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Króliki słyną w opowieściach z niezmordowanej energii seksualnej i stałej gotowości do
prokreacji. Jak jest w rzeczywistości? Z czym będzie musiał zmierzyć się właściciel samicy
króliczego gatunku? Jak wygląda ruja u królika? Zapraszamy do lektury artykułu.
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Kiedy samica królika jest gotowa do zajścia w ciążę?
Cóż, tutaj opowieści o nieposkromionym apetycie seksualnym królików nie są w niczym
przesadzone: samica królika jest w stanie pełnej gotowości do rozrodu praktycznie cały czas.
Dlaczego tak się dzieje?
Króliki w swym naturalnym środowisku miały zawsze wielu wrogów. Śmiertelność zatem
wśród tego gatunku była bardzo duża. Wytworzyło to w trakcie ewolucji imperatyw do dużej
dzietności i umiejętności częstego zachodzenia w ciążę. W ciągu roku królice mogły
wydawać potomstwo nawet ośmiokrotnie.
W naturalnym środowisku czas na gody u królików był skurczony do miesięcy ciepłych, gdyż
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w okresie jesienno-zimowym mniejsza była szansa, by miot bezpiecznie dotrwał do wiosny.
Obecnie króliki żyjące w hodowlach domowych nie czują konieczności wyciszania instynktów
rozrodczych, gdyż sprzyjające ciąży i porodowi warunki są zagwarantowane przez cały rok.

Owulacja indukowana
Króliki należą do zwierząt, u których następuje tzw. owulacja indukowana.
Co to znaczy?
Organizm samicy królika wytwarza stale pewną ilość estrogenów, co pozwala jej na
zachowanie praktycznie ciągłego stanu gotowości do kopulacji i ciąży. Gdy tylko samiec
pojawi się w pobliżu i dojdzie do stosunku, to czynność ta indukuje uwolnienie komórki
jajowej u samicy. Oznacza to, że samica jest gotowa do prokreacji praktycznie cały czas,
nawet krótko po porodzie. By jednak nie wycieńczyć organizmu samiczki królika częstymi
porodami, należy odseparować samca na pewien czas lub poddać samicę sterylizacji.

Jak wyglądają objawy rui u królika?
Ruja królika trwa około 16 dni i jest praktycznie nie do zauważenia. Podczas rui samica
królika może okazywać zachowanie niespokojne lub agresywne, a jej narządy rodne są
zaczerwienione i nabrzmiałe. Czasami występuje brak apetytu.

Objawy ciąży urojonej
Jeśli posiadamy samicę królika i nie dopuszczamy jej do zapłodnienia, może dojść do stanu
ciąży urojonej. Jak się objawia ciąża urojona u królika?
Samica często jest pobudzona, mruczy basowo, ociera się i lgnie do człowieka. Stara się
również znaleźć bezpieczne miejsce do budowy gniazda dla swoich urojonych dzieci. Są to
przeważnie trudno dostępne miejsca za tapczanem, szafą czy kaloryferem. Królicza samica
wyrywa sobie futerko, znosi gazety, miękkie szmatki i kawałki pianki. Mości sobie miejsce, w
którym planuje zbudować gniazdo.
Zlikwidowanie budowanego przez samicę gniazda może spowodować u niej szok i utratę
zaufania do właściciela. Należy pozwolić jej skończyć budowlę, przeczekać trudny okres, a
po zakończeniu ciąży urojonej, udać się do weterynarza w celu przeprowadzenia sterylizacji.
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Chyba, że planujemy zakup samca i założenie własnej hodowli królików. Ale o tym
napiszemy w następnym artykule.
—————
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Uczymy się dla siebie

