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ZVIRTCI KIJTTT]RA
Zv íÍ ata ne skládaj í symfonie ani nepíšou romány.

Přesto mají svou kulturu, kterou si předávají z pokolení
na pokolení. A pro lidi, kteří se pasovali na pány tvorstva,

to mohou být překvapivé poznatky.

laroslav Petr

KUDY DoMŮ?ěkdy Živočichové striktně dbajÍ tm.
dic, jindy se pouštějí do překvapi
qých inovací' Zvířecí kultuIa není

- 

q'sadou Einsteinů Živočišné říše.
Na'deme ji třeba u čmeláků s mozkem velrym
jako špendlíková hlavička'

Simparzice Kutu cupuje v zubech stonekbyli-
ny na tuhá vlákna a ta si pak odnáší k nedaleké.
mu telmitišti. svalí se na bok, pohodlně se opře
o loket a volnou rukou Zasouvá jedno z vláken
do nitŤa termitiště. Za chi{i ho q.táhne oba.le-
né lozzuřenými hmyzem a labužnicky si tuhle
,,jednohubku.. stlčí do úst. sotva pohne čelistmi,
a ú zasouvá vlákno do telmitiště zno!1r. Takhle
lydrží loút' dokud se pochoutky bohaté na pro-
teiny nenas}'tí. Mladá samička Kata svou mat&u
bedlivě sleduje. Bere do neobratných prstů stéb
lo tIá\T a Zkouší s ním Zašéoulat V Zemi. Moc
jí to nejde, ale malá šimpanzice se nevzdává.
Uběhne ještě řada let, než lovtelmitů,,na udici..
zvládne a Začne to učit svá mlád'ata.

SimpanzÍlov termitů pozorovala popwé slav.
ná britská Zooložka ]ane Goodallová už před
šedesáti lety. Její zpráVa q-volala mezi Vědci
poprask' Vsichni tehdy bÍali Za holovou \ěc' Že

\.Fobu nástloiů zvládá ze všech pozems$ch
tvorů pouze člověk. simpanzi nás ale cílenou
úpravou stébel nebo větviček plo lov telmitů
o tenhle,,monopol.. připravili.

Nedávno dali vědci dohlomady data Z pozo-
Íování šimpanzů v mnoha různých oblastech
Afriky a doŠ|i l. dalŠimu pťekvapivému 7á\ěru'
který lze shrnout rčením: jiný |Íai' jiný mrav'
Simpanzice Kutu loví termity tak, 

'ak 

je Zlykem
v šimpanzích tlupách obývajících údolí tan-
zanské řeky Issa. Vkonžské lokďitě Goualougo
ale tamějšÍ šimpanzi ch}tají termity na VětVič-
ku zbavenou listí. Při lor,u sedí zpříma a ',udi-

Tažn í ptáci odléta]Í na podzim z hníz.

dišť na zimoviště a najaře 5e zase

Vracejí. casto přitom podáVaji úžasné

ýíkoný Břehouš rudýza devět dní non.

istop Ietu dorazíz aljašského hnízdiště

na novozéland5ké zimoviště Vzdá|ené

11500 kiIometrů. Většina ptáků má

trasu €esty Žakódovanou V dědičné

informacia průběžně si kontro|Ují Vro.

zený kurŽ pod|e slúnce, hvězd, re|iéfu

krajiny nebo podIe magnetického poIe

země. Někteří ptácí se a|e naučítrasu
připrvním letu V doprovodu s\^ýrh

rodičůči jiných zkušených pří5|Ušníků

V|astního druhu. Tito ptáci majiVIoze-

nou potř€bu přesunoutse na podzim

do zimovišťa najaře do hnízdišt, a|e

trasu si předáVají jako,,know.how..

z poko|enína poko|ení. K tažným

ptákům, pro které je migračnitrasa

,,ku Itu.n í zá|ežitostí.., patří například

čápi bí|i,jeřábi kanadštÍ' ibisové ska|ní

nebo bernešky bě|olící. Iu tažných

ptáků p|atí, že praxe dě|á mistra' Při

pÍVním |etu 5i m|adí ptáci osvojí trasu
jen V hrubÝch rysech. Dokiížoujisami

abso|Vovat, a|e pokud |étajíse zkuše'

nějšímiptáky, každým rokem se zdo.

kona|ují V h |edán í nejkratší cesty.

