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Milí čitatelia,
keď som bol malým chlapcom, ktorý sa v skorom veku „po uši“, ba
vari až „po končeky vlasov“ zamiloval do prírody, sníval som o učiteľovi,
ktorý by ma bol zasväcoval do tajomstiev prírody. Porozprával mi o tom,
aké predstavenie, kedy a v akom prírodnom zátiší prírody sa odohráva.
Objasňoval mi skutočnosti a javy, ktoré som sám odpozoroval v prírode
a nevedel som si ich vysvetliť. Brával ma aspoň príležitostne so sebou do
lesa, na lúky alebo na moju vysnívanú liptovskú lokalitu Čierny kameň
a odhaľoval mi „naživo“ dianie na javisku prírody.
Keďže sa v mojom okolí v tom čase takýto sprievodca prírodou nenašiel, túžil som mať poruke aspoň knižného „poradcu“, ktorý by ma bol
virtuálne sprevádzal zátišiami prírody a poučil ma o správaní zvierat
a pozoruhodných javoch, ktoré sa kde a kedy dejú na scéne našej stredoeurópskej prírody. Mnohé prejavy v správaní zvierat a úkazy na scéne
prírody boli pre mňa záhadné a nevedel som si ich rozumovo zdôvodniť
a vysvetliť. Tak veľmi-preveľmi mi chýbala knižka, ktorá by ma zasvätila do
fascinujúcich tajomstiev prírody. Sníval som o nejakej príručke, ktorá by
mladému čitateľovi prístupnou formou približovala dianie v našej prírode.
Z mnohoročných pozorovaní našej prírody som sa podujal takýto
knižný titul zostaviť. V ponuke prírody je nespočetné množstvo pozoruhodností, odohrávajúcich sa na jej javisku, a tak výber bol pre mňa
nesmierne náročný. Zabralo mi veľa času, kým som do tejto knihy vybral z môjho pohľadu tie najpozoruhodnejšie a najnápadnejšie prejavy
zvierat a úkazy, ktoré sa dejú na scénach našej prírody. Tento knižný
počin nechápem ako jedinečný a nenahraditeľný, naopak, ponímam
ho ako jednu z mnohých alternatív, ktorú mi ponúkla spracovať fascinujúca stredoeurópska príroda.
Milí priatelia, potešilo by ma, keby sa mi podarilo vtiahnuť vás pri čítaní tejto knižky do diania v prírode, odkiaľ sa vám bude len ťažko-preťažko
vracať do reálneho sveta. Ak po jej prečítaní pocítite väčšiu túžbu navštevovať zátišia prírody, bude to pre mňa tá najkrajšia odmena.
Autor
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Vtáky venujú toalete viac času ako ľudia
Každý operenec, ak chce vyzerať k svetu, a to veru každý chce, sa
musí vzorne starať o svoj odev. Toalete venujú vtáky počas dňa veľa
času. Vtáčie perie má veľmi zložitú štruktúru, a preto si vyžaduje aj
dôkladnú údržbu. Keby zanedbali oň starostlivosť, rýchlo by sa im
„obnosil“ a už by nevyzerali tak pekne, ako keď si ho čistia a upravujú
každý deň. Najmä samce si nemôžu dovoliť byť neupravené, pretože
by sa pre samice stali sexuálne neatraktívnymi a stratili by u opačného
pohlavia šancu na nadviazanie partnerstva, a teda aj založenie potomstva. Pohúžvané perie chvosta či rozstrapatené malé perie na chrbte
alebo bruchu samičkám prezrádzajú, že samce, ktoré nedbajú o svoj
vzhľad, by neboli vhodné na výchovu ich spoločného potomstva.
Od údržby peria závisí kvalita špecifického vtáčieho odevu. Jednou
z hlavných úloh, popri spomínanej
sexuálnej atraktivite operenia, je
ochrana tela vtákov pred vonkajšími klimatickými podmienkami.
Keby ho operenec zanedbával, narušila by sa špecifická mikroštruktúra pier, ktorá odpudzuje vodu,
a vták by vlastne zmokol. Obzvlášť
vtáky viazané na vodný biotop
(husi, kačice, labute, vodnáre
a pod.) musia úprave a čisteniu
peria venovať zvýšenú pozornosť,
Na udržiavanie dokonalej vizáže využíva mu- lebo pri plávaní vo vode si nemôžu
rárik červenokrídly viacero originálnych mej- dovoliť „zmoknúť“.
kapových procedúr. Na skalných rímsach, kde
Starostlivosť vtákov o perie
mu nehrozí nijaké nebezpečenstvo v podobe
patrí
k ich každodenným popozemných či vzdušných predátorov, sa len
s jemu vlastným pôžitkom oddáva „popoleniu“ vinnostiam. Len čo na úsvite
a slneniu, úkonom a úpravám, garantujúcim
blyšťavý, oslňujúci vzhľad, ako aj nepremokavosť operenec precitne z plytkého
opereného šatu.
spánku, začne s rannou toaletou.
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„Vycipkaný“ kohút hlucháňa hôrneho po dôkladnej rannej toalete počas tokania na pódiu lesného divadla vyzerá ako svetoznámy vtáčí manekýn, promenádujúci sa po zamachnatenom
móle smrekového pralesa.
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Ak chce kohút hlucháňa hôrneho vyzerať
k svetu, musí sa starostlivo venovať údržbe peria. Často navštevuje mraveniská, ktoré sú pre
neho vyhľadávanými kozmetickými salónikmi so stopercentnou zárukou nielen príjemného vzhľadu, ale aj nepremokavosti operenia.

Vtáky sa často kúpu v studničkách alebo jarčekoch. Najmä
v horúcich letných dňoch s obľubou navštevujú potoky a bystriny, kde sa rady čľapkajú. Po takomto kúpeli sa operenec vždy
otrasie a začne si preberať rad
radom každé pierko. Povystiera,
upraví ho a nechá osušiť. Keď
si osuší a povystiera po kúpaní
rozstrapkané a pohúžvané perie,
ponatiera ho výlučkom trtáčovej žľazy (nachádza sa tesne
nad koreňom chvosta). Sekrét
tejto žľazy je vlastne akýmsi
„šampónom a kondicionérom
v jednom a pre udržanie peria
v dobrej kondícii má zásadný
význam. Zabezpečuje jeho pružnosť a zabraňuje olamovaniu
jemnej mikroštruktúry pera, ktorá hrá podstatnú úlohu pri jeho nezmáčateľnosti a nepremokavosti. Sekrét tejto zvláštnej žľazy pozostáva
z alkoholov, voskov a mastných kyselín, ale pri jednotlivých vtáčích
druhoch sa líši svojím zložením. Vo výlučku trtáčovej žľazy sa zistila
prítomnosť provitamínu D, ktorý sa pôsobením ultrafialového žiarenia mení na vitamín D. Aj preto sa operence rady slnia (čo môžeme
nazvať slnečným kúpeľom) a vystavujú slnečným lúčom práve trtáčovú žľazu. Prírodovedci predpokladajú, že táto žľaza je pri vtákoch
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Po rannom ochladzujúcom kúpeli v lesnej tôni si kuvičok vrabčí dopraje v lete aj slnečný kúpeľ, aby
absolvoval všetky potrebné „wellness“ procedúry. Vyhrievanie v prvých lúčoch vychádzajúceho
slnka si dokáže s pôžitkom vychutnávať. Už dostatočne hrejivé slnečné lúče rýchlo vysušia jeho
perie. O chvíľu sa po namáhavej noci, strávenej zháňaním poživne nielen pre seba, ale aj početné
potomstvo, môže uložiť na zaslúžený denný odpočinok.
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rezervoárom tohto pre život nevyhnutného vitamínu. Niektoré tuky
prítomné v sekréte žľazy pôsobia ako „odpudzovače“, pomáhajú im
zbavovať sa parazitického hmyzu, ktorý žije v perí a živí sa jeho časťami alebo aj krvou obete. Výlučok trtáčovej žľazy slúži operencom aj
ako mimoriadne účinný repelent, pretože chráni ich odev pred pôsobením baktérií a plesní, ktoré sa živia keratínom.
Pri vtáčích druhoch, ktoré nemajú trtáčovú žľazu (holuby, papagáje, tukany, volavky), nahrádza sekrét trtáčovej žľazy špecifické prachové perie o veľkosti 0,001 mm. Tento jemný púder z peria má na odev
vtákov rovnaké pozitívne účinky ako sekrét tejto žľazy – udržuje jeho
nezmáčateľnosť, ako aj dostatočnú pružnosť jednotlivých pier.
Pri vodných druhoch vtákov už niekoľko málo dní pobytu na suchu bez možnosti kúpania vedie k deštrukcii a polámaniu špecifickej
mikroštruktúry pier, a preto ich perie stráca značku „nezmáčateľnosti“.
Operence sa však nekúpu len vo vode, ale snehule horské a snehule
kapcavé, ktoré obývajú oblasti arktickej tundry, sa najradšej „kúpu“
v snehu, a to aj v treskúcich severských mrazoch! Aj niektoré druhy
našich vtákov, napríklad hlucháň hôrny či hoľniak obyčajný sa v zimnom období počas pretrvávania vhodných snehových pomerov (sypký sneh) tiež s pôžitkom oddávajú „snehovým kúpeľom“.
Niektoré vtáčie druhy by sme však darmo čakali niekde pri jarku alebo pri horskej bystrine, že sa prídu aj oni vykúpať a očistiť si takto perie.
Jedným z takýchto druhov je aj hlucháň hôrny, ktorý u nás obýva hlboké staré lesy. Tento vták akoby sa vodného kúpeľa bál. Nemožno však
o ňom vonkoncom povedať, že nie je čistotný. Práve naopak. Hlucháň
sa nekúpe v horskej bystrine, ale v piesku alebo rovno v mravenisku.
Takémuto „kúpaniu v prachu“ sa odborne hovorí „popolenie“. Hlucháň sa „upeleší“ a pohovie si na mravenisku hodnú chvíľku. Pritom mu
mravce, ktoré mu vlezú pod perie, vonkoncom neprekážajú. Sám ich
ešte rozhrabávaním mraveniska „rozbadúri“, aby mu pozaliezali do našuchoreného peria. Mravce sa pred nevítaným „kúpeľným hosťom“ bránia vystrekovaním kyseliny mravčej, ktorá pôsobí jednak ako repelent
na parazity v perí, jednak zbavuje perie vtáka zvyškov voskov zo sekrétu
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trtáčovej žľazy. Keď si hlucháň v mravčom kúpeli chvíľu pohovie, zlezie
z mraveniska, otrasie sa a začne si narovnávať od kraja jedno pero za
druhým. O polhodinu je celý „vyparádený“ a môže sa zase v plnej kráse
pretŕčať pred susedmi. Ranná toaleta v mravenisku je pre hlucháňa hôrneho, ako aj niektoré iné lesné vtáčie druhy, napríklad sojku obyčajnú či
škorca obyčajného, podobným pôžitkom, akým je pre nás teplý kúpeľ
vo vírivke alebo vlažná sprcha.
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Mrazuvzdorné stvorenia prírody
V ročnom cykle života rastlín a živočíchov v oblasti mierneho a studeného pásma je zima najnepriaznivejším obdobím predovšetkým
z hľadiska klimatických pomerov. S nepriaznivými poveternostnými
podmienkami sa rastlinné a živočíšne druhy počas fylogenetického
vývoja vyrovnali svojským spôsobom. Pozoruhodné je najmä prispôsobenie nízkym teplotám. Viaceré druhy rastlín a živočíchov sú schopné prečkať bez vážnejšej ujmy na zdraví aj „vymrznutie“.
Ako fialové vence olemujú na sklonku apríla biele snehové polia na horských lúkach nad hornou hranicou lesa našich vysokých
pohorí kvety šafranu Heuﬀelovho. Podmanivá krása jeho kvetov
však rýchlo pominie, pretože nekvitne dlhšie než dvanásť dní. Kvety šafranu sú v ustavičnom
„pohybe“, keďže citlivo reagujú
na svetlo a teplo. Keď sa obloha zatiahne oblakmi, zatvoria
sa, aby sa poroztvárali, len čo
sa oblačnosť začne zmenšovať
a zasvieti slnko. Akýsi vnútorný teplomer meria ich teplotu
s presnosťou na 1 ºC, takže kvet
dokáže reagovať na zmeny teploty práve okolo tohto intervalu.
Túto obdivuhodnú schopnosť
šafranu si všimli už naši predkovia, ktorí ju podchytili vo výstižnom ľudovom pomenovaní
– „zimomriavka“.
Stonku plesnivca alpínskeho pokrýva jemná
plsť, chrániaca rastlinku nielen pred mrazmi,
ale aj pred zhubným UV žiarením, ktoré dosahuje vo vysokohorskom prostredí extrémne
vysoké hodnoty.
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Kvietky šafranu Heuﬀelovho dokážu odolať neskorým prízemným jarným mrazom. Táto krehká
vysokohorská kvetinka reaguje aj na nepatrné zmeny v teplote (desatiny stupňa), a preto je spoľahlivou živou meteostanicou na krátkodobé, niekoľkohodinové predpovede počasia, ktoré býva
v horských oblastiach obzvlášť premenlivé.

V alpínskom pásme sú jednoročné rastliny zriedkavé, pretože
v týchto prírodných podmienkach jar a leto trvajú veľmi krátko. Nad
hornou hranicou lesa trvá vegetačné obdobie dva až tri mesiace,
a teda je kratšie ako v severskej tundre, kde severské leto poskytuje
rastlinstvu trvalé denné svetlo. Rastliny rastú veľmi pomaly, a niekedy
nedokážu vykvitnúť ani viacročné rastliny, ktoré potrebujú oddych,
aby mohli načerpať dostatok živín. Niektoré rastlinné druhy sa prispôsobili krátkemu vegetačnému obdobiu svojským spôsobom. Kvitnú
hneď po roztopení snehu alebo aj pod ním. Napríklad iskerník ľadovcový, ktorý rastie priamo na končiaroch, kvitne na okraji topiacich
sa snehových polí. Po zimách s bohatou nádielkou snehu sa vôbec
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nemusí dostať na svetlo, ale pod snehom dokáže prežiť až tri takéto
nepriaznivé roky za sebou! Soldanelka karpatská je schopná kvitnúť
ešte pred rozpustením snehovej pokrývky. Jej listy vyžarujú totiž teplo, ktoré dokáže rozpúšťať okolitý sneh, a kvety tak môžu vyzrieť spod
snehových vankúšov.
Nebotyčné vápencové skaly ozdobia hneď zjari sírovožlté kvietky
prvosienky holej. Kožovité listy s voskovým obalom chránia rastlinu pred
nízkymi nočnými a vysokými dennými teplotami, ktorými je toto obdobie roka vo vysokých horských polohách charakteristické. Zabraňujú tiež
nadmerným stratám vody, s ktorou musí rastlina na skalnom vápencovom podklade zaobchádzať obzvlášť hospodárne, pretože vápenec je
charakteristický vlahovým deficitom. Kvety prvosienky sýtožltej farby
pohlcujú zhubné ultrafialové žiarenie. Táto rastlina musí byť „vystrojená“
ochrannou látkou s dostatočne vysokým ochranným UV filtrom, keďže
škodlivé ultrafialové lúče sú vo vysokých nadmorských výškach mimoriadne silné a ona je im počiatkom jari prakticky celé dni vystavená.
Skokan hnedý, podobne ako väčšina obojživelníkov, prečká zimné obdobie niekde vo vodnom
prostredí alebo zalezený hlboko v bezpečnej zemnej skrýši, chránený pred zdrvujúcimi mrazmi.
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Netopier obyčajný počas pravého zimného
spánku, keď mu teplota tela klesá až k 2 ˚C.
Všetky dôležité fyziologické pochody v jeho
organizme sa utlmujú na minimum, aby sa aj
v nepriaznivých klimatických podmienkach
udržal pri živote.

Plstnatý kožuch zamatových
kvetov plesnivca alpínskeho,
rastúceho v štrbinách vápencovo-dolomitových skalných útvarov, je dokonalým „teplo- i mrazuvzdorným“ výstrojom, aby
rastlinu na skalnom podklade
chránil pred nízkymi nočnými
a vysokými dennými teplotami.
Zabraňuje tiež nadmerným stratám vody. Sivastá plsť plní aj funkciu akéhosi ochranného „plášťa“
či „krému“ s vysokým ochranným účinkom pred ultrafialovým
žiarením. Rovnako tak kvety lomikameňa vždyzeleného či chudôbky
vždyzelenej odolávajú či nočným mrazom, alebo vysokým teplotám na
rozpálenom skalnom podklade v popoludňajších hodinách. Voskové
listy chránia tieto rastliny pred mrazmi i vysokými teplotami a zabraňujú nadmerným stratám vody.
V marci ožívajú po zimnom spánku aj najotužilejšie motýle, ktorým neprekážajú ani nočné mrazy – žltáčik rešetliakový a babôčka
pávooká. Žltáčik si môže dovoliť prezimovať mimo úkrytu voľne na
nejakej vždyzelenej rastline ako jediný z početnej rodiny stredoeurópskych motýľov, pretože jeho telesné tekutiny sú mrazuvzdorné
vďaka špeciálnym nemrznúcim látkam.
Začiatkom jari možno v prírode pozorovať zaujímavý a aj pre bežného návštevníka prírody nápadný jav – húfne sťahovanie žiab na miesta
zásnub. Tieto obojživelníky sa odrazu vynoria a o pár dní sa začnú pre-
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miestňovať z lokalít, kde prezimovali, na iné stanovištia, kde si založia
budúce potomstvo. Aj ich organizmus obsahuje nemrznúcu zmes,
ktorá zabraňuje kryštalizácii tekutín, aj keď je dlhodobejšie vystavený
teplotám pod bodom mrazu.
Telesné tekutiny a tuk zimujúcich cicavcov majú nižší bod tuhnutia,
než je bod tuhnutia vody, takže telesná teplota niektorých z nich, tráviacich zimu v hibernácii, napríklad netopierov, môže klesnúť aj pod
bod mrazu (–5 až –8 ˚C!) bez negatívnych následkov na organizmus.
Počas zimného spánku zviera upadá do stavu letargie (strnulosti),
vtedy sa znižuje jeho telesná teplota a všetky dôležité fyziologické
pochody (tep srdca, dýchanie) sa utlmujú na minimum, udržujúc tak
jeho „chod“ na najnižších „obrátkach“. Keď však telesná teplota klesne
na určitú spodnú hranicu, pod ktorou by zviera uhynulo, aktivizujú sa
„záchranné regulačné funkcie“ organizmu a zviera sa prebudí.
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Fascinujúce vtáčie sťahovanie
Prírodovedci považujú sťahovanie vtákov za jeden z najvýznamnejších prírodných fenoménov na zemi. Aj keď našich operených
spolupútnikov nikdy nikto neučil zemepis, vedia potrafiť na jar do
svojich rodísk a potom zase na jeseň na svoje zimoviská. Pri migrácii
sa orientujú jednak podľa polohy slnka, mesiaca a hviezd na oblohe,
jednak podľa magnetického poľa zeme. Tvoria ho siločiary, ktorých
sila a sklon k povrchu zeme sa menia – na póloch sú takmer kolmé,
zatiaľ čo na rovníku sú rovnobežné s povrchom. Operence cítia svoju
polohu podľa uhla, pod ktorým magnetické siločiary pretínajú na daNajotužilejšie a najodvážnejšie jedince červienky obyčajnej začínajú ignorovať „predpísanú“ migráciu zo strednej Európy do južnejších oblastí starého kontinentu a počas miernych zím zostávajú celoročne vo svojich teritóriách u nás.
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nom mieste zemský povrch. Za jasných dní sa vtáky na migrácii orientujú podľa polohy slnka na oblohe. Keďže sa v priebehu dňa mení,
vtáky musia „korigovať“ tento jav. Takúto „matematickú operáciu“
dokážu vyriešiť pomocou vnútorných biologických hodín. Vtáky sú
však schopné určiť svoju polohu aj vtedy, keď je slnko skryté za mrakmi. Operence sú totiž schopné vnímať aj vzor tzv. polarizovaného
svetla. Svetlo vstupujúce do zemskej atmosféry kmitá vo všetkých
smeroch, ale pri prechode atmosférou sa polarizuje, takže lúče kmitajú len v jednom smere. Rozsah a uhol polarizácie závisia od polohy
slnka na oblohe. Vtáky sú teda pomocou vnímania polarizovaného
svetla schopné lokalizovať presnú polohu slnka na oblohe zatiahnutej
mrakmi, ak vidia aspoň kúsok jasnej oblohy. Podľa toho sa dokážu aj
zorientovať v teréne vo vzťahu k svetovým stranám. Primárne sa vtáky na migrácii zorientúvajú podľa slnka a magnetického poľa zeme,
ostatné „pomôcky“ sú „záložné“, pre prípad, že by hlavné zlyhali.
Schopnosť orientácie v teréne podľa slnka majú operence vrodenú.
Vnímanie magnetickej inklinácie nadobúdajú vpečatením individuálne, počas citlivej fázy ontogentického vývoja.
Sťahovanie operencov fascinovalo našich predkov už v dávnej
minulosti a pokusy o vedecké zdôvodnenie tohto prírodného javu
boli rozličné a z hľadiska poznatkov súčasnej vedy aj úsmevné. Už
Aristoteles (384 – 322 pr. n. l.) vyslovil domnienku o akejsi „transmutácii“ – premene jedného vtáka v druhého, aby tak vysvetlil sezónnu
absenciu niektorých operencov. Podľa tohto filozofa a prírodovedca
sa napríklad červienka obyčajná a žltochvost domový na jeseň premieňajú jeden v druhého.
Roku 1555 zase arcibiskup Magnus tvrdil, že všeobecne známe lastovičky obyčajné prežívajú zimu v stojatých vodách. K podobnej myšlienke dospel aj Samuel Pepys (1633 –1703), ktorý dokonca hovoril,
že takéto „zimujúce“ lastovičky, vytiahnuté z vody a usušené pri ohni,
opäť ožívajú. Aj veľký biológ Carl Linné (1707 – 1778) vo svojom svetoznámom diele Systém prírody uvádza, že lastovičky obyčajné a belorítky obyčajné sa na jeseň ponárajú do vody a na jar z nej vylietajú.
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Jedince drozda čvíkotavého lietajú medzi hniezdiskom a zimoviskom v neusporiadaných kŕdľoch
aj v nočných hodinách. Vtedy sú letové zóny vtáčích migrantov predsa len o niečo voľnejšie ako
počas dňa, keď v lievikoch horských priesmykov pretrváva v čase vrcholiacej migrácie poriadna
vtáčia tlačenica.

