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Všichni králíci jsou potomky evropského králíka divokého. Zdomácnění u divokých králíků
začalo velice pozdě, přestože mořeplavci ve Španělsku objevili divoké králíky již před 3000
lety. Římané chovali králíky v obezděných zahrádkách, zatímco ve středověku králíky chovali
především mniši v klášterech , a to proto, že je považovali za nemasitou stravu v období půstu.
Opravdu ochočení byli králíci, až když je lidé začali zavírat do chlévků. Králíci začali být
podstatně větší a těžší a jejich ochranné zbarvení skoro zmizelo. Postupně vznikala chovná
zvířata z kterých se stala pozdější plemena.

Zajíc a králík v lidské kultuře :

V mnoha starých kulturách byli zajíci a králíci uctíváni jako symboly plodnosti. Ještě dnes jsou
králíci a zajíci v mexickém lidovém umění zobrazování na mnoha předmětech a jsou pevně
zakotveni v národnostním vědomí.

Jaký je rozdíl mezi divokým králíkem a králíkem polním :
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Králík divoký
Zajíc polní
Malý, spíše podsaditý
Stavba těla
Velký, štíhlý s dlouhými končetinami a ušima větší
1 až 2 kg
Hmotnost
2,5 až 6 kg
Šedohnědá, břicho šedobílé
Barva srsti
Hnědá, až načervenalá, břicho bílé, ouška mají tm
Většinou zarostlá krajina, Životní
okraje lesů,
prostředí
žijí také v parcích
Otevřené pastviny a stepy
Žije společensky v koloniiSociální chování
Samotář, kromě doby páření
Zdatný běžec, co hledá úkryt
Způsob
v noře
útěku
Běhá na dlouhé tratě a co nejdéle
28 až 31 dní
Doba březosti
průměrně 42 dní
4 až za rok
Počet vrhů
3 až 4 za rok
3 až 4 ( mimořádně 6 ) Počet mláďat ve vrhu
4 až 4 mláďata
Nory s hnízdy, které si sami
Místo
vytvoří
porodu
Otevřené prohlubně v zemi
Holá, slepá, hluchá, jednoduše
Mláďata
bezmocná
při narození
Brzy samostatná
44
Počet chromozomů
46
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