N apřik|ad jeřábi kanadšti se za sedm

IetzIepšiliv h Iedání optimá|n Ího kurzu

o 38 o/o.

ci.' dIŽí střídavě V levé nebo pravé luce. Z kla
cíku si nejprve rozzuÍené termity shlnou do
dlane a teprve pď je sÍrci do ús|. Šlmpanzi ze
senegalské lokality Kayan loví telmiťy na klacík
podobně jako je'iich pŤíbuzní Z Konga, ale ú]o.
vek si stÍkají do úst i s nástlojem, podobně jako
tanzanští šimpanzi od řeky Issa'

Všechny styly lovu a konzumace termitů jsou
ste].ně úspěšné. Přesto se šimpanzi dIŽí míst.
ních zavedených postupů. s trochou nadsáZky
můžeme tuhle situaci přilo\.nat k japonskému
způsobu konzumace jídla ht kami a k evrop-
skému stolování s lžící, nožem a viďičkou. Hůl-
L1 a jídelní pŤíbory lrrímáme jako projely dvou
různých lidslqých kr-rltur. stejně nazíIaií zoologo-
vé na rozdíy v šimpanzí konzumaci a lo!'rr tel
mitů. Považují je za pro].e\'T jednoduché kultury
našich nejbližších zvířecích příbuzných.

obecně označu;'í vědci jako zvířecí kultu-
ru takové chování, které se živočichové naučí
a předávají si ho z generace na generaci. obli.
ba různých srylů pritom ne\,f/plý.Vá l Vroze
ných pudů ani z adaptace na zvláštnosti mist-
nrch podmínek. KaŽda zr,rřecikultura má svou
vlastní histolii a při jejím \'Zniku můŽe sehlát
ýznamnou roli náhoda'

Ptačí a velrybí hitparády
ZvÍrecÍ kultura oviem není11sadou šimpan-
zů. Řadu příldadů tradovaných zl'Yklostí naide-
me mezi opeřenci. PěVci, iako jsou pěnkaqr
nebo strnadi, se typickému Zpě\.u učí posle-
chem od dospělých příslušníků svého druhu.
Základ zpělu je v celém aieálu jejich r4iskytu
steiný v něktetých.oblastech všat ptáci zpíva,ií
vlastními dialekty. Rozdíl je podobnýjako mezi
náŤečími obyvatel Domažlicka a lidí žijících na
ostlavsku. Strnadi obecní zpívaií ien na úze-
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mí České republiky nejméně desítkou 
',nářečí..

a ZpěV strnadů zjihozápadu Cech se liší od zpě.
!.r] léchto ptálQi na severní Moravě.

Kd],ž si lYstěho!.alci brali na cestu do zámo-
ří v klecích pěvce ze své domoviny, IozšíŤili
tam nejen no.V:/ ptačí druh' ďe tal<é jeho qpic-
hí dialekt. l s odstupem staletí odborník pozná
Ze Zpě!'t.l stlnadů na Novém Zélandu, vAustrá.
lii nebo Jižní Africe, odkud pŤedci těchto ptiákti
přicestovali.