Napriek mnohým podobným neobvyklým vysvetleniam je pravda
o sťahovaní vtákov, ako ju poznáme vo svetle vedeckých poznatkov
na úsvite tretieho tisícročia, azda ešte podivnejšia ako predchádzajúce fantastické domnienky a predstavy.
Zaujímavé sú rekordy v dĺžke preletu medzi stanovišťami, kde vtáky hniezdia a kde zimujú. Najdlhšiu trasu do zimoviska prekonáva rybár dlhochvostý. Tento vták, veľkosťou podobný čajke smejivej, hniezdi na pokraji arktickej oblasti v Eurázii a Severnej Amerike a zimovať
zalieta až do Antarktídy. Počas sťahovania preletí vyše 25 000 km! Tento vtáčí maratónec prežije prakticky celý svoj život v sprievode slnka
a tmu pozná len počas sťahovania medzi hniezdiskom na severe a zimoviskom na juhu, kde zažíva polárne dni. Pozoruhodné sú však aj
výkony iných sťahovavých operencov, ktoré musia preletieť bez prestávky na oddych more. Napríklad močiarnica japonská preletúva „na
dúšok“ Pacifik do zimoviska v Austrálii a Tasmánii! Ale aj taký maličký
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vtáčik, ako je kolibrík červený, dokáže bez prestávky preletieť Mexický
záliv, pričom jeho zdolanie predstavuje trasu až 1 000 km!
Sťahovavé vtáky majú geneticky fixovaný čas od svojich predkov, kedy sa majú od svojich rodísk „odobrať“. V období začiatku ťahu
sa sťahovavých operencov zmocňuje akýsi „predodletový“ nepokoj.
Do tohto výnimočného stavu sa dostávajú dvakrát v roku – na jar
a v jeseni. Tisíckami generácií zakódovaná skúsenosť každému sťahovavému vtáčiemu druhu „nariaďuje“ najvhodnejší čas na odlet,
hoci v prostredí, ktoré opúšťajú, nájdu vtedy ešte hojnosť poživne
a priaznivé klimatické pomery. Každý operenec, ktorý podstupuje
migráciu, dostal od svojich predkov informáciu nielen o čase odletu,
ale aj príletu, teda kedy do toho-ktorého zimoviska doletí, ktorým
smerom a kam má doletieť. Čím ďalej od svojho rodiska vtáky „dovolenkujú“, tým skôr sa vydávajú na migráciu a o to dlhšie im trvá let
(lastovičky obyčajné letia až dva mesiace).
Pri jarnom návrate na hniezdiská, poháňané pudom založenia nového pokolenia, sa vtáky ponáhľajú vyššou rýchlosťou ako na jeseň,
keď letia „dovolenkovať“ do zimovísk. Operence chcú byť čím skôr
doma, aby si obsadili najvhodnejšie teritóriá, kde plánujú založiť nový
rod, a tak si nemôžu dovoliť „vliecť sa“ na jarnej migrácii ako na jeseň,
keď im táto dôležitá rodičovská povinnosť odpadá. Najmä samce, ktoré pri vtákoch obyčajne ako prvé obsadzujú a vydobýjajú si územie,
si nemôžu dovoliť otáľať s príletom. Meškanie sa môže „pomalému“
samcovi kruto vypomstiť, a to tak, že sa mu už neujde vhodné územie,
ktorým by sa mohol zaliečať potenciálnym samičkám. Takýto „omeškanec“ je odsúdený do najnevďačnejšej roly – zostane „na ocot“.
Samičky nemajú totiž záujem o samčekov, ktorí sa ocitli v nezávideniahodnej pozícii „bezdomovca“, pretože by nemali kde odchovať potomstvo. Takýto samček vlastne právom zostáva „na ocot“. Samce sú
si však tejto nepríjemnej možnosti plne „vedomí“, a tak sa najkratšou
možnou trasou ponáhľajú domov, aby predbehli svojich potenciálnych sokov. Jarnú trasu absolvujú operence v priemere s tretinovou
úsporou času v porovnaní s jesennou migráciou.
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Populácia ľabtušky hôrnej sa počas septembra a októbra odsťahuje do oblastí okolo Stredozemného mora, odkiaľ sa po zimnej „dovolenke“ navracia do svojich letných sídiel v našich končinách
už na sklonku marca, aby tu nanovo založila svoje potomstvo.
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Najďalej z európskych sťahovavých operencov sa odlietajú „rekreovať“ dážďovníky obyčajné, a to až na južný cíp Afriky a na Madagaskar. Tieto vtáky sú zvláštne tým, že keď opustia svoje hniezdiská u nás
v Európe v priebehu augusta, až do návratu v máji strávia celé obdobie (9 mesiacov) vo vzduchu! Sú tak dokonale prispôsobené životu
vo vzduchu, že v povetrí dokonca aj spávajú a pária sa! Vo svojich tropických zimoviskách navečer vyletia do veľkých výšok, až okolo 3 000
metrov, a potom spia niekoľko minút počas príjemného kĺzavého,
klesavého letu. Keď stratia výšku, podvedome sa prebudia a znova vyletia vysoko, aby sa mohli opäť oddať niekoľkominútovému spánku.
Dážďovníky obyčajné počas svojho pätnásťročného života nalietajú
vyše päť miliónov kilometrov. Za svoj život by si teda tieto operence
mohli „zaletieť“ na Mesiac až osemkrát!
Cestovná rýchlosť sťahovavých vtákov závisí od poveternostných
podmienok, akým sú operence vystavené počas migrácie, od dĺžky odpočinkových prestávok a letových schopností. Vtáky migrujú obyčajne
pomerne nízko nad zemským povrchom (50 – 200 metrov). Výška, v ktorej putujú migračnou trasou, závisí jednak od viditeľnosti, jednak od
ortografických pomerov daného územia. Počas jasného bezoblačného
počasia, keď je viditeľnosť veľmi dobrá, migrujú vo väčších výškach. Keď
je viditeľnosť zhoršená, napríklad pre hmlisté počasie alebo nízku oblačnosť, ktorá zahalí pohoria, lietajú nízko nad zemou. Pri prekonávaní
vysokých pohorí musia vystúpiť do výšok až okolo 10 000 metrov nad
morom, teda tak vysoko, ako lietajú veľké dopravné lietadlá.
Obdobie dňa, keď sa vtáky presúvajú do svojich zimovísk, respektíve hniezdisk, je pri jednotlivých vtáčích druhoch rôzna. Dravé vtáky sa
sťahujú výlučne počas dňa. Drvivá väčšina spevavcov, okrem havranov, kaviek a peníc, migruje v nočných hodinách. Mnoho operencov
sa sťahuje medzi hniezdiskom a zimoviskom cez deň aj v noci. Nočná
migrácia trvá 6 až 8 hodín, denná je o niečo dlhšia, pretože býva často
prerušovaná zastávkami, na ktorých sa vtáky kŕmia. Operence zväčša
neletia na zimoviská, respektíve na hniezdiská, „na jeden dúšok“, ale
po etapách. Niekedy absolvujú za deň len 100 km, iný deň majú viac
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síl, a ak sa k tomu pridružia aj priaznivé letové podmienky, dokážu
zvládnuť dlhšiu etapu a preletieť až 500 km.
Jednotlivé druhy vtákov sa presúvajú medzi zimoviskom a hniezdiskom v najrozmanitejších letových útvaroch. Niektoré sa sťahujú
v nepravidelných kŕdľoch – škorce, havrany, škovránky, lastovičky,
belorítky. V pravidelnom geometrickom tvare klinu lietajú husi,
žeriavy, bociany. Do šikmého radu sa na migrácii sformujú kormorány, kačice a labute. Individuálne sa sťahujú napríklad dudky, kukučky, lelky, sláviky, strakoše a trsteniariky.
Pohľad na geniálny súlad jedincov v kŕdli migrujúcich vtákov vyráža
pozorovateľovi dych. Pozorovanie manévrovacej taktiky kŕdľa pobrežníkov belavých nad vodnou hladinou jazera patrí k nezabudnuteľným
zážitkom. Stovka vtákov natisnutých do kŕdľa sa cikcakovito presúva
ponad vodnú hladinu, meniac pritom nielen farebný, ale aj tvarový výzor. Podchvíľou je kŕdeľ hnedastý, keď vtáky „ukazujú“ vrchnú časť tela,
odrazu sa však kŕdeľ „prevráti“ a „zasvieti“ snehovou bielobou. Je obdivuhodné, akým geniálnym spôsobom dokážu členovia kŕdľa navzájom
zosynchronizovať svoje manévrovacie úkony. Pri ich predvádzaní nedochádza ani k najmenším vzájomným kolíziám, ktoré by mali za následok
narušenie, prípadne rozbitie kompaktnej vtáčej letky.
Aj keď sa sťahovavým operencom na „letoviskách“ v južnejších
častiach Európy a v Afrike „dovolenkuje“ príjemne, pud zachovania
rodu je silný. Do svojich rodísk u nás sa sťahovavé vtáky začnú navracať v priebehu marca. Najviac príletov operených migrantov zaznamenávame počas apríla. V tomto mesiaci sa k nám navrátia aj lastovičky obyčajné. Býva to obyčajne okolo Juraja, čo vystihuje aj ľudová
pranostika: Na Juraja (24. apríl) lastovičiek návrat do rodného kraja.
Sťahovavé operence, ktoré sú „zimomravejšie“ a museli sa za teplom vybrať až do Afriky, prilietajú najneskôr. Mucháriky, sedmohlásky
či dážďovníky musia prekonať na svojej púti domov niekoľko tisíc kilometrov, a tak nečudo, že do svojich rodísk k nám dorazia až začiatkom
mája. Chrapkáče poľné, prepelice poľné a červenáky karmínové patria
k „najzimomravejším“ operencom, a preto do svojich rodísk v strednej
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Belorítky obyčajné sú všeobecne známe svojimi nápadnými predodletovými zhromaždeniami
na drôtoch elektrického vedenia, odkiaľ podchvíľou zrazu naraz vyletujú do povetria, akoby si
nacvičovali veľkolepé estrádne vystúpenie.

Európe prilietajú zo zimovísk situovaných v tropickej Afrike, v prípade červenáka až v ďalekej východnej Ázii, obyčajne na sklonku mája.
Chrapkáče a prepelice potrebujú k životu na lúkach dostatočne vysokú vegetáciu, a tak prilietajú do svojich teritórií najneskôr spomedzi
všetkých sťahovavých vtákov.
Každému operencovi vystavila príroda pomyselný „občiansky
preukaz“, ktorý má uložený v genetickej informácii od svojich predkov. Stály vták v ňom má len jednu informáciu, a to o trvalom pobyte
v mieste rodiska, zatiaľ čo „preukaz“ sťahovavého operenca obsahuje
oveľa viac informácií. Je v ňom určené územie, v ktorom má ten-ktorý
operenec dovolené zakladať potomstvo, respektíve kde smie zimovať.
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Rovnako je v ňom predurčené obdobie, ako dlho sa smie na hniezdisku, respektíve zimovisku zdržiavať. Podobne je v ňom určený termín,
kedy sa má vták odobrať zo zimoviska, aby sa na jar včas vrátil do rodiska a v jeseni naopak. No a napokon má v preukaze „naordinovaný“
aj smer ťahu, a teda od prírody vystavené povolenia, oprávňujúce ho
prelietať plynulo, bez zbytočného zdržiavania, územiami medzi svojím
rodiskom a zimoviskom.
Belorítky obyčajné, ktoré naši predkovia poznali ako „menšie lastovičky“, sa lúčia so svojimi rodiskami nápadnými predodletovými odobierkami na elektrických drôtoch v mestách a dedinách. Nie je veľa
vtáčích druhov, ktoré by sa so svojím rodiskom u nás takto sviatočne
a nápadne lúčili. Sláviky, žltochvosty, červienky, penice či strakoše opustia svoje hniezdiská tak nenápadne, že si to ani len nevšimneme. Odlietajú „potajomky“, pod rúškom tmavej noci, individuálne. Ani drozdy,
ľabtušky, škovránky, aj keď sa sťahujú do teplých krajov strednej Európy
v kŕdlikoch, sa s domovom u nás nelúčia tak „sviatočne“ ako belorítky.
Belorítky obyčajné sa na drôtoch zhromažďujú s hlasitým džavotom už od skorých ranných hodín. Občas celý kŕdeľ vyletí do povetria a chvíľu sa preháňa popod azúrové nebo. Potom odrazu, ako na
povel začnú tieto bielo-čierne vtáky zosadať jeden vedľa druhého na
elektrické vedenie, aby po chvíľke odpočinku celý kŕdeľ znovu rozčeril letné povetrie. Takúto sviatočnú odobierku belorítok od svojich
rodísk môžeme v našich dedinách a mestách pozorovať až do konca
augusta. Vtedy sa kŕdliky družných vtáčat poberú na náročnú púť do
tropickej Afriky. Ďaleká cesta na zimoviská im v závislosti od poveternostných podmienok trvá jeden a pol až dva mesiace. Zaujímavosťou
pri sťahovaní belorítok je, že tieto útle vtáčatá, živiace sa výlučne hmyzom, prekonajú Saharskú púšť „na jeden dúšok“. Nečudo teda, že po
doletení na zimovisko sú úplne vyčerpané a nevládne.
Návrat belorítok obyčajných domov počas apríla nie je taký nápadný ako ich letné lúčenie. Pri svojich hniezdiskách na rodinných
domoch alebo pod balkónmi panelákov sa na jar objavujú akoby
„znenazdajky“, z večera do rána.
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Ako sa zvieratá dorozumievajú
Aj napriek intenzívnemu výskumu sú ešte aj dnes, na úsvite tretieho milénia prírodovedci len na začiatku chápania zvieracej reči.
Prostredníctvom pachových, optických a akustických signálov si živočíchy dokážu odovzdávať množstvo informácií o sebe, potravnom
zdroji či situácii v okolí. Rôznym spôsobom vedia vyjadriť agresivitu,
podriadenosť, vlastnícke nároky na územie alebo túžbu po zblížení
s opačným pohlavím. O mimoriadne zložitom spôsobe komunikácie
živočíchov vieme stále ešte len veľmi málo. Niekoľko príkladov túto
skutočnosť názorne ilustruje.
Pachové signály (feromóny) patria k vývojovo najstarším spôsobom komunikácie. Tento typ dorozumievania je rozšírený predovšetkým pri bezstavovcoch. Výhoda chemickej komunikácie spočíva
v tom, že na dorozumievanie medzi jedincami stačí malé množstvo,
šíri sa cez rôzne mechanické „prekážky“ a má ďaleký dosah. Nočné motýle využívajú najmä na sexuálnu komunikáciu špeciálne feromóny,
tzv. atraktanty. Samičky, ktoré rozprašujú do okolia atraktant, dokážu
potenciálni samčekovia pomocou citlivých receptorov umiestnených
na bohato rozvetvených tykadlách lokalizovať aj na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.
Pri bezstavovcoch sú známe aj poplachové feromóny, prostredníctvom ktorých jedince, spozorujúce príznaky nejakej hrozby, informujú svojich spoludruhov o hroziacom nebezpečenstve. Tento typ feromónov má kratšiu „trvanlivosť“ ako feromóny sexuálne. Ak včelie
robotníčky spozorujú nebezpečnú situáciu, vytvoria na letáči „jedové
bariéry“ takým spôsobom, že vysúvajú žihadlo a uvoľňujú poplachový feromón z jeho pošvy. Šírenie tohto feromónu do okolia urýchľujú
vírením krídlami.
Žľazy v mandibule včelej kráľovnej produkujú sekrét, ktorým sa včely „navoňajú“ a roznášajú ho po celom úli. Tento špecifický feromón tlmí
vývoj vaječníkov u 100 000 kráľovniných sestier robotníc. Jeho špecifická vôňa láka trúdy počas svadobného letu kráľovnej, aby ju nasledovali
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Jedince plcha lieskového sa medzi sebou dorozumievajú výlučkami pachových žliaz. Tento „komunikačný prostriedok“, ktorým si zviera značkuje miesta svojho pobytu, obsahuje základné
identifikačné a zdravotné údaje o jedincovi – je to kvázi jeho „identifikačná“ a „zdravotná“ karta.
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a jeden z nich ju oplodnil. Navyše má kráľovná v pošve žihadla inú pachovú žľazu, ktorá rovnako informuje osadenstvo úľa o jej prítomnosti
a navodzuje pri robotniciach správanie v „normálnom“ režime. Stará
alebo chorá kráľovná stráca schopnosť produkovať tento feromón, čo
vyvoláva v úli mimoriadnu situáciu a pre robotníčky je to impulz na výchovu novej kráľovnej. Keby na neprítomnosť kráľovninho feromónu
včas nezareagovali, nastal by kolaps celej včelej spoločnosti.
Ďalším typom feromónov sú chemické látky, ktoré slúžia živočíchom na ohraničovanie teritória jedinca alebo kolónie. Pri rôznych
druhoch mravcov značkujú zberači potravy svoje cesty domov pomocou tzv. stopového feromónu, aby aj ostatní príslušníci kolónie boli
informovaní o tejto dôležitej potravnej situácii. Stopové feromóny sú
účinné v nepredstaviteľne malých množstvách. Len pre ilustráciu –
pri mravcoch rodu Atta by vystačilo 0,33 mg feromónu na označenie
stopy okolo celej zemegule!
Feromóny hrajú v živote bezstavovcov mnoho iných komunikačných funkcií, ktorými si dokážu odovzdávať rôzne informácie.
Veľký význam zohráva pachová signalizácia aj pri väčšine cicavcov. Signálne látky sa nachádzajú v ich potných, mazových a špeciálnych pachových žľazách v koži. Mnoho cicavcov značkuje svoje
územia tak, že na určitých miestach zanechávajú pachové značky,
napríklad vlky močením na vyvýšené miesta, medvede trusom na
chodníkoch a mnoho iných cicavcov vylučovaním sekrétov produkovaných špeciálnymi žľazami.
Myši domáce vylučujú pri nebezpečenstve zvláštne „zaváňajúci“
moč, ktorý vystríha ostatných príslušníkov rodu. Pachové značky živočíchov sú ich „identifikačnými kartami“, v ktorých je zašifrovaných
viacero „osobných“ informácií dôležitých pre ostatných príslušníkov
druhu v danom území – môžu obsahovať „údaj“ o pohlaví, veku, zdravotnom stave jedinca, ako aj pripravenosti na párenie.
Matky cicavcov spoznávajú podľa špecifického pachu svojich potomkov a platí to aj naopak. Napríklad netopieria matka je schopná
nájsť svoje mláďa medzi tisíckami potomkov, keď sa nadránom vráti
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Roztváraním krídel do určitého uhla a ich
trasením v určitej frekvencii a tým odstupňovaným vystavovaním karmínovej červene murárik červenokrídly dáva najavo
nielen svoje momentálne pocity, ale vtáčiemu osadenstvu vo svojom okolí poskytuje
aj dôležité informácie o aktuálnej situácii
v lokalite, napríklad o potenciálnom útoku,
hroziacom od vzdušného predátora.

