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NedÄ›le, 15 duben 2018

VÄ›t&scaron;ina lidí od sebe krysu a potkana nerozezná. Potkan je vÄ›t&scaron;í, silnÄ›j&scaron;í a krysu u nás uÅ¾ v podstatÄ
z pÅ™írody vytlaÄ•il. Krysám se lépe daÅ™ilo v dÅ™evÄ›ných stavbách, kterým uÅ¾ u nás odzvonilo. Potkani jsou inteligentní,
a dÄ›sivÄ› rychle se mnoÅ¾í. Protáhnou se kaÅ¾dým otvorem, jsou Å¾raví a nepÅ™ímo zpÅ¯sobili smrt milionÅ¯ lidí.

V ÄŒeské republice je situace opravdu hrozná, hor&scaron;í neÅ¾ hrozná. Jen v na&scaron;em hlavním mÄ›stÄ› je tÄ›cht
úÅ¾asných zvíÅ™átek aÅ¾ pÄ›t milionÅ¯ &ndash; coÅ¾ znamená, Å¾e kaÅ¾dý z nás, vÄ•etnÄ› miminek, si &bdquo;pÄ›stujem
svých pÄ›t potkanÅ¯. Potkani mají obdivuhodnou výdrÅ¾, a to v mnoha ohledech. PÅ™eÅ¾ijí pád z vý&scaron;ky aÅ¾ 15 me
problémÅ¯ zvládají i plavání &ndash; vydrÅ¾í &scaron;lapat vodu aÅ¾ 3 dny v kuse. Vylezou prý aÅ¾ do 13 patra&hellip; Potka
také výbornÄ› odolávají jedÅ¯m. Vypracovali si na to nÄ›kolik strategií, které se ale v rÅ¯zném prostÅ™edí mÄ›ní a vyvíjejí. NapÅ
ochutnávají jen malé kousky potravy, a teprve kdyÅ¾ se ukáÅ¾e, Å¾e je ne&scaron;kodná, tak ji zaÄ•nou konzumovat ve
vÄ›t&scaron;ím mnoÅ¾ství. DNA potkanÅ¯ se také mÄ›ní; vyvíjejí si postupnÄ› odolnost proti vÄ›t&scaron;inÄ› standardních jedÅ
mnoÅ¾í se neskuteÄ•nou rychlostí. Samice se mÅ¯Å¾e bÄ›hem &scaron;estihodinového období plodnosti spáÅ™it aÅ¾ s 500 s
&ndash; a toto období má za rok 15 krát. Potkaní kluci se mohou páÅ™it od vÄ›ku tÅ™í mÄ›sícÅ¯ aÅ¾ do smrti neustále &ndash
umírají ve vÄ›ku kolem tÅ™í let. Jeden pár tedy podle magazínu Discover mÅ¯Å¾e za rok pÅ™ivést na svÄ›t aÅ¾ 2000 mláÄ•a
pÅ™edstava&hellip; Pokud je necháte mnoÅ¾it se, dokáÅ¾í bÄ›hem nÄ›kolika málo mÄ›sícÅ¯ svou populaci znásobit &ndash;
pokud mají dostatek potravy. A to ve mÄ›stech, kde v popelnicích skonÄ•í asi 40 procent potravin, opravdu není problém.

Jsou bojovní. V 19. století byly v Anglii velmi roz&scaron;íÅ™ené souboje potkanÅ¯ se psy. V ohrazeném prostoru proti
velkému psu vypustili stovku potkanÅ¯. Potkani podle dochovaných pramenÅ¯ vítÄ›zili prakticky vÅ¾dy. Ano, spoleÄ•nými silami
mohou zabít i velkou koÅ™ist, dokonce i Ä•lovÄ›ka. A pÅ™enesenÄ› i miliony - protoÅ¾e pÅ™ená&scaron;ejí pÄ›knou Å™ádku
nemocí. NapÅ™íklad Weilovu Å¾loutenku, leptospirózu, salmonelózu, my&scaron;í tyfus, tuberkulózu, krysí skvrnivku a také
tularemii. Mají také na svÄ›domí morovou epidemii v EvropÄ›. ZemÅ™elo na ni 25 milionÅ¯ lidí &ndash; prakticky celá tÅ™etina
Evropy.
ALE &ndash; zase zapracovala EU: Podle naÅ™ízení EU uÅ¾ jsou volnÄ› prodejné výrobky (jedy na hubení potka
jen s niÅ¾&scaron;ím obsahem úÄ•inné látky do 0,003% hmotnosti tj. do 3mg/kg. A navíc maximální hmotnost individuálního
balení pro neprofesionální uÅ¾ivatele byla omezena u obilných zrn, mÄ›kkých návnad a granulí na 150g, u voskových blokÅ¯
pak na 300g.
Domestikovaný potkan V roce 1901 se konala první výstava potkanÅ¯, která také zahájila první boom
potkana coby domácího zvíÅ™ete. Velká vlna jeho obliby pÅ™i&scaron;la potom v 70. a 90. letech minulého století. Dnes patÅ™
potkan mezi oblíbené mazlíÄ•ky dÄ›tí Å¾ijících v bytech. V&scaron;e vlastnÄ› zaÄ•alo podivem Ä•lovÄ›ka nad potkany nezvykl
barev. Místo toho, aby je lidé hubili, rozhodla se spoleÄ•nost potkany &scaron;lechtit. Mezi oblíbené patÅ™ili hlavnÄ› albíni.
Hlodavci se zaÄ•ali prodávat nejen vÄ›dcÅ¯m do laboratoÅ™í, ale i boháÄ•Å¯m, kteÅ™í je chovali jako nezvyklého domácího
mazlíÄ•ka. Dlouhým chovem v zajetí potkani krotli, stávali se pÅ™ítulnými a zcela neagresivními, celkovÄ› se jim mÄ›nil charakt
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