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JAK VÃ•M DUPOU KRÃ•LÃ•CI?
NedÄ›le, 03 prosinec 2017

Povím vám jeden pÅ™íbÄ›h, o to zajímavÄ›j&scaron;í, Å¾e je pravdivý. KdyÅ¾ Anglie kolonizovala Austrálii, tak napadlo nudicí
kolonizátory, Å¾e si pro zábavu a svoji loveckou vá&scaron;eÅˆ, dovezou dvanáct divokých králíkÅ¯. To bylo roku 1788,
králíci tam do té doby neÅ¾ili &hellip; Výborný nápad - lovci si zastÅ™íleli, maso nebylo také &scaron;patné, prostÄ› pohoda.
JenÅ¾e králíci vyznávají naprostý patriarchát a neptají se samiÄ•ek na jejich názor, zda chtÄ›jí Ä•i nechtÄ›jí mít 4x do
10 mladých. Kdo nÄ›kdy sly&scaron;el slovo geometrická Å™ada, ví o Ä•em je Å™eÄ•. TakÅ¾e stÅ™elivo docházelo, pasti, hro
hony, nasazení myxomatózy do nor, v&scaron;echno omezilo nárÅ¯st králiÄ•í populace jen minimálnÄ›, poÄ•ty &scaron;ly do
milionÅ¯, stejnÄ› tak &scaron;kody na úrodÄ› a jinde. Poté byl zavleÄ•en do Tasmánie. První divoce Å¾ijící populace byly
zaznamenány v roce 1827 v jihovýchodní Tasmánii. Rapidní rÅ¯st králíkÅ¯ divokých králíkÅ¯ v&scaron;ak zaÄ•al teprve v
roce 1859, kdy australský farmáÅ™ Thomas Austin pÅ™ivezl 24 králíkÅ¯, 5 zajícÅ¯ a 72 koroptví a na Vánoce je vypustil na
svÅ¯j pozemek ve Viktorii. Z tohoto parku se králíci postupnÄ› roz&scaron;íÅ™ili na sever a na západ a v roce 1866 byli
objeveni v Kapundii v jiÅ¾ní Austrálii. BÄ›hem pouhých 15 let se roz&scaron;íÅ™ili do Nového JiÅ¾ního Walesu a jejich populac
vzrostla na odhadem 2 miliony jedincÅ¯. V roce 1887 uÅ¾ jimi osídlené území sahalo k jihozápadnímu okraji
Queenslandu, v roce 1894 byli poprvé zaznamenáni v Severním teritoriu u &Scaron;arlotiných vodopádÅ¯ a kolem roku
1900 se objevily volnÄ› Å¾ijící populace také v západní Austrálii. Skoro to vypadalo, Å¾e je nemÅ¯Å¾e nic zastavit. JiÅ¾ v roce
1890 ov&scaron;em dosáhly populace králíkÅ¯ v nÄ›kterých oblastech natolik kritického poÄ•tu, Å¾e &scaron;kody jimi
zpÅ¯sobené zaÄ•aly dosahovat údÄ›sných rozmÄ›rÅ¯ a lidé pochopili, Å¾e je tÅ™eba zasáhnout. V danou chvíli jiÅ¾ bylo
pÅ™íli&scaron; pozdÄ› a situace se jiÅ¾ zcela vymkla kontrole.

Dokonce pÅ™ehradili celý kontinent plotem, aby alespoÅˆ Ä•ást vyÄ•istili. Ano, v roce 1907 byl západoaustralskou vládou
dokonÄ•en nejdel&scaron;í plot proti králíkÅ¯m na svÄ›tÄ›, dlouhý 1 833 kilometrÅ¯. Vedl od starvejského lodního pÅ™ístavu na
jihu do Cape Keraudren na severu. Ov&scaron;em bránil území jiÅ¾ dávno ztracené - v dobÄ›, kdy byl dokonÄ•en, uÅ¾ bylo
na druhé stranÄ› tolik králíkÅ¯, Å¾e nemÄ›l absolutnÄ› Å¾ádný význam.
Boj s králíky pÅ™e&scaron;el do dal&scaron;ího sta
Ten stav trvá dodnes, v 90. letech jim Ä•e&scaron;tí vÄ›dci dodali králiÄ•í mor. JenÅ¾e - dal&scaron;í generace se rodily imunní
Problém a &scaron;kody z nÄ›j vzniklé jdou do nesmírných milionÅ¯, trvá dodnes - no ale nÄ›jak se s tím nauÄ•ili Å¾ít, co jim
zbývá&hellip; NepÅ™ipomíná vám to nic? Alenka
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