z lovu. Každé mláďa je „navoňané“ špecifickým pachom
z veľkých potných žliaz, zatiaľ čo
druhý pach pochádza z pachovej žľazy matky, ktorý zanechala
na svojom mláďati pri jeho čistení. A tak matka podľa takýchto
identifikačných značiek neomylne nájde svoje mláďa.
Hlasové prejavy živočíchov
pri vzájomnej komunikácii sú
rozšírené najmä medzi stavovcami, ale akustickou komunikáciou sa vyznačuje aj trieda hmyzu (cikády, kobylky, koníky, svrčky).
Samčeky koníkov, kobyliek a svrčkov vyludzujú nápadné akustické,
tzv. stridulačné zvuky. Kobylky a svrčky stridulujú tak, že o seba trú
predný pár krídel, vybavený zvláštnymi výstupkami. Trením týchto
„hrbolčekov“ vyludzujú špecifické zvukové signály. Koníky trú zasa
zadný pár nôh pozdĺž o krídla. Zadná noha má hrbolčeky a slúži koníkom ako slák a ich krídlo ako husle. Zvukové prejavy koníkov sú
druhovo špecifické signály, na ktoré odpovedajú samičky vyhľadávacou reakciou. Tieto zvukové signály vnímajú zvláštnym útvarom, tzv.
tympanálnym orgánom. Cvrkot samčeka vábi samičky, ale zároveň
vystríha susedných samčekov, že toto teritórium je už obsadené.
Pozoruhodné zvukové prejavy majú žaby, ktoré ich dokážu zosilniť blanitými rezonančnými bubienkami.
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Pri vtákoch dosiahla akustická komunikácia ohromnú variabilitu
a zo signálov stavovcov ju ďaleko predstihuje len ľudská reč. Hlasové
prejavy vtákov sa delia na vábenie a vlastný spev. Vábením označujeme kratší hlasový prejav, pomocou ktorého vták vyjadruje varovanie,
úľak, bolesť, žobranie o potravu. Volaním dávajú jedince tiež najavo
svoju prítomnosť ostatným príslušníkom druhu, ktorí sa nachádzajú
v dosahu počuteľnosti. Spevom ornitológovia označujú dlhší hlasový
prejav s opakujúcimi sa motívmi. Spevom vtáky označujú hranice svojich hniezdnych alebo potravných teritórií, ale samce tento akustický
prejav využívajú aj pri uchádzaní sa o priazeň samičiek. Zatiaľ čo vábenie a jemu podobné jednoduché hlasové prejavy sú naprogramované
geneticky, spev sa musí väčšina vtákov učiť. Pri tých druhoch operencov, kde si samičky volia budúcich partnerov podľa akustických prejavov, kladú tieto dôraz na rozmanitosť a hlasitosť spevu. Samce s bohatším repertoárom majú väčšiu šancu na partnerský zväzok. Niektoré
operence sú schopné napodobňovať, respektíve aspoň preberať časti
spevu iných vtáčích druhov. Sedmohlásky, škorce či trsteniariky vplietajú do svojich melódií motívy iných vtákov, aby ich spev bol bohatší.
Najnovšie výskumy priniesli zaujímavé poznatky, že samce niektorých vtáčích druhov žijúcich v ľudských aglomeráciách zakomponúvajú do svojho odvekého repertoára spevu aj napríklad zvuky mobilných
telefónov. S týmito pokrokovými imitačnými pokusmi sú vraj u „príslušníčok nežnejšieho pohlavia“ úspešnejší než „staromódni“ pytači, ktorí
vábia samičky do partnerského zväzku len pôvodnými motívmi spevu.
Aj v živote cicavcov majú zvukové signály dôležitý význam. Neobyčajne impozantný hlas v období ruje majú samce jeleňa lesného. Silné jelene v čase ruje (september – október) si zhromažďujú
okolo seba „hárem“ laní. Menej úspešné jelene, ktorým sa nepodarilo „podmaniť“ si žiadne jelenice, dobiedzajú do tých úspešnejších
a snažia sa im nejaké „odlákať“. Vládca „háremu“ je však stále v strehu
a dotieravé jelene odháňa a vyhráža sa im hlasitým ručaním. Ochrana jeleníc pred sokmi, spojená s akustickými prejavmi, je pre jeleňa
nesmierne vyčerpávajúca. Len jeleň v špičkovej telesnej kondícii je
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Jedince jeleňa lesného medzi sebou komunikujú pomocou akustických, optických, ako aj chemických signálov – výlučkov pachových žliaz.

schopný pri priblížení soka intenzitu ručania ešte zvýšiť a urýchliť
jednotlivé sekvencie trúbenia. Pre slabšieho soka je to dostatočné
varovanie, aby sa vzdialil a prestal dobiedzať. Pre jelenice je to zase
signál, že si dobre vyvolili. Navyše ručanie samcov stimuluje samice
k postupnej ovulácii. Samica, ktorá by zatúlaná ďaleko od stáda nepočúvala toto ručanie, by v tom roku nebola schopná oplodnenia.
Typickú výstražnú akustickú komunikáciu predvádza svišť vrchovský, ktorého hvizd hliadkujúceho jedinca, rozliehajúci sa po tatranských holiach, upozorňuje celú kolóniu, že sa po chodníku blíži turista
alebo nad ňou plachtí predátor.
Aj optická komunikácia je v živočíšnej ríši rozšírená. Zvieratá používajú optické signály pri označovaní svojich teritórií, hrozbe a uzmierovaní, ako aj pri dvorení. Jedným z najimpozantnejších optických
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komunikačných signálov sú tance včiel nálezkýň, ktorými zvestujú
svojim kolegyniam informáciu o potravnom zdroji. Podrobnejšie sa
o tom dozviete v kapitole Úžasná choreografia včelieho tanca.
Všeobecne vo vtáčej ríši prevládajúce dorozumievanie hlasom či
spevom nahradili pri niektorých druhoch vtákov iné komunikačné prostriedky. V početnej rodine operencov môžeme pozorovať napríklad aj
mimoriadne bohatý repertoár optických signálov. Priam učebnicovým
príkladom, využívajúcim na vzájomné vnútrodruhové dorozumievanie
sa jedincov pomocou vizuálnej komunikácie, je murárik červenokrídly.
Tento zvláštny vtáčí druh obýva vápencové skalné steny v kaňonoch,
kde pretrváva často, najmä v jarnom a letnom období, vysoká hladina
hluku, brániaca akustickému dorozumievaniu jedincov. Pri murárikovi
takto nahradilo veľmi dôležitú akustickú komunikáciu počas fylogenetického vývoja špeciálne vizuálne dorozumievanie – posunková
reč krídel. Zvláštnym roztváraním nápadných karmínovočervených
krídiel „vysiela“ do okolia optické signály o svojej momentálnej nálade. Ich rozprestieraním mení aj farebný efekt krídel. Podľa rýchlosti
a uhla rozprestierania prejavuje, či je spokojný, alebo je niečím (predátorom) znepokojený.
Pri ďatľoch spev nahrádza bubnovanie zobákom (rýchle údery do
suchého konára či kmeňa). Samce týchto arborikolných vtáčích druhov
si takýmto zvláštnym akustickým prejavom obhajujú hniezdne rajóny.
Hoci sa cicavce dorozumievajú najmä pomocou chemických prostriedkov (feromónov), informácie v sociálnej či sexuálnej oblasti si
vymieňajú aj optickými signálmi. Rešpektovanie hierarchického postavenia vyjadrujú napríklad vlky mimikou tváre (vycieraním zubov),
hlasovými prejavmi, ako aj pohybom chvosta. Podradený (submisívny) jedinec vtiahne chvost medzi nohy a nadradenému jedincovi
na znak rešpektovania vyššieho postavenia vystavuje hrdlo, najzraniteľnejšiu časť svojho tela, čo pri silnejšom jedincovi utlmí agresivitu.
Nadradený jedinec zasa drží chvost zdvihnutý hore nad chrbtom,
a tak dáva najavo ostatným členom svorky, že je dominantným jedincom a vyžaduje od nich podriadenosť.
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Okrem iných pozoruhodností je murárik červenokrídly známy aj svojskou, originálnou komunikáciou pomocou posunkovej reči krídel, ktorá je vo vtáčej ríši, kde sa väčšina druhov dorozumieva akusticky hlasom, respektíve takmer výlučne iba samčeky spevom, veľmi zriedkavým javom.
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K zvláštnym optickým signálom patrí aj svetielkovanie živočíchov
(tzv. bioluminiscencia). Svetlušky svätojánske či svetlušky obyčajné
svietia svetlozelenkavým svetlom. Samčeky poletujú povetrím a predvádzajú sa pred nelietajúcimi samičkami ukrytými na zemi. Počas poletovania vysiela samček do okolia svetelné signály v intervaloch, ktoré sú
druhovo charakteristické a na ktoré samička príslušného druhu odpovedá. Len ak intervaly a ich intenzita zodpovedajú druhovému vzorcu,
zlieta samček k samičke na zem. Pri vyľakaní môžu samčeky i samičky
vlastnou vôľou svetlo stlmiť alebo celkom zhasnúť. Žiarenie vyvoláva
chemická látka luciferín, uložená za priehľadnými plôškami kutikuly
a z druhej strany podporená hrubším tkanivom, ktoré slúži ako zrkadlová plocha.
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Ako zvieratá riešia problémy s bývaním
Doslova umelecká architektúra hlinených termitísk, pavučinových čipiek či zložitá konštrukcia hniezd niektorých vtáčích druhov sú
názornými príkladmi, ako až podozrivo dôvtipne si živočíchy dokážu
vyriešiť problémy s bývaním. Niektoré druhy živočíchov žijú len tak,
napospas osudu, vystavené poveternostným podmienkam, zatiaľ čo
iné sa ukrývajú do najrozličnejších skrýš, ktoré im poskytuje životné
prostredie. Mnoho druhov sa však aktívne stará o to, aby mali „strechu
nad hlavou“ a boli uchránené od vonkajšieho prostredia. Jedny tvory
sú menej „šikovné“ a nedbajú príliš o svoj domov, ale v početnej rodine živočíchov sú aj naozajstní majstri, ktorí si ho starostlivo budujú.

Mláďatá muchára sivého odchované v blízkosti človeka zostávajú verné cintorínom, gazdovským
dvorom, ovocným sadom a záhradám s altánkami. Potomkovia prapôvodnej „lesnej“ populácie tohto prísne sťahovavého operenca, ktorý zimúva až v tropickej Afrike, osídľujú staré listnaté
a ihličnaté hory.
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Termity žijú v teplých klimatických oblastiach po celom svete.
Termitiská bývajú až 9 metrov vysoké a siahať môžu do hĺbky 2-3
metrov pod povrchom zeme. V jednej termitej kolónii žije niekoľko
miliónov jedincov.
Na svete žije asi 2 000 druhov termitov a každý druh sa vyznačuje
svojským stavebným štýlom. Termitie „paláce“ bývajú vysoké, v tvare komína, alebo dáždnikovité. Niektoré stavby pripomínajú chrbty
pohorí, dosky či veže. Termity stavajú svoje obydlia z rozžuvanej hliny
a dreva, slín a trusu. Interiér týchto pozoruhodných stavieb je obdivuhodne usporiadaný. V srdci termitiska je umiestnená komôrka pre
termitiu kráľovnú. Tá je v porovnaní s jej „manželom“ skutočnou obryňou – je dlhá 15 cm a je 6 000-krát ťažšia. Termity majú vo svojej stavbe aj sklady, továrne a jasle. Minimálne kolísanie vlhkosti a teploty
zabezpečuje v termitisku klimatizačný systém, pozostávajúci zo sústavy chodieb a komôrok. Teplý vzduch stúpa nahor a vysokými „komínmi“ uniká von, zatiaľ čo cez steny termitiska preniká dnu čerstvý
vzduch. Vodné pary, ktoré sa zrážajú pri dýchaní miliónov termitov,
stekajú dolu, a tak udržiavajú podlahu v suteréne či pivnici stále vlhkú. Konštantne vlhký suterén zabezpečuje ochladzovanie neustále
cirkulujúceho vzduchu.
Veľké africké termity z podčeľade Macrotermitinae si termitisko
stavajú z kúskov suchého bahna a celá kolónia je sebestačná. Vnútri
termitiska majú svoje „plantáže“, kde pestujú huby, rastúce na truse
termitov, zmiešanom s kúskami dreva, ktoré termity nosia zvonku.
Milióny rokov zdokonaľovali sociálne žijúce včely a osy svoje stavebné štýly a hľadali nové stavebné materiály, čo im umožnilo prežiť
až do dnešných čias. Hoci včely a osy nie sú blízke príbuzné, vyvinuli
si, napodiv, veľmi podobný štýl života. Vo vysoko organizovanom
sociálnom svete včely medonosnej má každá včela svoju úlohu. Včely si stavajú domovy z vosku, ktorý syntetizujú z cukrov obsiahnutých v nektáre. Včela vylučuje vosk zo žľazy na spodnej strane bruška
v podobe tenkých vločiek. Vločky tohto zvláštneho stavebného materiálu preberajú iné robotnice, ktoré ho prežúvajú. Krehký vosk sa
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zmiešaním s výlučkami hryzadlových žliaz premení na tvárnu hmotu, ktorá sa ďalej spracováva a modeluje.
Vosk sa najlepšie tvaruje pri teplote okolo 35 ˚C, a preto ďalšia
veľká skupina včiel má za úlohu udržiavať v úli správnu teplotu. Pri
stavbe buniek najprv robotnice sformujú základňu, ktorú tvoria tri
kosoštvorce, priliehajúce stranami zvierajúcimi tupý uhol. Vznikne
tak šesťhranné dno bunky, na ktorého okrajoch vyrastú steny, až kým
nie sú o niečo vyššie ako telo včely. Z architektonického hľadiska je
šesťuholník ideálny tvar, ktorý v sebe spája pevnosť, ako aj úsporné
využitie priestoru.
Naši predkovia hovorievali, že vtáka poznať po perí a človeka po
reči... Na tomto konštatovaní je naozaj kus pravdy. Operence však
možno poznať nielen podľa pestrého odevu, ale aj podľa kolísok, ktoré
si stavajú za účelom hniezdenia. Operené stvorenia si hnetú hniezda,
aby mali kde zniesť vajíčka a vychovávať mláďatká.
Aj v ríši cicavcov si niektoré
druhy budujú domovy, hoci obyčajne len na prečkanie nepriaznivých klimatických pomerov
počas zimy. V jesennom období
si jedince medveďa hnedého
začínajú upravovať a upratovať
brlohy. Títo zimní spáči si dúpätá vystielajú konármi ihličnanov
a trávou. Brlohy bývajú umiestnené pod skalnými prevismi
alebo v hustých smrekovo-jedľových mladinách. Jedince, ktoré
Niektoré vtáčie hniezda sú doslova umelecko-staviteľskými výtvormi. Hýľ obyčajný si
hnetie úhľadné hniezdo zo suchých, jemných
korienkov a machu zvyčajne vo vidliciach
mladých ihličnanov vo veľkosti vianočného
stromčeka.
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majú to šťastie, že v ich revíroch sú skalné previsy, sú na tom počas
zimného spánku lepšie ako ich „kolegovia“, ktorí sa upelešia len v nejakej kolibe z konárov v ihličnatej mladine. Do polojaskyne nenaprší,
aj keď nebýva zima taká, aká má byť, a náhodou sa uprostred zimného
spánku medveďov rozprší. Horšie sa majú medvede, ktoré z pelechov
v mladinách dážď zo zimnej letargie preberie a vydurí. Tí sú potom
nútení túlať sa vyhladovaní a „nervózni“ po revíroch.
Sliepka hlucháňa hôrneho v dobre maskovanom hniezde, umiestnenom medzi suchými konármi na zemi, s ktorými jej nenápadné okrovohnedé sfarbenie dokonale splýva. „Mimikry“ ju
výborne chránia pred zrakmi potenciálnych pozemných i vzdušných predátorov. Ich monitorovaniu je v tomto mimoriadne exponovanom prostredí vystavená po celý čas takmer mesačného
sedenia na znáške.
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„Zdomácnená“ populácia muchára sivého je odvekým spolupútnikom človeka. Hniezda z machu a suchých stebiel trávy si mucháre sivé rady umiestňujú na vhodné výklenky a výstupky
múrov domov, stajní a stodôl, kde sú dostatočne chránené pred nepriaznivými poveternostnými
vplyvmi, ako aj pred potenciálnymi predátormi.

Aj veverica stromová si buduje hniezdo na stromoch alebo v ich
dutinách. Využíva ho okrem iného najmä na prečkanie krutých zimných dní, keď v lese panujú zdrvujúce mrazy, upadnúc do krátkeho,
niekoľkodňového zimného spánku, tzv. driemot.
Myška drobná si vo vysokej vegetácii a kríkoch buduje guľovité
hniezdo zo suchých listov tráv a prespáva v ňom dlhé zimé obdobie.
Bobra vodného možno bez najmenších výčitiek svedomia „promovať“ za hlodavčieho „diplomovaného vodného inžiniera“.
Tento akademický titul si právom zaslúži za dômyselne budované
vodné hrady a hrádze. Bobrí dom tvorí mohutná spleť konárov spojených bahnom.
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K pozoruhodným stvoreniam v živočíšnej ríši patria krty. Krt podzemný opúšťa svoj podzemný labyrint chodieb iba výnimočne.
Hniezdnu komôrku tvorí priestor veľkosti futbalovej lopty. Krt ho má
vystlaný lístím a suchou trávou. Z hniezdnej komôrky sú lúčovito na
všetky strany vyhrabané lovné tunely. Sieť chodieb jedného krta môže
dosiahnuť dĺžku až niekoľko stoviek metrov. Potravné chodby ležia tesne pod povrchom zeme a krt ich sieť dennodenne rozširuje. Hniezdnu
dutinu vetrajú radiálne vetracie chodby, ktorými dovnútra prúdi čerstvý vzduch. V celom podzemnom labyrinte chodieb sa udržiava vďaka
vetracím „šachtám“ cirkulácia čerstvého vzduchu. Výsledky práce krta
– typické kopčeky hliny – môžeme nájsť nielen v nížinách, ale aj vysoko
v horách, a to i v skalnom prostredí, kde by sme toto neobyčajne usilovné zvieratko sotva očakávali. Vo vyšších oblastiach našich veľhôr sa
skôr stretneme so svišťom vrchovským, ktorý krutú tatranskú zimu tiež
prečkáva v starostlivo vyhrabanom systéme chodieb.
Človek ako živočíšny druh si drastickým spôsobom podmaňuje planétu a ničí pritom prirodzené prostredie mnohým druhom živočíchov. Tým
prispôsobivejším však paradoxne pripravil stôl hojnosti. Niektoré druhy
živočíchov sa pridružili k človeku a spolunažívajú s ním v dedinách, mestách i veľkomestách. Tu nachádzajú vhodnejšie podmienky na prežitie
najmä pre ne najnepriaznivejšieho obdobia roka – zimy. Ľudské príbytky
im poskytujú lepšie klimatické podmienky ako život pod „šírym nebom“,
a preto niektoré živočíchy opustili namáhavý život v divokej prírode a nasťahovali sa pod strechu človeka, kde vedú pohodlnejší život.
„Lenivejšia“ časť populácie drozda čierneho žije v mestách a na dedinách, zatiaľ čo druhá časť obýva biotop lesa, ktorý bol pôvodným
prostredím drozdích predkov. Podobne aj mestské vtáky žltochvosta
domového sú potomkami predkov, ktorí obývali nehostinné skalné
prostredie vysoko v horách. Zostatková menšia časť populácie tohto
medzi ľuďmi všeobecne obľúbeného vtáčieho druhu ešte aj teraz, na
úsvite tretieho milénia zostáva verná biotopu svojich predkov. Aj vrabce domové si zvolili pohodlný život, ktorý im zaručuje pobyt v blízkosti človeka. Verné „sesternice“ lastovičky obyčajné a belorítky obyčajné
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Plch lieskový si medzi vetvičkami kríkov alebo v spleti stebiel trávy pletie úhľadné guľovité
hniezdo s úzkym postranným vchodom, v ktorom trávi krátke denné chvíľky odpočinku počas
jari a leta a kde prespí od polovice septembra do polovice apríla v letargickom stave pravého
zimného spánku.

spoločne opustili nehostinný domov skalného prostredia a všetky do
jednej sa nasťahovali k človeku, aby sa stali podnájomníčkami jeho
obydlí. Ich odveký spoluobyvateľ príkrych skalných útesov murárik
červenokrídly zostal verný tomuto skúpemu biotopu. Počas zimného
obdobia ako keby mu však bolo smutno za operenými sesternicami
a niekoľko mesiacov pobudne v prostredí podhorských dedín a miest.