Mnohem Iychleji mění repertoáI pěvecké
hvězdy živočišné říše, velrybyhrbouni dlouho-
plouwí' zniímí tal<é ja&o keporkaci' Velryby síd-
lÍcí u břehů AustráIie se lYdávajÍ v letních měsí-
cígh na jih' k Antarktidě' aby se tam vyklmily
na drobných vodních kor'ýších. Na zimu se sta.
hují zpátky do austrďs$ch vod k námluvám,
během nichŽ se samci pÍedvádějÍ samicím
i několikahodinoqými ,,áriemi... Iy se postu-
pem času mění. Je to iakási obdoba ''naÍodních
hítpalád... Úspěšné songy se danou populací
šíÍí s Úm' jal si ie osvojují slále noví a noví sam-
ci. ohrané písničlq mizí v zapomnění. I když
se velryby ze západního a qýchodlÍIo pobře.
Ží AustTiálie v antarkticlcých vodách potkávají'
Waceií se taÍn, odkud r'ypltt1y. Západoaustral.
ští a \.Íchodoaustra]ští kepolkaci pIoto Zpíva-
jí oďišně. zajímavá situace nastala, když se na
\nýchodní zimoúště omylem Zatoulal samec se
západoaustlalsk'fin zpěvem. Jeho sonB se stď
mezi mistnÍmi samicemi ,,hitem.. a už v pňští
sezoně zpívali ',Zahlaniční šlá8I.. skolo všichni
Úchodoaustlalští samci.

Zvířecivpálezrl
zviřeci\1má)ezy se šíří ,,kultuÍní cestou.. pře-
kvapivě rychle. Počátkem dvacát'ých let minu-
lého století se dočkďi obyvatelé jihoanglické-
ho Swaydrlingu nemilého překvapení. Místní
sýkory se naučily otevírat uzávěry lahví s Íúé-
kem, které časně láno stavěli mlékaři sv'ým
zákazníkttm na zápraŽí. Ptáci si pochutnávali
na smetaÍrě, kteÍá se usadila na hladině. Tahle
dovednost se rychle Íozšířila nejen po Ang-
lii' ale objevila se i u sýkor v Severním Irsku
odděleném od Ánglie ]rshím moŤem. TIik zřej-
rně odhalilí ptáci nezáúsle na sobě bned něko.
liklát. Šíření dovednosti tak vzešlo Z většího
počfu ohnisek' Není a]e pochyb o tom, že mno.
ho ptáků otevírání lahví jednoduše okouka-
lo. Masového rozšíření dosáN tenhle ptačí zlo.
zvyk v sedmdesátych letech, kdy se v Británii
distribuovalo v lahúch dodávaných až na priáh
domu 95 % Ín]éka konzumovaného v domác-
nostech. Dnes Zmizely jak skleněné lahve se
staniolo\^ým víčkeIJf Íozvážené mlékaři, tak
!''Ťlález ptačích lupičů smetan}a

Vpodobných případech byli vědci nejednou
na vážkách' nakolik se nová dovednost šíři-
la učením _ a jal( ve$ podíl zvířat se k ní plo-
placoval vlastním pňčiněním. odpověď mohly

ŠKoLALoUPEŽNÍKŮ

Některé druhy čme|áků majípoměrně

krátké sosáky a nedosáhnou na nektar

na dně d|ouhých, úzkých trubkovi.

bÍ(h květů. Tito čme|áci někdy zvenčí

vykoušou do spodní části květu otvor

a přes něj pak na nektar snadno

dosáhnou. KVět přitom samozřejmě

neopylí. zatímco při běžném opy|eníje

neKar odměnou za poskytnutou s|už.

bu, vtomto případě |ze hovofit o nek'

tarové loupeži. Naučíse čme|ák |oupit

nektar pozorován ím jiných čme|áků,

neboje m! to Vrozené?Tuhle záhadu

Wřeši| až !.hkum na a|pských |oukách,

kde čmeláci vykráda|i květy kokhe|e
me šího. Do asym€trickýCh květů 5e

prokousáVa|i bud'zprava, nebo z|eva.

Místo pro otvor si newbílrali náhďně.
Na některých loukách si|ně preferova|i

pravou st.anu' najiných loukách |oupi|i

naopak takřka V.ýhÍad ně zleva.

Najedné |ouce se moh|a pref€rence

čme|áků z roku na rok změnit.Výzkum

na alpských |oukách odha|il, žese
čme|áci vykrádán í nektaru z květu

kokrhele učía při kopírování věrně

napodobují i volbu strany, v nížje třeba

otvor Udě|at. zjara začínají s |oupením

čme|áci, kteříto zv|ád|i už v |oňském

roce. Ti však zapomněli, které straně

květů dávali přednost minutou Vege.

tačnísezonu, a tak mohlajejich Vo|ba

padnout na opačnou st.anu, než.iakou

Upřednostňova|i v|oni' od těchto |upičů

okoukáýají |oupení mIadí čme|áci.

s postupujícím létem nab'ývá ,,|evoru.

kost. nebo,,pravorukost.. čme|áčích

banditů Vdané |oka|itě na převaŽe,

a nakonectU přev|ádnejen jeden

,,í!odus ope|and i.. nektaÍové |oupeže.

