladkou kukuÅ™ici, jahody,
jablka, víno Ä•i zeleninu. Velkým lákadlem jsou i psí nebo koÄ•iÄ•í granule na zápraÅ¾ích.
Za posledních více neÅ¾ dvacet
mýval roz&scaron;íÅ™il na víc neÅ¾ sto míst po celém ÄŒesku, nejÄ•astÄ›ji se s ním lidé potkávají na jiÅ¾ní MoravÄ› a na
&Scaron;umavÄ›. Kolik mývalÅ¯ u nás pÅ™esnÄ› Å¾ije, se nedá dopoÄ•ítat. I proto, Å¾e mýval je noÄ•ní zvíÅ™e. DaÅ™í se m
v ÄŒesku pÅ™irozené nepÅ™átele a nekosí ho ani nemoci. Jediný zpÅ¯sob, jak se mývalÅ¯ zbavit, by bylo - vystÅ™ílet je. JenÅ
&ndash; on se nedá&hellip; Nezbude, neÅ¾ se s ním smíÅ™it. Dopadne to jako s norkem: v&scaron;em vadí, ale uÅ¾ ovládl
v&scaron;echny biotopy ve stÅ™edních ÄŒechách. Nedá se s tím nic dÄ›lat. Náklady na jejich vymýcení z na&scaron;eho
prostÅ™edí by byly pÅ™íli&scaron; vysoké.
UÅ¾ jste u nás mývala vidÄ›li? A kdyÅ¾ &ndash; tak kde?
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