44

PRÍRODA

čo o nej (ne)vieš?

Keď ľudia pred asi 10 000 rokmi začali na úrodných pláňach Blízkeho východu po prvýkrát siať obilniny a žať z nich úrodu, diví predkovia
„terajšej“ myši domovej sa chopili tohto dovtedy nepoznaného bohatého zdroja potravy a nasťahovali sa na polia a k sýpkam. S rozrastajúcimi sa ľudskými komunitami sa myši stávajú podnájomníkmi príbytkov a využívajú všetky výhody vyplývajúce zo spolužitia s človekom.
Z niektorých živočíchov urobil sám človek nelichotivú kategóriu tzv.
„škodcov“. Takýto pojem je vo svetle najnovších poznatkov minimálne
z aspektu ekologického ponímania prírody a jej obyvateľov neprijateľný. Veľkoplošným hospodárením ponúkol doslova bohato prestretý
stôl potravy pre mnohé druhy živočíchov, ktoré to veľmi rýchlo využili
a prispôsobili sa lepším životným podmienkam. Takzvaní „škodcovia“
patria k najprispôsobivejším, najodolnejším, a teda aj pre človeka najťažšie kontrolovateľným tvorom na zemi. Boj s niektorými premnoženými druhmi živočíchov je finančne neobyčajne nákladný. Aj keď lokálne
človek bitku nad tzv. „škodcom“ vyhrá, koniec vojny s takýmto „oportunistom“ je v nedohľadne. A to len preto, že mu práve človek – jeho
terajší protivník – vytvoril superoptimálne podmienky pre život v ním
pozmenenej, či vari lokálne až „znetvorenej“ krajine.
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Úžasná choreograﬁa včelieho tanca
Jedným z najpozoruhodnejších optických komunikačných signálov sú včelie tance. Robotnice po vyliahnutí prechádzajú postupne až
deviatimi štádiami deľby práce, z ktorých osem sa deje vnútri úľa a až
v poslednom, deviatom štádiu sa venujú zberu potravy v teréne. Aj tu
sa funkcie jednotlivých včiel robotníčok delia na prieskumníčky, nálezkyne, spravodajkyne a regrútky. Prieskumníčky pátrajú v okolí úľa
po potrave a len čo ju nájdu, zmenia svoju funkciu na nálezkyne. Najkratšou cestou sa ihneď náhlia späť do úľa a na letáči alebo vnútri úľa
začnú informovať osadenstvo o svojom náleze, kde opäť menia svoju
funkciu, tentoraz na spravodajkyne. Informáciu o zdroji potravy odovzdávajú dvoma rôznymi tancami – kruhovým a vrtivým. Zhromaždené robotnice regrútky sa od spravodajkyne dozvedia o zdroji potravy
aj dotykom tykadiel a z vône kvetov, ktorým sa včela spravodajkyňa
navoňala počas svojho prieskumného letu. Tanec, sprevádzaný bzučivým zvukovým signálom, obsahuje informáciu aj o hojnosti a kvalite
objaveného zdroja potravy. Osadenstvo úľa je tancom navyše informované o presnej polohe a vzdialenosti potravy od úľa.
Včely, podobne ako niektoré iné živočíchy, využívajú slnko ako
orientačný bod. Keď včela prieskumníčka objaví v okolí úľa zdroj
potravy (kvitnúce kvety), vráti sa do úľa a začne predvádzať kruhový tanec, počas ktorého krúži jeden alebo dvakrát vpravo, potom doľava atď. V bezprostrednej blízkosti nachádzajúce sa včely
nasledujú tanečníčku tak, že sa dotýkajú tykadlami zadočku tancujúcej včely. Ak je zdroj potravy vzdialený viac ako 50 metrov od úľa,
predvádza tancujúca včela vrtiaci tanček, pri prezentácii ktorého
sa pohybuje v polkruhu, po otáčke priamo späť, v polkruhu v opačnom smere a po otáčke opäť späť atď. Včela takto pri tanci opisuje
dráhu v podobe ležatej osmičky, pritom na ukázanie smeru je rozhodujúci priamy úsek spojujúci obe elipsy. Na priamej spätnej ceste
predvádza včela vrtiace pohyby zadočkom. Týmto vizuálnym spôsobom dáva najavo, v akej vzdialenosti od úľa je lokalizovaný zdroj
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Včelia kráľovná so svojím mnohopočetným, usilovným a verným služobníctvom, bezodkladne
a bez „odvrávania“ vzorne plniacim všetky ňou vydané rozkazy a zadané úlohy, ktorých skoré
a svedomité splnenie je len a len na prospech života všetkých príslušníčok, ako aj príslušníkov
(trúdov) včelej komunity.
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potravy. V orientácii vrtiacej trasy je zašifrovaná informácia o smere,
v ktorom sa zdroj potravy nachádza. Včely sú schopné previesť uhol
tanca k slnku na uhol k zemskej gravitácii. Včely sú pritom schopné
neregistrovať len uhol k slnku, ale sú schopné ho korigovať v závislosti na dennom čase. Majú vnútorné biologické hodiny, ktoré
im pomáhajú vyratúvať pomyselnú dráhu slnka po oblohe. Včela je
schopná stále preratúvať jeho meniacu sa polohu a transformovať
do uhla korigovaného vzhľadom na zemskú tiaž. Ak tancuje včela na vodorovnom letáči, smeruje priamy úsek elipsovitého tanca
priamo k cieľu. Na zvislom pláste priamy úsek zviera s kolmicou
rovnaký uhol, aký je medzi nájdeným zdrojom potravy a zdanlivou polohou slnka na oblohe. Ak spravodajkyňa na zvislom pláste
tancuje priamy úsek s pozdvihnutou hlavou, nachádza sa potravný
zdroj v rovnakom smere, ako je poloha slnka. Ak má na tomto úseku
včela hlavu sklonenú, musia robotnice hľadať nájdený zdroj obživy
opačným smerom, ako je slnko.
Čím ďalej sa nachádza zdroj potravy od úľa, tým pomalšie predvádza tanečníčka vrtiaci tanček zadočkom. Pri vzdialenosti do
100 metrov vykoná včela spravodajkyňa za 15 sekúnd až 10 behov
s vrtením zadočka, pri vzdialenosti do 200 metrov len 8, pri vzdialenosti 500 metrov už len 6 a pri vzdialenosti 1 000 metrov len 1,5
otáčky. Veľmi dlho sa skúmalo, akým spôsobom včela odhaduje
alebo skôr presne vypočítava vzdialenosť. Ukázalo sa, že hlavným
faktorom je energetická náročnosť letu na dané miesto. Včely majú
totiž v žalúdku špeciálne receptory, ktoré podľa napätia jeho stien
merajú spotrebované množstvo nektáru, zvyšujúce sa s dĺžkou letu,
ako aj s námahou spojenou s prekonávaním protivetra. Vedecké pokusy dokázali, že včela je v tanci schopná „zakódovať“ aj námahu,
akú musia robotnice vynaložiť pri lietaní k zdroju potravy. Protivietor
významne ovplyvňuje spomalenie tancov.
Navyše včely, podobne ako niektoré iné živočíchy, majú schopnosť rozlišovať polarizované svetlo oblohy. Zatiaľ čo normálne
svetlo sa šíri vo všetkých smeroch od zdroja, je rovina vlnenia pola-
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rizovaného svetla určená. V zloženom oku včely sa nachádza špecializovaná zmyslová bunka, ktorá je citlivá na polarizované svetlo. Pretože svetlo vyjasnenej modrej oblohy je polarizované a smer jeho
vlnenia závisí od polohy slnka, včela je schopná určiť jeho polohu
aj pri zamračenej oblohe, a tak sa orientovať v teréne. Hoci je slnko
včasráno ešte pod obzorom, respektíve neskoro večer už za horizontom hôr, včela sa dokáže v priestore zorientovať, ak má výhľad aspoň
na kúsok modrej oblohy.
Včely robotnice pri náhlivom návrate zo zberu nektáru netrpezlivo čakajú pri vstupnej bráne
do úľa. Včely strážkyne nevpustia dnu príslušníčku cudzej society, keďže sa nevie jednoznačne identifikovať patričným chemickým čipom, čiže priepustkou na vstup v podobe im dobre
známeho, nezameniteľného pachu feromónu ich matky, a preto ju pokladajú vo svojom úli
za neželanú špiónku.
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Medveď nepotrebuje „pampersky“
Ako malý chlapec som sa trápil s otázkou, ako to len môže taký
medveď hnedý vydržať spať takmer pol roka! Hútal som nad tým,
aký len veľký musí mať žalúdok, aby mu v ňom neškvŕkalo hneď po
jednej noci spánku, a nieto ešte po troch-štyroch mesiacoch... Rovnako som dumal nad tým, kde a koľko ráz chodieva počas spánku na
malú a veľkú potrebu a či sa pri tom načisto prebudí, alebo len tak
bdie... Taktiež otázky okolo jeho príjmu tekutín mi nedali pokojne
spávať. Myslel som si, že keď vysmädne, chodieva sa napiť uprostred
zimy do potoka alebo aspoň žerie sneh ako zmrzlinu, a tak si dopĺňa
tekutiny... To som však nemal ani potuchy o tom, ako doslova zázračne sa organizmus medveďa dokáže vyrovnať s dlhým spánkom.
Postupne, ako som sa z vedeckej literatúry a z vlastných pozorovaní
dozvedal pozoruhodnosti zo života medveďov, môj obdiv k tomuto
zvieraťu narastal. Priznám sa, že ešte aj teraz ako profesionálnemu
prírodovedcovi mi v súvislosti s ročným cyklom v živote medveďa
zostáva rozum stáť nad geniálnosťou pramatky prírody.
Moje detské predstavy o živote medveďa a jeho pozoruhodnostiach
boli naozaj ďaleko od pravdy. Predstavme si, že taký maco na Katarínu
(25. november) lezie pod čečinu nie s plným žalúdkom, a predsa nie
je počas zimného spánku hladný. Veď aj keby sa deň pred zaľahnutím
najedol do prasknutia, takéto zásoby by mu vystačili tak na niekoľko dní. Ak sa však chce medveď dobre vyspať pod záľahou
snehu v brlohu, musí sa vypásať
počas celého leta a jesene až do
Zimný spánok medveďa hnedého ako nepravého zimného spáča je pomerne plytký.
Hibernujúce zviera je v stave čiastočnej strnulosti, takže sa môže aj prebudiť, vyliezť
z brlohu, nakŕmiť sa a znovu na určitý čas
zaľahnúť.
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Pred dlhým, nepravým zimným spánkom sa medveď hnedý musí dostatočne vypásť, aby ho
uprostred zimy nevyhnal z brlohu hlad a nemusel sa nedobrovoľne pobrať hľadať poživeň
v období, keď o ňu býva v prírodných zátišiach nezvyčajná núdza.
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spomínanej Kataríny. A tak dennodenne požiera kilogramy čučoriedok,
malín, jarabín, lieskovcov a iných lesných plodov, aby si z tejto potravy
jeho organizmus zložitými chemickými pochodmi vytvoril dostatočnú
zásobu podkožného tuku. Z neho potom čerpá energiu na udržanie
tela pri živote. Energiu potrebnú na udržiavanie životných procesov
počas zimného spánku teda získava spotrebúvaním zásobných látok
vlastného tela, ktoré si vytvoril počas leta a jesene vo forme vrstvy podkožného tuku. Aj keď sa medvede v lete a na jeseň dostatočne „vypasú“, počas zimného spánku poriadne vychudnú. Náročnejšie to majú
gravidné medvedice, ktoré počas zimy vrhnú mláďatá a v brlohu ich
pridájajú. Potom niet divu, že počas zimnej letargie schudnú až o 40 %!
Aby medveď zbytočne nečerpal viac energie, než je nevyhnutne nutné na prečkanie najnepriaznivejšieho klimatického obdobia,
upadne do stavu tzv. letargie (strnulosti). Počas zimného spánku
sa všetky dôležité fyziologické funkcie jeho organizmu (dýchanie,
tepová frekvencia srdca) utlmia na nevyhnutné minimum, ktoré zabezpečuje prežívanie zvieraťa a nedovoľuje mu upadnúť do „trvalého“ spánku. Organizmus zvieraťa sa ochladí asi o päť stupňov, aby na
jeho chod spotreboval podstatne menej energie než v lete či na jeseň.
A tak medveďovi podkožné zásoby tuku vystačia až na päťmesačný
zimný spánok, počas ktorého mu veru vôbec neškvŕka v bruchu.
Keďže medveď upadne do stavu zvláštnej strnulosti, zvyčajne svoj
zimný pelech neopúšťa počas celého dlhého spánku. Kam ale chodieva
vykonávať malú a veľkú potrebu? Aj tieto dve neodmysliteľné potreby
každého živého organizmu má geniálne vyriešené. Medvede totiž nemusia počas zimného spánku vykonávať ani malú, ani veľkú potrebu! Organizmus medveďa je totiž fenomenálna chemická minitováreň, schopná
recyklovať moč na vodu a aminokyseliny, bez ktorých by zviera spánok
vlastne neprežilo. Moč by „otrávil“ organizmus a zviera by umrelo aj na
dehydratáciu (nedostatok príjmu tekutín – vody). Najpozoruhodnejšie
má medveď vyriešené záležitosti s vykonávaním veľkej potreby počas
zimného spánku. Konečník sa mu zapchá akousi zátkou, a tak nemusí počas spánku vykonávať veľkú potrebu, čo zaručuje, že jeho brloh zostane
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Počas hibernácie medveď hnedý nevykonáva žiadnu biologickú potrebu, a tak môže pokojne
driemať v čistučkom brlohu, ktorý nemusí po prespatom polročnom období vôbec upratovať.

čistý. Vskutku obdivuhodná je schopnosť medveďov prežiť bez príjmu
tekutín, potravy a bez vylučovania moču a trusu takmer pol roka!
Rovnako obdivuhodný je fakt, že počas niekoľkomesačného spánku svaly medveďa nijako neochabnú a po niekoľkohodinovej „malátnosti“, pokiaľ sa organizmus po prebudení „zahreje“ na „normálnu“
teplotu a všetky fyziologické pochody sa dostanú do normálu, je
schopný opustiť zimný pelech. Predstavme si nás ľudí, keď si zlomíme
nohu či ruku a máme ju niekoľko týždňov znehybnenú. Kým ju môžeme zasa začať po vyliečení používať, musíme chodiť na rehabilitácie.
Na Gregora (12. marec) medveď lezie z brloha bez toho, aby predtým
absolvoval čo i len jedno rehabilitačné cvičenie.
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Organizmus medveďa hnedého upadne na sklonku jesene do stavu nepravého spánku, počas ktorého sú jeho fyziologické pochody čiastočne utlmené a mierne sa zníži aj jeho telesná teplota, čím
minimalizuje svoj energetický výdaj.
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Mimoriadne zaujímavým fenoménom zimného spánku je, že sa
počas neho nerozvíjajú zvieratám infekčné ochorenia, pretože ich organizmy produkujú v tomto období vo zvýšenej miere obranné látky.
Organizmus medveďa, podliehajúci zimnému spánku, si totiž nemôže ani len náhodou dovoliť nakaziť sa nejakým vírusom, pretože by
mu mohol ľahko podľahnúť. Malinovo-čučoriedkové hody počas júla
a augusta a potom jarabinové či jablkovo-slivkové maškrtenie v septembri a októbri v záhradách podhorských dedín sú vitamínovými
„bombami“, ktoré chránia medvede pred všetkými potenciálnymi
vírusovými ochoreniami. Aj preto sa v ľudovom liečiteľstve užíva masť
z medveďa na liečenie ochorení priedušiek a podobne.
Z biologického hľadiska sa zimný spánok považuje za ekologicko-fyziologické prispôsobenie niektorých druhov zvierat na zmenu
podmienok prostredia – striedanie chladnejších a teplejších období
počas roka.
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Vtáčie kolísky ako umelecké výtvory
Niektoré vtáky sú neobyčajne nadanými diplomovanými architektmi, stavebnými inžiniermi, ako aj zručnými majstrami krajčírmi, murármi, tkáčmi a ich hniezda sú skutočnými architektonickými
skvostmi. Najkrajšie a vskutku „umelecké“ hniezdo si spomedzi našich druhov vtákov stavia kúdeľníčka lužná. Príbytok tohto operenca
má hruškovitý tvar s bočným tunelovým vchodom. Kúdeľníčky svoje
prekrásne hniezda vijú na konci tenkých vetvičiek briez, vŕb alebo jelší, ovísajúcich nad vodnou hladinou riek alebo rybníkov. Kostru hniezd
týchto mimoriadne talentovaných „umeleckých krajčírok“ tvoria
vlákna trávy, vzájomne posplietané vlnou z kvetov topoľov a vŕb.
Podobné hniezdo, vajcovitú a celkom uzatvorenú stavbu s postranným guľovitým vchodom v hornej tretine, si hnetie mlynárka
dlhochvostá. Tento drobný lesný vtáčik s veľmi dlhým chvostom si
umeleckú stavbu uvije obyčajne v pazuche konárov vysoko na strome.
Hniezdo buduje z machov a rastlinnej vlny. Zovňajšok hniezda si párik
mlynárok obloží lišajníkmi, aby čo najlepšie splývalo s okolím a ušlo tak
pozornosti predátorov. Vnútro si vystelie a zateplí až 2 000 pierkami!
Typické a so žiadnym iným operencom nezameniteľné hniezdo si
stavia aj vlha obyčajná. Pár vĺh si uvije hniezdo vysoko v korune stromu vo vidlici konára, takže celé visí voľne ako kolíska. Hlboký košíček,
vpletený do stebiel trstiny, tvorí aj hniezdo trsteniarikov a niektorých
druhov svrčiakov. Kolibkáriky dostali svoje slovenské pomenovanie
podľa guľovitého hniezda s postranným vchodom, pripomínajúceho
kolibku, uhneteného zo suchých lístkov tráv a listov stromov.
Veľmi podobné guľovité hniezdo si buduje aj drobný oriešok obyčajný. Samček je veru veľmi usilovný „staviteľ“. Tento vtáčí škriatok má
naraz rozostavaných viacero hniezd, ktoré po dokončení strieda pri
trávení nočného odpočinku. Navyše sa postará o strechu nad hlavou
pre samičku, ako aj o príbytky pre svoje početné potomstvo. Počas
jari a leta dokáže neúnavný samček orieška hnedého zmajstrovať zo
suchých stebielok trávy, machu, jemných korienkov a suchého lístia
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Prekrásne hniezdo mlynárky dlhochvostej spĺňa tie najprísnejšie kritériá nielen z estetického hľadiska, ale aj z aspektu jeho tepelnoizolačných vlastností. Na zamaskovanie a zateplenie hniezda
zvonka používa párik mlynárok dlhochvostých vrstvu lišajníkov, zvnútra si príbytok vystelie dokonalou tepelnoizolačnou vrstvou. pozostávajúcou až z 2 000 jemných vtáčích pierok!
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až 10 úhľadných vtáčích domčekov. Hniezda tohto otužilého operenca môžeme nájsť v hromadách haluzia, „koreňových koláčoch“ vyvrátených stromov, spráchnivených pňoch, pod šúplatami, ale aj v gazdovskom riade uskladnenom pri humne, metrovici, štôsoch „poniet“
v drevárňach či v najrozmanitejších výklenkoch kôlní a maštalí, keďže
niektoré jedince orieška obyčajného sa na zimu sťahujú z lesov do
blízkosti ľudských príbytkov.
Vodnár obyčajný si stavia tiež guľovité hniezdo z machu niekde
v blízkosti horskej bystriny, nezriedka aj za clonou prudkého vodopádu, takže naňho neustále špliecha voda. Ušné bubienky jemu i celej
rodine trhá nepretržitý hukot mohutnej horskej riavy!
Úhľadné hniezdo škovránika stromového, uvité zo suchého rastlinného materiálu, býva starostlivo zamaskované medzi trsmi sviežej trávy, a preto ľahko unikne pozornosti nielen človeka, ale často aj bystrozrakých predátorov.
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Niektoré vtáky sú neobyčajne nadanými
architektmi, stavebnými inžiniermi, ako aj
zručnými majstrami krajčírmi, murármi či
tkáčmi. Ich hniezda sú architektonickými
skvostmi. Trsteniariky si stavajú zo suchých
listov a stoniek tráv majstrovsky uštrikované
kolísky medzi steblami trstiny priamo nad
vodnou hladinou, čím sú ich znášky a mláďatá dostatočne uchránené od neželaného
ataku najmä pozemných predátorov.

K vtáčím obydliam, ktoré
bezpečne pozná aj náhodný
návštevník prírody, patrí určite
hniezdo straky obyčajnej. Je to
pomerne veľká stavba z tenkých
vetvičiek, ktorá má nad sebou aj
zvláštnu „striešku“ a je situovaná
väčšinou v tŕní.
K zvláštnym vtáčím príbytkom patria stavby na vodnej
hladine močiarov a rybníkov.
Nezainteresovanému pozorovateľovi pripomínajú napríklad
obydlia potápok skôr plťku
v podobe kôpky tlejúcich stebiel trstiny a vodných rastlín, než skutočné vtáčie hniezdo.
Mnoho vtáčích druhov si stavia hniezda v dutinách stromov. Niektoré, napríklad ďatle, si sami vytesávajú hniezdne dutiny. Iné operence sa
zasa nasťahujú buď do prirodzených dutín, alebo opustených príbytkov
po ďatľoch (brhlíky, krutihlavy, mucháriky, sýkorky, žltochvosty).
Miniatúrnu úhľadnú kolísku, zavesenú na najtenších ovisnutých
vetvičkách smreka si splieta najmenší európsky operenec – králiček
zlatohlavý. Hniezdna kotlinka tohto päťgramového vtáčieho drobčeka
meria len 3 až 4 cm! Na druhej strane jeden z najväčších príbytkov si
buduje orol skalný, ktorého hniezdo, umiestnené na skalnom výklenku
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Hniezdo kolibkárika sykavého v tvare gule s úzkym postranným vchodom býva starostlivo uvité
zo suchých lístkov a stebielok tráv v spleti prízemnej vegetácie, kde dokonale splýva s okolím.

alebo rímse, môže mať v priemere až 2 metre a vysoké môže byť vyše
metra! Keďže pár orlov skalných počas mnohoročného (15 – 20 rokov)
spoločného partnerského spolužitia každým rokom dobudováva a obnovuje svoje obydlie, jeho hmotnosť občas dosahuje úctyhodných niekoľko sto kilogramov!
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V početnej vtáčej pospolitosti sa však nájdu aj druhy, ktoré príroda obdarovala skromnejšími umelecko-staviteľskými vlohami a na
vzhľade svojich príbytkov si nedávajú priveľmi záležať. Vrabce domové či vrabce poľné sú povestné svojimi ledabolo upravenými, neúhľadnými a strapatými príbytkami, podobajúcimi sa na všeličo iné,
len nie na vtáčie hniezda. Takéto brmbolce a gundže, nedbanlivo posplietané zo sena, motúzov, ozdobných stužiek a všetkého možného,
čo vrabce nájdu na gazdovskom dvore a smetisku, zdobia stromčeky
v okolí hospodárskych usadlostí, na ktorých sa chová domáca hydina
po dlhé stáročia. Ešteže počas jari a leta tieto vrabčie „ozdoby“ vynikajúco maskuje lístie a nehyzdia tak okolité životné prostredie. Horšie
je to však na jeseň a počas zimy, keď sú listnaté stromy bez odevu.
Vtedy sa nedbajsky zmajstrované vrabčie hniezda odkryjú v „plnej
kráse“. Vrabce ako keby si uvedomovali svoj hendikep a hanbili sa zaň,
preto si príbytky radšej budujú v najrozmanitejších skrýšach na domoch, maštaliach a stodolách. Využijú tiež ponúknuté vtáčie búdky,
ktorými tieto spoločenské operence nikdy nepohrdnú, pretože tu sú
ich „hniezdne nepodarky“ dobre ukryté.
Ak pri prechádzkach prírodou nájdeme niekde povedľa chodníka
v chvojine alebo v tráve vtáčiu kolísku s vajíčkami alebo už holiatkami,
potešme sa krátko len pohľadom a rýchlo ju opustime, aby sa jej stavitelia nenaľakali a neopustili ju.
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Podoby dvorenia vo vtáčej ríši
Nápadné pospevovanie operených zástupcov živočíšnej ríše,
zvlášť počas prvých jarných dní, nie je samoúčelné. Vtáky si nepospevujú len tak, z „dlhej chvíle“. Tieto akustické prejavy väčšiny druhov
tvoria súčasť zásnubného ceremoniálu. Obzvlášť zástupcovia spevavcov sa pospevovaním „zaliečajú“ potenciálnym partnerkám. Sláviky
sú všeobecne medzi širokou pospolitosťou známe ako chýrni speváci,
o to viac medzi nežnejšou polovičkou ich druhu...
Úchvatný zásnubný „krasotanec“ kohúta hlucháňa hôrneho na pozadí rumelkovo sfarbených
ranných nebies. Tanečné kreácie hlucháních kohútov počas dvorenia nesú v sebe známky najvyššej možnej umeleckej kvality.
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Kohúty hlucháňa hôrneho sú známe famóznou choreografiou zaliečania nádejným snúbeniciam. S naširoko, do vejára rozprestretým chvostom, napoly spustenými krídlami a rozstrapkanou bradou pod zobákom sa snažia v najrozmanitejších tanečných kreáciách zaujať pozornosť
čo najväčšieho počtu „sobášachtivých“ samičiek.

Hlucháň hôrny svojim potenciálnym snúbeniciam dvorí „nekonečným“ recitovaním zásnubného trojveršia. Aby tohto najťažšieho vtáka v európskom lese nikto pri pytačkách nepredbehol, vstáva
ešte za úplnej tmy, krátko po polnoci, a až do svitania prednáša ľúbostné verše zo stromu. To však jeho potenciálnym „snúbeniciam“
nestačí, a tak musí kohút zletieť k nim na zem, kde ho budúce snúbenice vábia tichým kvokaním. Tam musí potom hlucháň nielen prednášať ľúbostné verše, ale aj elegantne tancovať, a to nie v hocakej
póze. Do vejára rozprestrie svoj chvost, hlboko spustí krídla a v takejto imponujúcej póze sa snaží na ne čo najlepšie zapôsobiť... Pri
rozprestretom chvoste vynikne krásne mramorované vzorkovanie
pier, na ktorom idú hluchánice „oči nechať“.
Samce dropov a moriakov sa celé tak našuchoria, že vyzerajú ako
veľké a pestré páperové gule...
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Jedinečný zásnubný balet samčeka murárika červenokrídleho na pódiu azúrového neba v popredí so svietivo žlto zakvitnutými prvosienkami holými na temene skalného brala.

Keďže vtáky sa vyznačujú „závideniahodnou“ schopnosťou lietať,
niet divu, že mnohé operence ju využívajú aj pri „nahováračkách“.
Dravé vtáky sa zasnubujú svojským spôsobom – svadobnými letmi,
ktoré predvádzajú na pozadí azúrového neba.
Aj u nás veľmi vzácny murárik červenokrídly využíva pri zásnubách
svoje neuveriteľné manévrovacie schopnosti. Samček sa predvádza
pred samičkou tiež v akomsi akrobatickom „vzdušnom balete“,
počas ktorého potriasa krídlami s vyššou frekvenciou než obyčajne.
Takýmto spôsobom necháva vyniknúť karmínovej červeni na svojich
krídlach, čím sa snaží „ohúriť“ samičku a zvábiť ju do vopred vyhliadnutej skalnej štrbiny, kde by mohli spolu zahniezdiť.
Zatiaľ čo samce mnohých vtákov využívajú pri „vohľadoch“ ozdobné operenie a získavajú si tak náklonnosť po „vizuálnej linke“, niektoré operence sú nenápadne sfarbené, a tak nemajú potenciálnym
snúbeniciam čím imponovať... Ak ich príroda neobdarila ani lahodne znejúcim spevom, musia použiť iné prostriedky, ako sa zaliečať
nežnejšiemu pohlaviu. A tak napríklad ďatle bubnujú zobákom do
suchých vetiev stromov. Samce niektorých vtákov si búšia krídlami
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po bruchu a takýmto akustickým signálom sa snažia privábiť k sebe
samičku, iné zase hlasito dupocú.
Repertoár zásnub vo vtáčej ríši je veľmi široký. Každý operenec
má len jemu vlastný zásnubný ceremoniál, ktorého zmyslom je zachovanie života. Možno povedať, že vtáky prežívajú počas vohľadov akési
„medové týždne“. Tieto stvorenia si nemôžu dovoliť medové týždne
po svadbe. Po spárení ich totiž čaká toľko práce so zahrievaním znášky
a výchovou potomstva, že na sladké chvíľky z obdobia vohľadov nemôžu ani len pomyslieť.
Samček murárika červenokrídleho predvádza počas dvorenia samičke v povetrí fascinujúcu leteckú šou, pozostávajúcu z premetov, točiek a vývrtiek s najvyšším stupňom náročnosti.
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Nepravdivé povery o netopieroch
Zimným spánkom sú medzi laickou verejnosťou známe predovšetkým medvede. Azda ešte zaujímavejšie je to však so zimným spánkom
netopierov, ktoré patria z tohto aspektu k špecifickým druhom živočíchov. Keďže sú to výlučne hmyzožravé stvorenia, počas fylogenetického vývoja sa museli prispôsobiť striedaniu ročných období a nepriaznivý zimný čas prespávajú. Kolónie netopierov zimujú zvyčajne
spolu, a to najčastejšie v podzemných priestoroch – jaskyniach, opustených banských štôlňach alebo pivniciach.
Počas zimného spánku im klesá teplota tela až na 1 – 2 ˚C a dôležité fyziologické procesy (frekvencia dýchania a tepu srdca) sa znižujú
na minimum. Pohľad na zimujúce netopiere nie je vôbec strašidelný,
naopak, skôr romantický. Po stropoch jaskýň porozvešiavané netopiere, spiace hlbokým spánkom, vyzerajú ako striebristé ozdoby. Zimujúce zvieratká, obzvlášť ich časti okolo ňufáčikov, totiž pokrývajú drobulinké kvapôčky vody, ktorá sa
na ich „podchladených“ telách
vyzrážala. Pri posvietení baterkou zažiaria ako striebristé perly
a visiace netopiere pripomínajú
živé jaskynné dekorácie.
Ich život, podobne ako všetko, čo je spojené s nočným životom, je opradený množstvom
povier. Možno aj preto sa v rôzPodobne ako všetky druhy lietajúcich cicavcov, aj ucháč svetlý je mierumilovný
netopier, ktorý sa vďaka famóznemu navigačnému systému nikomu nezapletie
do vlasov. Tento nepravdivý mýtus o ňom
koluje medzi laickou verejnosťou ešte aj
na prahu tretieho tisícročia, keď mnoho
nespochybniteľných vedeckých dôkazov
potvrdzuje jeho neplatnosť.
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Hibernujúci netopier obyčajný, posiaty drobnými kvapôčkami vody vyzrážanej na podchladenom
tele spiaceho zvieratka, vyzerá ako jaskynný drahokam vyzdobený jagavými striebornými perlami.
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Podkovár veľký v charakteristickej odpočinkovej zimnej póze, zabalený do lietacích blán, slúžiacich tomuto zvieratku v chladnom podzemnom priestore ako tepelnoizolačný ochranný odev.

nych príbehoch netopiere spájajú s nadvládou zla, temných síl či strašidiel. Mnohým sa zdajú odpudzujúce, navyše so strašidelnými lietacími
blanami. Nijaká negatívna vlastnosť, ktorá im bola obzvlášť v minulosti pripisovaná, však nie je pravdivá. Napríklad povery o tom, že sa nám
netopier môže zapliesť do vlasov a len horko-ťažko ho z nich vypletieme, nemajú s realitou nič spoločné, pretože netopiere sú vynikajúcimi
vzdušnými akrobatmi. Pri prenasledovaní nočného hmyzu sa dokážu
vyhýbať jemným vetvičkám stromov, keďže sa orientujú pomocou
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tzv. echolokácie. Do priestoru okolo seba vysielajú ultrazvukové vlny,
ktoré pri odraze z priestoru bleskovo vyhodnocujú, a preto sa vedia
vyhnúť prekážkam. Vrcholom tejto priestorovej orientácie je schopnosť presne lokalizovať letiacu korisť, neustále meniacu smer. Nech
akokoľvek obratne, cikcakovito kľučkuje, netopieriemu dokonalému
„radaru“ napokon neunikne a skončí v jeho papuľke.
Tieto lietajúce cicavce predstavujú nenahraditeľnú ekologickú skupinu živočíchov v ekosystémoch zeme. Hmyz, aktívny výlučne v noci,
je totiž pre hmyzožravé vtáky, loviace prevažne cez deň, neprístupný.
A tak netopiere udržiavajú v únosnej miere stavy hmyzu s nočnou aktivitou, aby sa v prírode nepremnožili.
Uchaňa čierna počas dňa rada odpočíva niekde za okennou rímsou chatky alebo v úzkych
škárach na pôjde. Tohto neškodného malého netopiera sa netreba obávať, podobne ako ostatných 25 druhov netopierov, ktorých domovom je príroda strednej Európy. Na poli osvetovej
činnosti bude treba vynaložiť ešte veľa úsilia, aby sa starodávne bludné povery o týchto užitočných lietajúcich cicavcoch podarilo vykoreniť.
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Naši najlepší operení speváci
Tak ako ľudia, ani druhy vtákov nie sú rovnako hlasovo nadané.
Medzi jednotlivými skupinami vtákov sú v hlasových prejavoch veľké rozdiely. K najlepším spevákom patria, ako to už názov napovedá,
zástupcovia radu spevavcov. Ani oni však nemajú vrodenú rovnakú
schopnosť spevu. Nájdu sa medzi nimi menej nadaní, ale aj výborní
speváci. Napríklad zástupcovia čeľade krkavcovitých vyludzujú veľmi nemelodické zvuky. Od lahodného spevu majú teda poriadne
ďaleko. Väčšina operencov dostala do vienka od svojich predkov iba
základ druhovo typického spevu, zatiaľ čo vlastnú melódiu, rytmus,
sfarbenie tónov a bohatosť získavajú mladé vtáky odpočúvaním
samcov svojho druhu.
Určiť poradie našich najlepších vtáčích spevákov je vec veľmi subjektívna a názory odborníkov ornitológov sa na miesta
v rebríčku operených pevcov
rozchádzajú. Všeobecne sa
však za našich najlepších dvoch
spevákov právom považujú slávik obyčajný a slávik tmavý. Ich
spev vyniká bohatstvom tónov,
veľkým rozsahom, množstvom
strof, ako aj zvučným a melodickým prednesom. Hneď za
nimi nasleduje penica čiernohlavá a penica slávikovitá. Tieto
dve penice majú veľmi podobPríjemný flautový spev exoticky vyfarbeného
skaliara pestrého, prednášaný na začiatku dňa ný spev a čistý, zvučný prednes
z temena najmohutnejšieho balvana na slnkom popevku. Vynikajúcim spezaliatom horskom úbočí, sa rozlieha v početných ozvenách v rozprávkovo krásnom prostredí vákom, patriacim do „Top 10“
kamennej rezidencie.
našich operených sólistov, je

71

PRÍRODA

čo o nej (ne)vieš?

Ľabtuška hôrna prednáša svoj melodický spev nielen zo stromov, ale s obľubou aj počas klesavého letu z azúrového neba. Podobne ako väčšina stredoeurópskych vtáčích druhov máva
spevácke turné od konca marca do konca júna. Najdlhšiu koncertnú šnúru ťahajú u nás však
stále operence, a to nonstop dennodenne, už od začiatku februára až do polovice júla.
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Červienka obyčajná patrí k našim najskorším opereným ranostajom. Tento lesný
a záhradný vtáčik máva budíček nastavený
v máji už na tretiu hodinu SELČ. Hoci červienka vstáva naozaj veľmi zavčasu a svojím plačlivým, melancholickým spevom
budí zo spánku ostatných lesných vtáčích
podnájomníkov, večierku máva obyčajne
medzi poslednými operenými speváckymi
sólistami. Záverečnú pesničku zvykne tento veľkooký vtáčik odspievať ešte aj okolo
dvadsiatej prvej hodiny SELČ.

drozd čierny. Jeho mäkká, melodická, tak trochu melancholická
pesnička nás môže povzniesť na
duši pri prechádzke mestským
parkom alebo aj odľahlým lesným zátiším vysoko v horách.
Nielen medzi hudobnými kritikmi a profesionálnymi odborníkmi na vtáky, ale aj medzi laikmi je mimoriadne obľúbený spev
drozda plavého, ktorý s obľubou
prednáša z vrcholkov stromov
zo záhrad, cintorínov, ako aj z lesného prostredia. Aj ďalšieho zástupcu z čeľade drozdovitých, drozda trskotavého, považujú odborníci za
dobrého speváka. Jeho spev sa ponáša na ľubozvučnú pieseň drozda
čierneho, je však menej melodický. Za tieto operence sa zvykne zaraďovať škovránok stromový a ľabtuška hôrna. Obidva druhy sa vyznačujú
rytmickým spevom, popretkávaným množstvom flautových trilkov.
Rebríček „Top 10“ vtáčích speváckych talentov uzatvára trsteniarik obyčajný, ktorého jemný spev, prednášaný často aj za mesačných nocí, je bohatý na najrôznejšie melódie. Navyše vnáša do svojej
pesničky aj motívy spevu iných druhov vtákov. Vedci zistili, že tento
talentovaný vtáčí imitátor dokáže napodobniť až 212 hlasov iných
operencov. Mladý samček sa hneď v prvú zimu pobytu v trópoch
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Pre čistý a na hlasovú variabilitu mimoriadne bohatý spev považujú slávika
obyčajného za najlepšieho európskeho
opereného speváka nielen hudobní kritici
a profesionálni ornitológovia, ale aj laici.

„naučí“ pozorným odpočúvaním
napodobňovať až 77 hlasov tamojších vtáčích súkmeňovcov
a počas nasledujúcich zimných
dovolenkových pobytov v rovníkovej Afrike zakomponuje do
svojho hlasového repertoára
ešte ďalších 36 variácií. K takýmto mimoriadne nadaným imitátorom spevu iných operencov
patria u nás ešte aj sedmohlások
obyčajný (ľudovo zvaný aj „posmeváčik“), škorec obyčajný
a strakoš obyčajný.
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Sfarbenie živočíchov nie je vecou náhody
Sfarbenie živočíchov nie je vecou náhody či roztopašnej hry prírody, ale dlhodobého „formovania“ počas evolučného vývoja druhu.
Zafarbenie musí totiž zaručovať čo najväčšie šance na prežitie v konkurenčnom medzidruhovom boji a jedincovi čo najlepšie „vyhliadky“
na zachovanie práve jeho genetickej výbavy v potomkoch.
V zákutiach prírody sa každú chvíľu zvádza tuhý boj o prežitie. Fyzicky slabšie živočíchy, ak nechcú skončiť v pazúroch alebo v zuboch
nejakého predátora, musia byť neustále v strehu. Organizmus zvieraťa však nemôže byť neustále v napätí a venovať sa len pozorovaniu
okolia. Určitú časť z denného biorytmu musí mať živočích vypnuté
monitorovanie okolia a venovať sa prijímaniu potravy či komfortnému správaniu (spánok, odpočinok, čistenie srsti alebo peria). V tomto
čase, keď si zviera nevšíma až tak dianie okolo seba, je najzraniteľnejšie. Zraniteľné sú najmä mláďatá a menej pohyblivé druhy živočíchov,
respektíve ich vývojové štádiá, napríklad larvy.
Akými spôsobmi bojujú fyzicky slabšie živočíchy s dravcami v nerovnom boji o život? Počas fylogenetického vývoja jednotlivých druhov zvierat sa „vyvinuli“ špecifické spôsoby, pomocou ktorých sa snažia zvýšiť šancu na prežitie v prírode. Jedným z takýchto spôsobov
je ochranné sfarbenie, tzv. „mimikry“. Pod týmto pojmom chápeme
schopnosť zvieraťa čo najdokonalejšie splývať s okolím, aby bolo pre
potenciálnych predátorov najmenej nápadné. Napríklad húsenice
motýľov čeľade piadiviek sa počas odpočinku podobajú na vetvičky,
pretože na svojom tele majú aj hrbolčeky, nápadne pripomínajúce
púčiky na konárikoch. Takto sa veľmi dobre maskujú.
Viaceré nočné druhy motýľov počas denného odpočinku vyhľadávajú taký podklad v prírode, s ktorým dobre splývajú. Napríklad lišaj
orgovánový a faléra lipová zvyknú odpočívať niekde na vetve stromu
s krídlami pritisnutými tesne k telu, takže nápadne pripomínajú suchú
vetvičku alebo kôru stromu. Odpočívajúci denný motýľ žltáčik rešetliakový je na nerozoznanie od listu rastliny, na ktorú sa zavesil dolu
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Pestré sfarbenie kohúta hlucháňa hôrneho hrá významnú rolu najmä počas jarných vohľadov, keď sa na tokaniskách menej početné, vyparádené samce uchádzajú o priazeň o niečo
početnejších, nenápadne zaodetých samičiek.

chrbtom. Podobne aj zástupca nočných motýľov sivkavec malachitový má maskovacie malachitovozelené sfarbenie. Počas denného odpočinku niekde na sivasto zelenkastých lišajníkoch. pokrývajúcich vo
vankúšikoch kôru stromov, mu zaručuje stopercentné maskovanie.
V početnej vtáčej pospolitosti je fenomén „mimikier“ tiež značne rozšírený, a to najmä v najzraniteľnejšom období vývoja – pri
mláďatách. Mláďatá mnohých nekŕmivých vtáčích druhov, ktoré
po vyliahnutí hneď opúšťajú hniezda a sú vystavené „predačnému
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Hranostaj čiernochvostý si letný hnedý kožúšok na jeseň prezlieka za biely, aby bol
na snehovej prikrývke čo najlepšie maskovaný najmä pred prípadnými vzdušnými
predátormi.

tlaku“, bývajú vynikajúco maskované, čo im pomáha uniknúť
pozornosti predátorov. Napríklad mláďatá hlucháňa hôrneho, jariabka hôrneho a sluky
lesnej dokonale splývajú s okolitým prostredím – lesnou hrabankou pokrytou opadaným
lístím a trávou, a tak ich dravce
nezbadajú. Jarabice či prepelice zasa splývajú s obilím alebo
suchou trávou, kde často nachádzajú úkryt, malé káčatká
skvelo ukryje tŕstie.
Aj medzi dospelými vtákmi, hoci sú vynikajúcimi letcami, nájdeme druhy, ktoré sa pred predátormi maskujú. Počas evolúcie
sa vyvinulo ich krycie sfarbenie, chrániace odpočívajúceho vtáka v danom prostredí. Príkladom takéhoto prispôsobenia je lelek
lesný. Lelek, vták s nočnou aktivitou, počas dňa odpočíva. Aby
„nepadol do oka“ nejakému z množstva pozemných i vzdušných
predátorov, prečesavajúcich počas dňa les, relaxuje na vetvách
stromu celkom inak než ostatné vtáčie druhy. Lelek sedí na konári
najčastejšie borovice nie naprieč, ale pozdĺž, takže jeho hnedasté
sfarbenie dokonale splýva s podkladom. Lelek sa na konári uvelebí a ustrnie, až si ho môžeme pomýliť s uschnutým pahýľom. Oči
aj toho „najbystrozrakejšieho“ dravca ho ľahko prehliadnu. Vďaka
zvláštnej póze a sfarbeniu s vysokým „ochranným faktorom“ si
môže dovoliť v pokoji odpočívať. Nemusí sa strhávať z plytkého
spánku a plytvať energiou na sledovanie okolia...
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Aj tesne ku kmeňu stromu pritisnutá hrdzavá sova myšiarka ušatá
napodobňuje oranžovohnedú borovicovú kôru. Krycie sfarbenie zase
vynikajúco maskuje pri odpočinku na opadanom lístí a ihličí sluku
lesnú, kde tento lesný vták najčastejšie oddychuje a nocuje. Podobné maskovacie operenie majú aj škovránok poľný a ľabtuška lúčna,
ktorých životným prostredím sú lúky, kde dokonale splývajú s okolím.
Zimným podmienkam sa počas evolúcie prispôsobili niektoré zvieratá nielen výmenou dlhšej a hustejšej srsti, ale aj zmenou jej sfarbenia.
Napríklad hranostaj čiernochvostý si vymení letnú hnedastú srsť za zimnú snehobielu, len špička chvosta mu zostane aj v najchladnejšom období roka čierna. Táto malá lasicovitá šelmička si neodieva snehobiely
zimný kožúšok len tak „z roztopaše“, ale preto, aby splývala s okolím. Na
snehu by ju totiž hnedasté sfarbenie ihneď prezradilo. Hnedá škvrna na
bielom podklade by v okamihu udrela do očí potenciálnym predátorom
Výrazné karmínové škvrny na krídlach jasoňa červenookého slúžia okrem iného aj ako výstražné, odstrašujúce sfarbenie pre jeho potenciálnych predátorov, ktorí by sa čo i len pohrávali
s myšlienkou zaútočiť na tento nádherný motýlí skvost, obývajúci strmé skalnaté stráne zalievané horúcimi lúčmi letného slnka.
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Stehlík obyčajný patrí k jedným z našich
najkrajšie vyfarbených operencov. Svoje
exotické sfarbenie vystavujú na obdiv obzvlášť samčeky, a to najmä počas prednášania melodického a uchu lahodiaceho spevu
znejúceho z korún stromov.

(orol skalný, jastrab veľký), a tak
by mohol hranostaj ľahko skončiť
v ich pazúroch. Rovnaká situácia ho však čaká, keď je zima bez
snehu a on sa prezliekol do snehobieleho kožúška. Zaujímavé
bude sledovať, ako sa hranostaje
vyrovnajú z dlhodobého hľadiska s globálnym otepľovaním, keď
v budúcnosti budú zimy miernejšie a aj dní so snehovou prikrývkou bude menej. Podobnú sezónnu (letno-zimnú) farebnú výmenu
„odevu“ podstupujú v severskej
tundre aj zajac belák, líška polárna a z vtákov snehuľa horská, snehuľa
kapcavá či belaňa tundrová.
Niektoré živočíchy počas fylogenetického vývoja prispôsobili svoje sfarbenie prostrediu až do takej miery, že sú schopné aktuálne ho
meniť v závislosti od farby okolia, kde sa práve nachádzajú. Takouto
premenou je všeobecne známy chameleón i chobotnica, no i hlaváč
obyčajný, drobná rybka našich horských potokov, ktorá sa „prefarbuje“ podľa podkladu na dne horskej riavy.
Niektoré živočíchy „vystríhajú“ potenciálnych predátorov pred
útokom „výstražným sfarbením“ a špecifickými pohybmi kontrastne sfarbených častí tela. Veľké, nápadne sfarbené oká na krídlach
okáňa hruškového slúžia tomuto nočnému motýľovi na zastrašenie
nepriateľov z ríše vtákov. Aj lišaj pávooký používa rovnakú „fintu“ na
zastrašenie predátorov. Pri náhlom vyrušení odhaľuje kontrastne
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zafarbené očká na zadných krídlach a hrozivo sa pohojdáva dopredu
i dozadu, aby odradil predátora od útoku. Aj mnohé druhy húseníc
sú výstražne zafarbené, aby vopred varovali potenciálnych útočníkov, že nie sú pre ne vhodnou potravou.
Nápadné sfarbenie krídel a špecifické potriasanie nimi hrá aj pri
podivuhodnom murárikovi červenokrídlom okrem iného úlohu výstražného efektu. Keďže tento operenec trávi väčšinu času v nekrytom skalnom biotope, kde nie je chránený pred zrakom potenciálnych
vzdušných predátorov, vyvinulo sa uňho počas evolúcie špecifické zastrašovanie úhlavných nepriateľov. Každého dravca odstraší po holej
skalnej stene sa šklbavo šplhajúci murárik, neustále pritom potriasajúci veľkými oválnymi karmínovočervenými krídlami.
Jeho vrodený zvyk neustále potriasať krídlami pri šplhaní po skalných stenách, pričom sústavne vystavuje na obdiv nápadné, karmínovo
sfarbené ručné krovky, malé a stredné predlakťové krovky, ako aj vonkajšie zástavice ručných a predlakťových letiek na krídlach, tak „mýli“
potenciálnych vtáčích predátorov, že naňho hneď stratia chuť. Murárik
totiž pri potriasaní krídlami ešte zvýrazňuje efekt karmínového výstražného sfarbenia. Je teda vysoko pravdepodobné, že potriasanie krídel
a „kolembavý“ let má zmiasť predátorov a odradiť ich od útoku. Inak neveľký operenec, len o čosi väčší než vrabec, opticky enormne „narastie“,
keď rozprestrie krídla, ktoré má vzhľadom na veľkosť tela nepomerne
mohutnejšie, čo má tiež odstrašujúci charakter. Dravec je odrazu v pomykove. A tak vyhliadnutá korisť (murárik), ako aj predátor majú prospech zo vzájomnej neutrality. Predátor sa vyhne „mrhaniu“ energie,
ktorú by musel vynaložiť pri prenasledovaní nevhodnej koristi. Murárik
červenokrídly sa zasa môže spokojne venovať hľadaniu potravy bez
najmenších obáv, že by sa nejaký dravý vták „opovážil“ zaútočiť.
Výstražné sfarbenie na odradenie predátorov využívajú aj iné
živočíchy. Napríklad žaby kunka červenobruchá a kunka žltobruchá
sa pri prekvapení obracajú útočníkovi hore bruchom a vystavujú mu
tak na oči kontrastné červeno-čierne, respektíve žlto-čierne odstrašujúce sfarbenie.
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Živé meteorologické stanice
Naši predkovia nemali možnosť sledovať vývoj poveternostnej
situácie z informácií poskytovaných družicami a museli sa spoliehať len
na vlastné pozorovacie schopnosti pri sledovaní prírodných javov. Keďže žili v bezprostrednom, dennodennom kontakte s prírodou, pozorne
si všímali dianie, akými sú fenologické javy (kvitnutie kvetov, pučanie
stromov, opadanie lístia), správanie živočíchov (prílet a odlet sťahovavých vtákov, akustické prejavy živočíchov a pod.). Na základe dlhodobo
odpozorovaných rôznych javov v prírode sa snažili prognózovať počasie na kratšie i dlhšie časové úseky. Nápadné javy, ktoré odpozorovali
v prírode, vyjadrili formou pranostík, viažucich sa často na významné
Ľudová pranostika prorokuje, že keď v prírodných zátišiach pavúky horúčkovito splietajú pavučinky, je to predzvesť ustáleného, pekného počasia. Keď pavúk svoju pavučinku na plote alebo
stromčeku „schrchme“, vraj čoskoro nastane premenlivé počasie s dažďom.
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meno v kalendári. Hoci hodnovernosť týchto pranostík kolíše od prípadu k prípadu a s dnešnými predpoveďami, ktoré sa robia na základe
celosvetového monitorovania poveternostnej situácie, ich nemožno
z hľadiska pravdepodobnosti vyplnenia porovnávať, bolo by neodpustiteľným hriechom, keby sme ich nechali upadnúť do zabudnutia.
Ukrývajú v sebe totiž veľký pozorovací talent našich predkov a obzvlášť
v súčasnosti už nepoznaný úzky vzťah k prírode a pocit spolupatričnosti
so svojou živiteľkou. Keďže život našich predkov dennodenne závisel
priamo od živiteľky prírody – obrábali pôdu, siali, žali, sadili a rúbali stromy – mali k nej oveľa bližší vzťah než my súčasníci, ktorí sa k jej plodom
dostávame len sprostredkovane, napríklad pri nákupe potravín v obchodoch. Náš vzťah k prírode je preto neobyčajne oslabený. A s pokračujúcou civilizáciou sa viac a viac oslabuje.
Voľakedy teda správanie živočíchov slúžilo na krátkodobé prognózovanie počasia: Keď vtáčik spieva na doline, bude zima, keď na
grúniku, bude teplo. Keď na Jána kukučka kuká, pekný čas si vykuká.
Znamením pekného počasia by malo byť aj to, že keď vrabce veselo
čvirikajú, búrlivé počasie prestane a nadíde pekný čas...
Spoľahlivými „predpovedačmi“ počasia sú aj pavúky: Keď pavúky
snujú pavučiny, tiež by mal byť pekný čas. Platí aj opačná pranostika:
Keď pavúk svoju pavučinu „schrchme“, mal by prísť dážď. Aj včely, ktoré
sprevádzajú človeka od dávnych čias, nám môžu poslúžiť pri prognózovaní počasia: Keď včely nerady vyletujú von z klátu, bude pršať.
Keď sa včely hromadne zlietajú do úľa, skoro čakaj dážď. Keď na jar včely
neskoro vyletujú, bude studené leto. Podľa inej pranostiky, viažucej sa
na včely, vraj koľko dní pred Jozefom (19. marec) vyletia včely, toľko
týždňov po ňom bude chladno.
Podobne lastovičky obyčajné, ktoré sú spolupútnikom človeka
tiež od dávnych čias, slúžili našim predkom ako živé „barometre“:
Keď lastovičky skoro priletia, bude dlhá jar. Keď lastovičky nízko lietajú,
bude pršať. Aj iné vtáky, ktoré žijú v blízkosti človeka, využívali naši
predkovia pri prognózovaní počasia: Pinka pýta piť. Myšiak kričí, pýta
dážď. Keď sova húka, bude mrznúť alebo Keď sova húka, bude pršať.
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Podľa ľudovej pranostiky, ak lastovičky obyčajné lietajú vysoko pod nebeskou báňou, malo by
pretrvávať slnečné počasie. Keď však tieto prítulné vtáky lietajú nízko nad zemou, v krátkom
čase by sa malo rozpršať.

Akustické prejavy iných živočíchov vraj prezrádzajú, aký vývoj
v poveternostnej situácii nastane v kratšom časovom horizonte niekoľkých hodín: Keď pes vyje na mesiac, bude dážď. Keď líška breše, bude
búrka. Breše srnec, zlý čas bude. Pravdepodobnosť vyplnenia týchto
pranostík je veľmi nízka, pretože živočíchy sa akustickými prejavmi
dorozumievajú za rozličného počasia.
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Belorítky obyčajné vedno s lastovičkami obyčajnými, týmito odvekými vtáčími spolupútnikmi
človeka, využívali naši predkovia na krátkodobé predpovedanie počasia už v dávnej minulosti.
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Aj početnosť niektorých živočíchov využívali naši predkovia na predpovedanie počasia: Keď je veľa hadov, bude dobrý rok. Podľa inej pranostiky keď je v prírode veľa myší, mala by nás čakať dlhá a suchá jeseň...
Správanie živočíchov tiež veští čosi o vývoji poveternostnej situácie.
K takýmto typom pranostík patria: Keď zver tiahne z kopcov dolu, príde
zlé počasie. Keď bociany svoje mladé na hniezdach pod krídla schovávajú,
cítia trvanlivý dážď. Na týchto pranostikách je poriadny kus pravdy.
Keďže život našich predkov priamo závisel od živiteľky prírody, nečudo, že z určitých pozoruhodných javov v prírode sa snažili predpovedať, či rok bude úrodný, alebo nie. Podľa miesta, na ktorom si lastovičky obyčajné budovali hniezda, čakali úrodný, respektíve neúrodný
rok. Ak si v stodole tieto obľúbené vtáčatá postavili hniezdo nízko, mal
byť rok neúrodný, ak vysoko, mal byť požehnaný... Ďalšia veštba, ktorá
Ľudová múdrosť hovorí, že keď samice skokana hnedého kladú vajíčka ďalej od vody, mala by
byť vlhká jar. Ak vypúšťajú vajíčka priamo do mlák a potokov, je to predzvesť peknej a suchej jari.
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hovorí o charaktere jari, pramení z pranostiky: Keď v máji veľa chrústov
poletuje, to tiež dobrý rok sľubuje. K takýmto typom patrí aj pranostika o žabách: Keď si žaby robia žabince blízko pri potoku alebo priamo
v potoku, bude suchý rok, keď ale v mlákach, bude mokrý. Vo svetle vedeckých poznatkov na prahu tretieho milénia možno povedať, že na
spomenutých pranostikách je naozaj niečo pravdy.
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Ako sa živočíchy vyrovnávajú s nástrahami
zimy
V ročnom cykle života živočíchov v podmienkach mierneho a studeného pásma je zima najnepriaznivejším obdobím, a to tak z aspektu klimatických, ako aj potravných pomerov. S nepriaznivými
poveternostnými pomermi a nedostatkom potravy sa zvieratá vyrovnávajú svojským spôsobom. Jednoduchšie to majú vo svojom živote tie teplokrvné živočíchy, ktoré sa nepriaznivým klimatickým pomerom a prechodnému nedostatku potravy počas fylogenetického
Mlynárky dlhochvosté sú mimoriadne družné lesné vtáčatá. Zimné mesiace trávia v rodinných
spoločenstvách, pričom dlhé mrazivé noci prečkávajú príslušníci rodinného kŕdlika na vetvičke
stromu, túliac sa nežne jedna k druhej, aby sa vzájomne hriali a minimalizovali tak tepelné straty.
Okrem iného aj týmto špecifickým odpočinkovým správaním sa medzi členmi bohato rozvetvenej
rodinky, ktorú tvoria obyčajne babky, dedkovia, rodičia, deti, ale nezriedka aj blízke tety a ujovia,
navyše utužujú mimoriadne priateľské vzťahy. Mlynárky dlhochvosté sa totiž držia hesla: Jedna za
všetkých, všetky za jednu!
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vývoja fyziologicky prispôsobili a zimné mesiace prespávajú tzv. zimným spánkom. Zvieratá sa ukladajú na zimný spánok obyčajne do
vhodne upraveného hniezda alebo brlohu, kde sú podstatne priaznivejšie mikroklimatické pomery než vonku. Počas zimného spánku
zviera upadá do stavu letargie (strnulosti), keď sa znižuje jeho telesná teplota a všetky dôležité fyziologické pochody v organizme (tep
srdca, rytmus dýchania) sa utlmujú na minimum.
Podľa stupňa strnulosti, do akého upadá zviera počas spánku, rozlišujeme viacero foriem zimnej letargie. Najmenej výraznou formou
je tzv. fakultatívny spánok, počas ktorého upadá zviera do stavu
čiastočnej strnulosti. Jeho telesná teplota sa čiastočne zníži a klesnú
aj fyziologické pochody. Fakultatívny spánok je charakteristický pre
medveďa hnedého alebo jazveca lesného. Ďalšou formou je skutočný zimný spánok, ale z času na čas prerušovaný, typický pre niektoré druhy netopierov, ale tiež pre chrčka poľného. Najvýraznejšou
formou je skutočný a neprerušovaný zimný spánok, pre ktorý je
charakteristické nápadné zníženie telesnej teploty (na 1 – 2 ˚C!), ako
aj všetkých fyziologických pochodov organizmu. Túto formu zimného
spánku vidíme napríklad pri svišťovi vrchovskom, sysľovi pasienkovom, ježovi bledom, plchoch a niektorých druhoch netopierov.
Telesné tekutiny a tuk zimujúcich cicavcov majú nižší bod tuhnutia, než je bod tuhnutia vody, takže telesná teplota napríklad netopierov môže klesnúť aj pod bod mrazu ( –5 až –8 ˚C!) bez negatívnych
následkov na ich organizmus.
Energiu, ktorá je potrebná na udržiavanie životných pochodov počas zimného spánku, získava organizmus zvieraťa zo zásobných látok
tela. Tieto si organizmus „naakumuloval“ vo forme podkožného tuku
počas letného a jesenného obdobia. Počas zimného spánku zviera
zaujíma polohu, pri ktorej vystavuje prostrediu relatívne najmenší
povrch tela, čím sa minimalizuje výdaj jeho telesnej teploty, a teda aj
spotreba zásobných látok. Plchy sa napríklad schúlia do klbka a zababušia sa ešte aj do huňatého chvosta. Niektoré netopiere (podkováre)
sa zase „zabalia“ do lietacích blán.
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Plch lieskový ako pravý zimný spáč prečká dlhé zimné obdobie až siedmich mesiacov (odtiaľ
pochádza aj jeho ľudové pomenovanie „sedmospáč“) v hlbokom spánku, nápadne pripomínajúcom stav hlbokého bezvedomia.

Aj tým cicavcom, ktoré prežívajú zimné mesiace vo svojich revíroch bez možnosti uložiť sa na zimný odpočinok do brlohu, sa vyvinuli špecifické „prostriedky“ na prekonanie nástrah zimy. Ešte na
jeseň sa im vymieňa redšia a kratšia letná srsť za hustejšiu a dlhšiu
zimnú. Zimné „kožuchy“ zvierat v oblastiach mierneho a studeného pásma ich dostatočne chránia pred nepriaznivými klimatickými
podmienkami. Arktické druhy zvierat, napríklad líška polárna alebo
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zajac belák, žijú v oblastiach, kde teploty v zimných mesiacoch klesajú až k –70 ˚C! Zvieratá sa patrične „stroja“ na bohatú snehovú nádielku. Aby sa v sypkom a hlbokom snehu príliš nezabárali, „obúvajú“
si špeciálnu zimnú obuv – akési snežnice. Napríklad rysovi ostrovidovi pri jesennej výmene srsti narastá na labách hustá dlhá srsť, pripomínajúca snežnice, aby v sypkom snehu mohol „pohodlne“ kráčať
a minimalizoval tak výdaj ťažko získanej energie pri pátraní za korisťou a jej prenasledovaní. Takáto zvláštna zimná „obuv“ uľahčuje
rysovi nielen pohyb v sypkom snehu, ale pôsobí aj „protišmykovo“
na klzkých, zľadovatených plochách! Aj preto má rys vyššie šance
dobehnúť potenciálnu korisť (srnec), ktorá nie je na šmykľavý terén
patrične „vystrojená“. Losovi mokraďovému zase pomáha nezabárať
sa hlboko do snehu – okrem nízkeho nasadenia ratičiek a klenutých
hrán veľkých ratíc – aj pevná, oblúkovito prehnutá srsť nad nimi, ktorá sa zadiera do sypkého snehu. Husto osrstené tlapky má aj zajac,
ktorému takáto zimná „obuv“, podobne ako rysovi, uľahčuje pohyb
v sypkom snehu a pôsobí aj „protišmykovo“.
Zimným podmienkam sa prispôsobili niektoré zvieratá nielen výmenou dlhšej a hustejšej srsti, ale aj zmenou jej sfarbenia. Na zimu
sa „prezlieka“ kamzík vrchovský, obývajúci nebotyčné končiare vysokých pohorí. Keďže toto vysokohorské zviera, žijúce trvale nad hornou
hranicou lesa v subalpínskom až subniválnom stupni (nad 1 400 m n.
m.), je vystavené obzvlášť v zime na snehovej prikrývke silnému UV
žiareniu, „zaodieva“ sa ešte do tmavšej srsti než v lete. Tmavá srsť totiž
lepšie absorbuje teplo a vo vyššej miere než svetlá odráža škodlivé
ultrafialové lúče, a tak podstatne eliminuje ich zhubné účinky na organizmus zvieraťa.
Vtáky, ktorých organizmus má vysokú látkovú výmenu, si „nemôžu
dovoliť“ spať 4 – 6 mesiacov ako cicavce. Veď taký králiček zlatohlavý, ktorý je so svojou hmotnosťou len 5 gramov najmenším vtáčím
druhom v Európe, vydrží nažive v mrazivom zimnom dni bez potravy
iba niečo vyše hodiny! Pri niektorých druhoch operencov je však známa akási „čiastočná hibernácia“. Napríklad niektoré sýkorky počas
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Jež bledý prečkáva zimu zahrabaný osamotene v lístí alebo pod raždím, podchladený na +2 ˚C,
upadnutý do hlbokého spánku. Chod dôležitých fyziologických funkcií organizmu je nastavený
na najnižšie možné obrátky, a preto hibernujúce zvieratko prakticky nereaguje na žiadne podnety z vonkajšieho prostredia.

chladných zimných nocí tiež znižujú teplotu tela o 5 – 10 ˚C. Počas
spánku sa „zabalia“ do našuchoreného peria, podobne ako plchy do
chvosta, aby minimalizovali energetický výdaj. Ráno však trvá istý čas,
kým takto spiaca sýkorka precitne.
Dlhé, až 16-hodinové zimné noci prečkávajú kôrovníky dlhoprsté
zvyčajne v dutinách alebo polodutinách stromov nie jednotlivo, ale
spoločne. Do bútľaviny sa „natlačí“ niekoľko jedincov tak, že im z nej
trčia vonku len ostré chvostíky. V takýchto tzv. „spiacich chumáčoch“, kde kôrovníky jeden druhého hrejú, míňa organizmus vtáka
podstatne menej energie, ako keby spal sám. Keďže hnedasté sfarbenie chvosta dokonale splýva s kôrou stromu, nocujúce kôrovníky ľahko prehliadnu aj bystré oči prípadných predátorov (kuny, lasice, sovy),
a tobôž oči človeka. Keď však pri včasnej rannej prechádzke lesom
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náhodou natrafíme na „hviezdu“ z pier chvostov kôrovníkov, ozdobujúcu dutinu stromu, určite na takýto podivuhodný „spiaci útvar“ do
konca života nezabudneme.
Natlačené jedna vedľa druhej, ale na nejakej vetvičke, spia v zimnom období aj mlynárky dlhochvosté. V hierarchii rodinky najvyššie
postavené jedince (dominantné) zaujímajú pri takomto spoločnom
nocovaní pozíciu uprostred, kde je najteplejšie (tu sú vtáky zohrievané z obidvoch strán susedmi), zatiaľ čo podradené jedince (submisívne) sa musia „uspokojiť“ s najkrajnejšími pozíciami, kde sú zohrievané len z jednej strany. Dominantné jedince majú teda väčšiu šancu
na prežitie než v hierarchii spoločenstva nižšie postavené, krajné vtáky, ktoré pri treskúcich mrazoch najskôr zamrznú.
Jedince hlucháňa hôrneho prečkávajú dlhé zimné, chladné noci zahrabané v snehových bunkroch, kde sú podstatne priaznivejšie klimatické pomery, než aké panujú v tomto ročnom období v korunách stromov, v ktorých títo pamätníci doby ľadovej s obľubou trávia noci po zvyšnú
časť roka.
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Počas extrémne chladných nocí prespávajú napríklad hlucháne
hôrne v „snehových bunkroch“. Pod snehovou prikrývkou je podstatne teplejšie (–2 až –6 ˚C) ako pri nocovaní na konári, kde studený
severný vietor znižuje teplotu na pocit ešte o niekoľko stupňov Celzia.
Takýmto spôsobom prespávajú mrazivé noci aj tetrovy hoľniaky a jariabky hôrne. Energetický výdaj v „snehovom bunkri“ je podstatne
nižší, ako keď vták trávi noc na strome, kde je vystavený vonkajším
poveternostným podmienkam. Prespávanie v bunkroch je však pre
tieto vtáky väčším rizikom, keďže krátko po zahrabaní v snehovom
záveji ich tam môže vysliediť predátor.
Aj operence si „prezliekajú“ ešte pred nástupom jesene nový šat.
Niektoré tiež „dostávajú“ špeciálnu zimnú výbavu na nohy v podobe
už pri cicavcoch spomínaných snežníc alebo akýchsi „kapčekov“.
Hlucháň hôrny má na zimu hustejšie operené beháky, aby ho pri prechádzkach snehovými závejmi „neoziabalo“. Tento najťažší lesný operenec má ešte navyše po okrajoch prstov narastené aj husté „riasnice“, slúžiace ako protišmykový výstroj pri pohybe po klzkých vetvách
stromov, kde sa počas zimných mesiacov živí takmer výlučne ihličím.
Pri brodení snehom slúžia „riasnice“ hlucháňovi zase ako snežnice,
a preto sa tento vyše 4 kg ťažký vták ani v záľahách sypkého snehu
príliš nezabára... Podobné teplé „kapce“ z hustého peria si „prezúvajú“ na zimu aj blízke príbuzné hlucháňa hôrneho, a to snehuľa horská
a snehuľa kapcavá, ktoré obývajú oblasti severskej tundry, kde po väčšinu zimy panujú zdrvujúce mrazy až okolo –40 ˚C!
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Prečo husi letia v usporiadanom kŕdli
Pohľad na kŕdeľ husí divých, zoradených v úžasnom geometrickom tvare V na sklonku októbrového dňa, zalietajúci za južný horizont hôr, vyvoláva u každého človeka úžasný pocit pokory pred
majestátnosťou prírody. Husi sa nezoraďujú do tohto geometricky
presne usporiadaného obrazca len tak z roztopaše, či nebodaj pre
krásu. Podobne ako niektoré iné operence, podstupujúce každoročne
dvakrát migráciu na veľké vzdialenosti medzi kontinentmi, letiac vo
formácii v tvare písmena V či číslice 1, významne šetria energiou. Na
medzikontinentálne jarné a jesenné prelety spotrebujú operence
veľa energie, ktorou musia šetriť všakovakým spôsobom. Jedinec letiaci na čele formácie uľahčuje let vtákom letiacim v tesnom závese za
ním. Pri mávaní krídlami totiž vznikajú na ich koncoch malé vzdušné
víry. Tento fyzikálny jav je pre vtáka nepríjemný, lebo brzdí let, zatiaľ
Divé husi migrujú v kŕdli usporiadanom do charakteristického klinovitého tvaru. V tomto
geometricky pôsobivom zoradení kŕdľa jednotliví členovia šetria energiou a počas absolvovania diaľkového preletu sa podieľajú na prerážaní vzduchu rovnakým dielom, aby ho mohli
všetci spoločne zvládnuť.
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Husi divé migrujú aj v nočných hodinách, keď je v letových koridoroch sťahovavých vtákov menšia premávka ako počas dňa. Operence nechcú meškať najmä pri jarných návratoch na svoje
hniezdiská, aby ich konkurenti „nepredleteli“ a nepripravili o hniezdne teritóriá.

čo operencovi letiacemu za ním pomáha, lebo ho nadnáša. Vzdušný
vír produkovaný krídlami „vedúceho“ vtáka ťahá jeho „nasledovníka“
nahor, takže nemusí vynakladať toľko námahy, aby sa udržal vo vzduchu, ako keby letel osamote. Vzdušné víry vytvárané mávaním krídel
dosahujú najväčší efekt vtedy, keď sa konce krídel vtákov, letiacich
v rade za sebou a tak trochu aj bokom, prekrývajú. Husi najčastejšie
letia tesne jedna za druhou, v miernom odsadení jedna od druhej do
boku a zároveň nasledovníčka mierne nad svojou vodkyňou. V takejto
zostave každá hus najlepšie vidí, čo sa deje v povetrí.
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Pri lietaní na dlhé vzdialenosti vodiaci vták vydrží „prerážať“ formácii vzduch len určitý čas a po vyčerpaní sa musí stiahnuť na „odpočinkovú“ pozíciu vzadu a vystrieda sa s menej unaveným jedincom,
podobne ako cyklisti či bežci na pretekoch. Vtáky sa v geometricky
usporiadanom kŕdli na jednotlivých postoch letovej formácie počas
migrácie striedajú, a tak môže celá skupina s rovnakou námahou doletieť do vytúženého cieľa hniezdiska či zimoviska.
Počas preskupovania jedincov v kŕdli husí divých sa môže pravidelný letový útvar na chvíľu aj
rozpadnúť. Po krátkom nútenom preskupení, keď nevyhnutne nastane výmena aj na čele skupiny, sa jedince prekrásneho husieho „pelotónu“ však zasa veľmi rýchlo zoskupia a zoradia do
„balíka“ v tvare pravidelného obrazca, ponášajúceho sa verne na písmeno V.
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Sovy – záhadné nočné tvory
Živočíchy s nočnou aktivitou bývali odjakživa opradené rúškom
tajomstva. Aj sovy, ktoré sú priam učebnicovým príkladom vtákov
s nočným spôsobom života, oddávna vyvolávali u ľudí rôzne a často
i klamlivé predstavy o ich účinkovaní v prírode. Väčšina ľudí si tieto
operence dáva do súvislosti naozaj s nocou, čo však nie je celkom
pravda. Sovy síce žijú prevažne nočným spôsobom života, ale niektoré druhy sú aktívne aj na súmraku a cez deň. Na nočný život majú
sovy dobre uspôsobený zrak, ktorý im umožňuje vidieť aj za pološera,
nie však za úplnej tmy. Orientáciu potme za niekde v lístí šuchotajúSova dlhochvostá býva aktívna aj počas dňa. Pri obrane svojich mláďat dokáže zúrivo útočiť tiež
na človeka, ktorý sa opováži čo len vkročiť do jej výsostného domovského územia.
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Plamienka driemavá je neobyčajne elegantná
a slušná sova s patričnou noblesou najvyššej
vtáčej šľachty. Toto mimoriadne pôvabné
stvorenie sa svojou aktivitou, súvisiacou so
zháňaním poživne, usiluje nenarušiť nočný
pokoj hospodárskych usadlostí, rumovísk, sadov a záhrad, pretože pomedzi čierne závoje
tmy poletuje tichučko, ako keby bola vtáčím
duchom.

cou potravou (myši) umožňuje
sovám sluchový orgán s neuveriteľnou výkonnosťou. Tieto
podivuhodné operené stvorenia majú totiž sluchové otvory
umiestnené asymetricky. Pravé
ucho je umiestnené vyššie ako
ľavé a zachytáva zvukové vnemy prichádzajúce zhora. Ľavý
ušný otvor registruje zase zvuky
prichádzajúce zdola. Časový rozdiel medzi zvukovými vnemami,
zachytenými pravým a ľavým
uchom, je len 4 milisekundy. To stačí na to, aby sova odlíšila dva zdroje zvuku, vzdialené od seba 1,6 stupňa! Takto sú tieto vtáky schopné
s presnosťou na niekoľko centimetrov lokalizovať korisť v úplnej tme
alebo aj pod vrstvou snehu! Orientáciu potme umožňuje sovám aj
zvláštne usporiadanie pier v oblasti tváre do tzv. perového závoja.
V nočných hodinách panuje v prírode väčšie ticho ako cez deň.
Ak sa sovy chcú zmocniť potenciálnej koristi – najmä drobných lesných hlodavcov – musia sa pohybovať veľmi nehlučne. Na nehlučný
let majú prispôsobené aj operenie. Vetvy na vonkajšej zástavici letiek
tvoria hrebienok, ktorý pri pohybe vzduchom zabraňuje vzniku turbulentného prúdenia a tým aj zvuku. Toto prispôsobenie stavby letiek
umožňuje sovám lietať ticho takmer ako tieň a pátrať po koristi bez
toho, aby o nich vedela...
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Hoci je kuvičok vrabčí naozaj len o málo väčší a zavalitejší vrabec, pri vyháňaní nevítaného votrelca zo svojho revíru, poctivo nadobudnutého v početných víťazných súbojoch, si trúfne zlostne nalietavať aj na človeka, verne imitujúceho jeho teritoriálny hlas.

101

PRÍRODA

čo o nej (ne)vieš?

Hoci zovňajškom pôsobí sova dlhochvostá
navonok mierumilovne, svoju neznášanlivú
povahu voči násilnému votrelcovi dokáže
prejaviť nezvyčajne zúrivými náletmi.

Väčšina sov sa živí drobnými
lesnými hlodavcami, ktorých populácie každým rokom značne
kolíšu. Sovy reagujú veľmi citlivo
na výkyvy v množstve ich hlavnej koristi. Keď je „myšací rok“
a v lese to len tak „šuchoce od
myší“, mávajú početnejšie potomstvo. Naopak, keď rok drobným lesným hlodavcom nepraje,
sovy mávajú skromnejšie potomstvo alebo vôbec nezahniezdia.
Sovy si však rady pochutnajú aj
na lesných vtákoch. Takmer všetky druhy lesných operencov neznesú sovu počas dňa vo svojich
teritóriách. Ak vtedy niekde objavia odpočívajúceho kuvička alebo inú sovu, všetka vtáčia pospolitosť
lesa do nej dobiedza dovtedy, pokiaľ sa jej nestratí z očí v nejakej bútľavine alebo hustej chvojine.
Niektorým sovám, ktoré sú pánmi tmavej noci, prisudzovali naši
predkovia schopnosť predpovedať smrť... Povery o tom, že kuvikanie
kuvika obyčajného niekde na priedomí predznamenáva smrť niekoho
z domu, sú naozaj len vymyslenými mýtmi.
Na Slovensku žije desať druhov sov. Vyskytuje sa tu najväčšia európska sova – výr skalný – i najmenšia sova starého kontinentu kuvičok
vrabčí, ktorý veľkosťou pripomína väčšieho bucľatého vrabca.
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Kuvik – cholerik, vtáčí trpaslík s maniermi
obra
Kuvičok vrabčí, táto najmenšia, ale najagresívnejšia európska sova,
je všestranne nadaný „oskarový“ vtáčí herec, ktorý vie dokonale zahrať rolu tak dudroša, ako aj „pohoďáka“, najhlúpejšieho truľa, ale
aj najchytrejšieho mudrca... V hereckom repertoári kuvika cholerika
sa často vyskytujú komické prejavy, ktoré dokážu vyčarovať na tvári
nefalšovaný úsmev, ba aj schuti rozosmiať.
Herecké majstrovstvo kuvička vrabčieho vari najviac vyniká pri stvárnení roly opereného opilca. S podguráženým výzorom a klipkajúcimi
viečkami dokáže tento maestro hereckého umenia dokonale stvárniť
rolu podnapitého sovieho elegána s pánskou noblesou, ktorého po
jemnom alkoholickom opojení akosi nápadne berú driemoty.
Strážna póza kuvička vrabčieho, pozorne patrolujúceho v zátišiach hniezdneho teritória, či nejaký votrelec nenarušil zámerným výpadom alebo záletom jeho hranice.

103

PRÍRODA

čo o nej (ne)vieš?

Kŕdlik sýkoriek vytrvalo dobiedzajúcich do kuvička vrabčieho, ktorý je pre vtáky s dennou aktivitou v lesnom zátiší za bieleho dňa veru nevítaným spoločníkom.
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Kuvičok vrabčí sa vie na nezvaného návštevníka svojho revíru poriadne nahnevať. Namosúrenosť prejavuje našuchorením peria
na hlave, ktorá tak narastie do obrovitánskej
parochne, ako aj jedinečnou mimikou zvláštne sfarbeného a tvarovaného obličaja.

Kuvičok vrabčí, soví škriatok so
zamračeným výzorom tváre, je neobyčajne alergický na prítomnosť
neželaného votrelca na svojom
výsostnom území. Oddane a statočne si ho akusticky obhajuje
a označuje charakteristickým teritoriálnym hlasom, znejúcim ako
„ťju-ťu-ťu-ťu“, prednášaným vytrvalo ráno na brieždení a potom
za večerného súmraku. Právo na
nové územie si kuvičí agresor vydobýja neželanou a násilnou prítomnosťou v cudzom revíri, ako aj zvukovo provokačným popiskovaním.
Teritoriálne pískanie kuvička vrabčieho dokáže skúsený znalec prírody verne napodobniť, čím vie túto sovičku s inak neobyčajne pokojnou povahou poriadne rozčúliť a priviesť až do stavu absolútnej
nepríčetnosti a zúrivosti, keď sa z tohto flegmatického súmračného
vtáka stáva cholerické operené stvorenie. Hoci sa človek výzorom na
kuvička vrabčieho vôbec nepodobá, ten sa pustí do jeho zúrivého
prenasledovania s takou vervou, ako keby vyháňal zo svojho územia
kuvičieho konkurenta.
Pri akustickom alebo vizuálnom zaznamenaní podozrivého živého objektu, ktorý sa opovážil narušiť hranice ním kontrolovaného
teritória, kuvičok vrabčí sa už aj začne na neho zastrájať, aby ho čím
skôr zo svojho domovského okrsku vyhnal. Z pokojného a úhľadne
upraveného sovieho elegána sa odrazu stáva namosúrené vtáčie stvorenie s priam hororovým výzorom. Pri zastrašovaní a vyháňaní si našuchorí perie na celom tele, čím nápadne zväčší svoju postavu, ktorej
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sa veru naľaká aj nepomerne väčší predátor. Dupkom naježené perie
na už aj tak k telu nepomerne veľkej hlave ju zväčší do takých rozmerov, aby mohol „majiteľ“ teritória hrať pred potenciálnym konkurentom dokonale nacvičenú pantomimickú strašidelnú scénku. Naširoko
rozprestrie chvost a trošičku rozpaží krídla, ako keby chcel vyzývateľovi na súboj ukázať, aké má na nich silné, vytrénované svaly... Takýmto
siláckym trikom vopred dostatočne zrozumiteľne vystríha votrelca.
Neželaného hosťa sa snaží vydesiť aj grimasami tváre. Nápadne zmrští
vytvarované a krémovo sfarbené obočie a na nevítaného votrelca
začne spod odstávajúcich obŕv mrzko zazerať veľkými citrónovožltými okáľmi, medzi ktorými vyčnieva zahnutý, z požitej potravy sýtočerveným odtieňom hrubej vrstvy krvavého rúžu nalíčený zobák. V tom
momente votrelcovi od strachu naskáču po celom tele zimomriavky
a od preľaknutia vstanú chlpy, perie alebo vlasy na hlave dupkom, ako
keby boli zelektrizované, a tak sa radšej ihneď pakuje kadeľahšie, len
aby sa čo najskôr zbavil mátožného pohľadu kuvičieho stvorenia.
Takýmto pantomimickým hereckým číslom sa kuvičie strašidielko
usiluje bez súboja vypoklonkovať zo svojho teritória aj človeka, ktorý
sa opováži napodobňovať jeho teritoriálny hlas.
Ak strašidelné scénky kuvička vrabčieho na človeka nezaberajú, dokáže sa tak napajediť, že začne na neodbytného hosťa podnikať prudké
nálety, a to rovno na hlavu, a takouto už vskutku agresívnou bojovou
taktikou sa ho snaží nadobro vyduriť zo svojho výsostného územia.
Keď kuvičkovi mudrcovi stále nejde do hlavy, že stvorenie, ktoré
píska ako on, ale v ničom sa na neho nepodobá, spod zamračeného
obočia vypúli veľké citrónovožlté okále a v spomalenom rytme začne
pokyvovať preveľkou hlavou zboka nabok a zhora nadol. Ak nadrozmerného protivníka nedokáže správne vyhodnotiť ani po absolvovaní týchto komicky vyzerajúcich horizontálnych a vertikálnych cvikov
krčnej chrbtice, skúša ďalšiu metódu. Strapatou hlavou začne pomaly
krútiť najprv v smere hodinových ručičiek. Ak sa mu skenovaný objekt
ani potom nezhoduje s nijakým doposiaľ nasnímaným živým objektom v lese, začne točiť hlavou, tentoraz v opačnom smere, akoby si
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ju odkrúcal do základnej polohy. Tieto mimoriadne groteskne pôsobiace telesné úkony predvádza namosúrená sovička tak dlho, až má
človek strach, že sa jej z toľkého točenia zakrúti hlava. Keby len vedel,
ako veľmi-preveľmi sa mýli, keď sa obáva, že kuvičok vrabčí si z takéhoto špecifického telocviku krčnej chrbtice môže privodiť srdcovú
alebo mozgovú príhodu! Mozog tejto drobnej sovičky je totiž taký vytrénovaný, že sa mu hlava vonkoncom nemôže zatočiť. Grimasy tohto
„oskarového“ opereného komika dokážu rozochvieť smiechom aj tú
najsmutnejšiu a najubolenejšiu ľudskú dušu...
Mám v nesmiernej obľube všetky neživé i živé prírodniny nášho
pozemského sveta, ako aj všetkých kuvičkov vrabčích na zemi, ale
k siedmim rodinkám pociťujem predsa len bližšiu náklonnosť. V starom
zmiešanom lese dolinky s výstižným pomenovaním Mátavá, ktorá sa
nachádza vo Veľkej Fatre pod Rakytovom, žije v dutine v suchom smreku a čo svet svetom stojí, „máta“ dňom i nocou rodinka kuvičkovcov
Prísny pohľad kuvička vrabčieho na nevítaného dvojnohého prišelca v ním prenajatom revíri,
ktorý sa opovážil narušiť jeho oddávna nedotknuteľnú demarkačnú líniu.
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Mátožiakovcov, ako aj rodinka kuvičkovcov Mátavovcov. Vysokú bukovo-jedľovo-smrekovú horu susednej dolinky Mátohovej má zase
v trvalom prenájme dynastia kuvičkovcov Mátohovcov. Lesné prostredie dolinky s veľmi podobným názvom – Mátalová, situovanej
pod Starou horou v Starohorských vrchoch, zasa trvalo obýva pokolenie Mátalovcov, sídliacich v búdke na starej jedli s matuzalemským
vekom. Prastarú horu v lokalite Mátavcová v Kremnických vrchoch
majú v trvalom prenájme Mátôžkovci, obývajúci dutinu po tesárovi
čiernom v prastarom javore, a v tmavom starom lese v dolinke Strašidlovej v Nízkych Tatrách odjakživa od svitu do mrku a od zotmenia po
brieždenie naháňajú všetkým živým bytostiam strach členovia rodiny kuvičkovcov Strašidlovcov z bútľaviny po ďubníkovi trojprstom vo
vysokom smreku, v protiľahlej dolinke Strašiakovej s obrovitánskymi
jedľami a smrekmi „straší“ vo vysokom smreku zasa rodinka Strašiakovcov v bútľavine po ďubníkovi trojprstom.
Na potulkách lesnými chodníčkami sú to jedny z mojich najvernejších vtáčích spolupútnikov, ktorí mi svojimi fascinujúcimi humornými
scénkami neobyčajne spríjemňujú namáhavú chôdzu pod klenbou
starých bukov, javorov, jedlí či smrekov. Neviem si veru ani len vo sne
predstaviť, ako smutno-presmutno by sa mi kráčalo lesným interiérom, keby vo vtáčom činohernom súbore chýbal komik nad komikov
– kuvičok vrabčí.
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Pôtik – ﬂegmatik, soví elegán s nadprirodzenou noblesou
Pôtik kapcavý je profesionálny lesný operený divadelník par excellence. Herecké majstrovstvo, s akým sa dokáže pred svojimi lesnými
obdivovateľmi predvádzať a strúhať tie najsmiešnejšie grimasy, každému živému stvoreniu doslova vyráža dych. Správanie tejto neveľkej
bucľatej sovy vykazuje prakticky nulový prah plachosti. Aj zvedavého
človečieho obdivovateľa pripustí v noci tento soví manekýn celkom
blízko k sebe, prakticky na dosah ruky. Táto mimoriadne fotogenicky pôsobiaca sova je však k človeku rovnako dôverčivá aj počas dňa,
keď do vnútra lesného interiéru prebleskujú pomedzi stromy zlatisté
slnečné lúče.
Začudované výrazy čerstvo vylietaných mláďat pôtika kapcavého, vyvolané neželanou prítomnosťou dotieravého „paparazzu“ v ich najintímnejšom hniezdnom zátiší.
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Pôtik kapcavý dokáže z otvoru hniezdnej
dutiny na nevítaného hosťa strúhať tie
najgrotesknejšie začudované výrazy
a výhražné grimasy. Dokonale ovláda
perie zvláštne sfarbeného a navyše zaujímavo vytvarovaného závoja svojho
obličaja. Mimikou tváre vie zahrať rôzne
herecké roly a prestrojí sa za začudovaného hlupáka alebo múdreho deda
Vševeda.

V komických prejavoch
veľkej tváre s nádherne vytvarovaným závojom a neobyčajne veľkými pomarančovými očami sa pôtikovi
kapcavému vo vtáčom činohernom súbore veru žiadny
aktér nevyrovná. Tento operený člen lesného divadla
dokáže mimikou svojho jedinečne vymodelovaného
a „nalíčeného“ obličaja, ako
aj začudovanými pohľadmi
dokonale zahrať pocity prekvapenia, údivu, či vari až
nepochopenia situácie. V porovnaní s telom nepomerne
veľká okatá hlava dodáva tejto utešenej sovičke na druhej strane výzor neobyčajne múdreho stvorenia. Prejavy správania, akými sú hnev,
nervozita či namosúrenosť, sa v jej repertoári prakticky nevyskytujú.
Pôtik kapcavý pôsobí navonok až nadprirodzene pokojne, prežívajúc
harmóniu s celým okolím. Tohto flegmatického polnočného vtáčieho
tvora veru len tak hocikto alebo hocičo nerozhádže. Vyžaruje z neho
absolútny pokoj a pohoda a aj na tie najnápadnejšie podnety z okolia
reaguje nadmieru pokojne.
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Výhražný pohľad pôtika kapcavého na nevítaného človečieho hosťa v jeho výsostnom teritóriu.

Jestvuje však situácia, ktorá predsa len dokáže pôtika kapcavého rozrušiť a trochu vyviesť z duševnej rovnováhy. Keď sa táto sovička, pravý
nočný vták, ukáže na scéne lesného divadla počas dňa, denný vtáčí súbor
doň začne vytrvalo dobiedzať, aby sa mu čo najskôr stratil z očí. Vnímajú
ho totiž, ako všetkých nočných operených dravcov, ako potenciálnych
predátorov, ohrozujúcich ich bezpečnosť aj bezpečnosť celej rodiny.
Počas dňa si však tieto dva vtáčie herecké podsúbory lesnej činohry akoby vymenili úlohy. Vtáčatá s dennou aktivitou sa za svetla
úplne zbavia strachu z nočných operených dravcov a začnú sa k nim
správať neobyčajne odvážne, ba až panovačne. Keď vysliedia niekde
v korunách stromov driemajúcu sovu, ktorá si nestihla nájsť vhodnejší úkryt na denný odpočinok, stávajú sa pánmi situácie. Desivý
strach o holý život, ktorý sa denných vtákov zmocňuje pri započutí
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alebo zahliadnutí nejakej sovy v lese na svitaní, stmievaní, najmä však
za úplnej tmy, je za vidna odrazu preč. Počas dňa je vystúpenie sovy
neželané, a preto sovieho votrelca operence vo svojich domovských
okrskoch nestrpia a začnú naň za hlasitého varovného pokriku nalietavať, aby les čo najskôr opustil. Spoločnými neúnavnými výpadmi
a vytrvalým prenasledovaním sa ho snažia prinútiť zaliezť niekde do
skrýše. Najhorlivejšími a najodvážnejšími operenými ochrankármi,
ktorí starostlivo bdejú nad dodržiavaním pokoja v zátišiach lesa počas
bieleho dňa, sú brhlíky, červienky, drozdy, hýle, kôrovníky, mucháriky,
pinky, ale najmä sýkorky, ktoré podnikajú na sovieho votrelca naozaj
riskantné bojové nálety. Sova sa pri nich musí uhýbať, ak nechce utrpieť ťažkú ujmu v podobe oskalpovania hlavy či škrabancov na tele od
ostrých zobákov a pazúrov neodbytných útočníkov.
Pod záštitou vtáčej bojovej jednotky si na pôtika kapcavého trúfnu
útočiť dokonca aj najmenšie európske vtáčiky králičky zlatohlavé. Títo
len päťgramoví operení drobčekovia dobiedzajú do omnoho väčšieho
a bucľatejšieho pôtika flegmatika s neobyčajným zápalom. Na pomoc
pri zaháňaní nevítaného sovieho hosťa sa zlietne početný kŕdlik týchto miniatúrnych vtáčích stvoreniatok. V natesno zomknutej formácii,
ktorá tvarom a usporiadaním pripomína viac sršní roj ako vtáčí kŕdlik,
s dupkom stojacim, svietivo oranžovým perím, olemovaným po krajoch čiernymi pásikmi na hlavách, vyzerajú títo vtáčí trpaslíčkovia ako
podráždené, veľké „operené sršne“, ktoré to nevítanému narušiteľovi
denného pokoja v lese teraz poriadne zrátajú.
Ešte hodnú chvíľku po tom, ako sa pôtikovi podarilo ukryť v dutine
stromu, zostávajú jeho vtáčí prenasledovatelia v pohotovosti v blízkom
okolí a ich hlasité, srdcervúce tiesňové volania nijako nepoľavujú na intenzite. Až keď sa ubezpečia, že elegantná sovička sa už definitívne uložila na denný odpočinok, vreskot najspoľahlivejšej lesnej vtáčej ochranky
utíchne a postupne sa jej členovia rozlietavajú za každodennými povinnosťami do svojich domovských revírov. Dianie v lese potom pokračuje podľa odvekého scenára bežného denného programu, v ktorom
vystupuje každá prírodnina v čase, presne pre ňu určenom, účinkujúc
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Pôtik kapcavý je pánom noci. Aktívny je
najmä počas vlády tmy, keď sa jeho volanie
„pu-pu-pu-pu-pu-pu“ nesie pokojnými lesnými zátišiami doširoka-doďaleka.

predurčeným spôsobom správania v jedinečnej role napísanej
scenáristkou a režisérkou v jednej
osobe – prírodou.
K jedným z najkrajších a najpôsobivejších umeleckých predstavení, aké sa počas celoročnej
divadelnej sezóny odohrávajú na
pódiu lesného amfiteátra, patrí zásnubná scénka pôtika kapcavého.
Choreografia ľúbostnej predohry
potenciálnych sovích snúbencov
nesie známky najvyššej umeleckej hodnoty. Nádejní pôtičí partneri si sadnú na konár vedľa seba
a pod klenbou hviezdnatej oblohy
začnú hrať okúzľujúce polnočné divadielko. Naraz, akoby na povel a po
dlhodobom nácviku, začnú v absolútne zosúladenom rytme a rovnakom
smere pohybovať veľkými hlavami, opisujúc nimi kružnice alebo stojaté
elipsy. Pohyby tejto zaľúbenej pôtičej dvojice sú také zosynchronizované,
že nezainteresovanému pozorovateľovi sa tieto tanečné cviky javia tak,
ako keby ich nepredvádzali živé operené stvorenia, lež plyšové hračky natiahnuté na kľúčik a naprogramované nejakou vyššou umelou inteligenciou. Pri predvádzaní tejto fascinujúcej tanečnej kreácie sa obaja partneri
navyše ohlášajú v takte pianissima „pu-pu-pu-pu-pu“.
Po krátkej prestávke sa tanečný soví pár postaví oproti sebe, uprene sa dívajúc sa jeden druhému do zamilovaných očí, a nanovo začnú
s interpretáciou komicky vyznievajúcej tanečnej zostavy. Pohyby sovích milencov sú tak dokonale zosúladené, že užasnutému divákovi sa
skutočne zdá, ako keby sa nepozeral na dve, ale iba na jednu sovičku.
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Potenciálni pôtičí snúbenci sú si podobní na nerozoznanie, a tak
ani skúsený znalec vtáctva nedokáže odlíšiť samčeka od samičky. Pohlavie zamilovaných sovičiek však predsa len niečo prezrádza. Samček
neprilieta na „randevú“ s prázdnymi pazúrmi, teda presnejšie povedané, v jeho prípade s prázdnym zobákom, lež s čerstvo ulovenou lesnou
myškou, ktorú na snúbeneckom obrade ponúkne svojej nastávajúcej
ako originálny zásnubný darček. Počas jedinečnej ľúbostnej predohry
sa myška soviemu snúbencovi v zobáku hompáľa, čím púta zvýšenú
pozornosť snúbenice. Na konci milostnej scénky samček napokon samičke tento jedinečný zásnubný darček ponúkne. Tá sa veru nenechá
dlho vynukovať a chutný podarúnok prijíma, čím mu dáva jednoznačne najavo svoju náklonnosť a ochotu vstúpiť s ním do snúbeneckého
stavu. Ich trvalý partnerský vzťah sa tak definitívne spečatí.
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Vzorná upratovacia čata
Vrabce sú známe svojou družnou a znášanlivou povahou. V rodinných komunitách, ktorých príslušníkmi sú obyčajne blízki príbuzní –
dedkovia, babičky, strýkovia, tety, rodičia, mláďatá – vedú príkladný
spoločenský spôsob života, držiac sa hesla: Jeden za všetkých, všetci
za jedného! Po stáročia patrí vrabčie džavotanie k neodmysliteľnému
koloritu nielen gazdovských dvorov na dedinách. Staré dynastie rodov vrabčiakovcov obývajú aj rušné intravilány veľkomiest, kde sú ich
kolónie svojou nápadnou akustickou a vizuálnou prítomnosťou úžasným osviežením a oživením.

Jedálniček
Vrabec domový je všežravec, pochutná si na všetkom, čo dokáže
zahnať hlad. Rodičia kŕmia mláďatá spočiatku výlučne hmyzom, dospelé vrabce skonzumujú prakticky všetko, čo nájdu vo svojom okolí
– ovocie, pečivo, sušienky, syry, zvyšky bezmäsitých i mäsitých jedál...
Vrabce sa týmto spôsobom významne podieľajú na starostlivosti o hygienu ľudských sídiel, ktoré produkujú stále viac a viac odpadu všetkého druhu. Úderné vrabčie upratovacie čaty vzorne dbajú o čistotu
svojich rajónov. Na ulici nenechajú ani drobnú omrvinku, ohryzok
z jablka, spadnutý nanuk či šupku z banána. Hliadkujú najmä v okolí
smetných košov a nádob, preto bývajú jedinečnými likvidátormi biologického odpadu. V tejto nezastupiteľnej úlohe sú vrabčie upratovacie čaty vedno s oddielmi ďalších všežravých, ľudské sídla obývajúcich
(omnivorných, synantropných) operencov doslova požehnaním.

Poriadok vo vlastnom
Vrabce však upratujú aj vo svojich hniezdach. Na jar svoje staronové príbytky najskôr dôkladne vyčistia od starého opotrebovaného
materiálu a potom si ich po celý rok starostlivo vynovujú a skrášľujú
novými stavebnými prvkami. Uschnuté korienky, stonky a listy tráv,
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perie či farebné drôtiky, filtre z cigaretových ohorkov, papieriky, pozlátka, špagáty, vata, ba aj najrozmanitejšie cennosti v podobe roztrhaných náramkov či príveskov zdobia ich príbytky.

Bojkovia a odvážlivci
Príslušníci dedinských rodov vrabcov sa vyznačujú vysokým stupňom bojazlivosti a nedôverčivosti, ba vari až chorobne nezdravou plachosťou. Vrabce z vidieckych sídiel sú priam poverčivými strachopudmi, a preto sa stránia už čo i len zvedavých pohľadov človeka. Na
dedine je veľkou vzácnosťou poprezerať si zblízka párik alebo kŕdlik
vrabcov. Len čo zahliadnu niekde nablízku dvojnohého tvora, už aj sa
schytia na krídla a letia sa rýchlo poschovávať.
Celkom inú náturu majú populácie vrabcov z mestského prostredia. Mestské vrabce akoby načisto stratili strach z človeka, skôr naopak, neobyčajne rady trávia chvíľky v jeho prítomnosti. Miesta, kde sa
zdržiava počas dňa najviac ľudí, ako sú autobusové a vlakové stanice,
zastávky, námestia, nákupné strediská, patria mestskou vrabčou pospolitosťou k obzvlášť vyhľadávaným odpočinkovým stanovištiam.
Samček vrabca domového vo svadobnom šate má výraznejšie sfarbenie so sivým temenom a širokým, takmer čiernym pásom na hrudi.
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Vrabčie naťahovanie sa
Na ružomberskej autobusovej stanici som bol raz svedkom vrcholne komickej scénky, ktorú tamojší vrabčí činoherný súbor zahral v excelentnom stvárnení. Hladný ako vlk som si pochutnával na syrových
nitiach. Staničné vrabce mali asi podvečernú strážnu pohotovosť, lebo
len čo začuli zvuky otvárania mikroténového vrecúška, v krátkej chvíľke
sa zlietla okolo mňa početná vrabčia družina. Aj oni boli určite vyhladované. Postávali okolo mňa, skackali mi okolo nôh a nevraživo na mňa
zazerali, závidiac mi, s akým slastným pôžitkom si pochutnávam na neodolateľnej mliečnej dobrote. Videl som na ich drobných očkách, že by
mi najradšej syrový motúzok uchmatli nie z ruky, lež rovno z úst. Také
boli lačné a závistlivé. Keďže som si neprial, aby mi vrabce niečo také
neslušné a netaktné vyviedli priamo pred zrakmi potenciálnych pasažierov, netrpezlivo čakajúcich na autobusové spoje, a navyše mi prišlo
týchto vyhladovaných operených chudákov ľúto, ponúkol som im jednu syrovú niť. V tej chvíľke som ešte netušil, akú grotesknú divadelnú
scénku vrabčí ochotnícky súbor na pódiu autobusového nástupišťa
predvedie. Začalo sa neskutočné divadelné predstavenie.
K syrovému motúzku bleskovo priskočili a prileteli všetky vrabce,
ktoré striehli nablízku, a začali sa oň naťahovať. Štyria vrabčiaci uchopili syrovú niť zobákmi na jednom a traja na druhom konci a začalo sa
preťahovanie kto z koho. Toto mimoriadne komicky pôsobiace vrabčie
meranie síl, sprevádzané hlasným čvirikaním, trvalo hodnú chvíľku, až
kým sa jednému ťahačovi z ľavého družstva nepodarilo so syrovou
niťou, stískanou pevne v zobáku, prudko drmnúť a bleskovo vzlietnuť.
Pri tomto chytrom manévri väčšina členov oboch súperiacich vrabčích družstiev, ktorí sa lákavej pochúťky nedržali zobákmi dostatočne silno, zo syrového motúzka postupne poodpadávala. Nešikovné
vrabce sa, popadajúc z výšky desiatich centimetrov, poprekopŕcali na
zemi. Pravý koniec syrovej nite však predsa len zvieral rovnako mocne zobákom jeden príslušník súperiaceho družstva, ktorého protivník
unášal takto v závese povetrím. Keď sa z hromadného pádu otrasení
členovia zdanlivo súperiacich družstiev po krátkej chvíľke spamätali,
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schytili sa za hlasitého čvirikania na krídla a dali sa zúrivo prenasledovať svojich dvoch odlietajúcich spoluhodovníkov spojených syrovou
niťou. Mocnejší vrabec unášal slabšieho. Na divadelnom pódiu autobusovej stanice sa tak pred očami pasažierov, čakajúcich na autobusové linky odohrávala úsmevná scénka ako z nacvičenej grotesky.

Samička je nenápadnejšia, ale rovnako usilovne loví hmyz pre svoje mladé.
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