Lolpení nektaru od sebe odkoukají

ičm€|áci od|išných druhů, a někdy ho

od čmeláků okopíruj í dokonce včely

medon0sne.

dát jen expelimenry v nichŽ měli Vědci šíře-
ní zna]ostí a dovednostÍ pod kontÍolou. V ied-
nom tďovém pokusu nabízeli vědci ďrichFn
opicím kočkodanům červenozelen}Ím kuku-
řici obarvenou buď na růŽovo, nebo na mod-
Io. ModIé kukuřičné k'lasy byly ošetřeny hoř-
kou látkou, a opice se je brzynaučily ignorovat.
sousední tlupy kočkodanů dostávaly mod-
rou kutuřici bez hořké pŤísady a nechutné kla-
sy měly nabarvené naopa& růŽově. Pak vědci
přestali natíIat kukuŤici hořkou látkou. opi-
ce se nadáe držely zavedeného zr,yku. Mláďa.
ta, která se narodila až poté, co hořké kukuři-
ce zmize|y, přebírala bez ýhrad zkušenosti
s\./ch mat*. UpŤednostňovala klasy,,neškod-
ného.. zbarvení, i kdý sama hořkou chuť oďiš-
ně ZbaÍvených klasů nemohla zaŽít. Zajímavá
situace nastala, když museli dospÍvající samci
opustit Todnou tlupu a při hledání pannerek se
přestěhovali k sousedům. Na novém působiš.
ti rycNe přijali místní zlYklosti. Konzumovali
kukuřici s barvou, kterou měli v oblibě členo-
vé iejich nové tlupy' i kdyŽ si z domova přines-
li opačnou preferenci. Talové předávání zkuše-
ností a dodlžování nyklosú má význam ťeba
v pŤípadech, kdy se zvířata za cenu tÍpkých
zkušeností naučí lyhýbat jedovaqfon lostlinám.

Eďsonové živočišné říše
Živočišné druhy schopné učeni mohou
významně těžit Z 8eniálních nápadů iednot-
lívců. V 50. letech mindého století přikrmovati
lidé makaky červenolící na japonském ostově
Košima sladhFni blambolami. Mladá samička
Imo se naučila zbavovat b]íZy naiepeného pís-
ku umýáním v řece. Védci jí za tento qmález
začali říkat,,opičí Gďileo... Žádný jiný makak
nebyl něčeho podobného schopen. Těm sta.
čilo, že od imo jejÍ v1mďez okoukďi. Dospělí
samci byli sice na učení poněkud ,,natwďí.., ale
jakmile dorosda pnmí generace makatů, která
se naučila m1tí brambol od matek, dovednost
se na ostrově uchyti]a a stala se v celé populaci
napIostou samozřeimostí.

Své Einsteiny má dokonce i hmyz. napří-
k]ad čmeláci, jeiichž mozek má objem ieden
a půl kubického milimetlu. Ti zvládají Ťeše-
ní uloh, jež se ani vzdáleně nepodobaiÍ situ-
acím, s nimiŽ se můŽe hrnyz setkat ve vol-
né přírodě. Neiprye Vědci nabídli čmelá-kům
mělkou nádobku s cukeTn}'m roztokem. Když
se v nÍ čmeláci naučili hledat potralrr, polo.
žili v.ýzkumníci těsně nad misku tabulku skla.
Cmelákúděl potravu přes čiré sklo, ale do úzké
škvíry pod tabu]kou se nevešel a k misce s cuk.
Iem se nedostal. vědci připe\,Tlili k nádobce
tenkou nitku ajeiíkonec nechďi volrrě pŤístup-
ný. Kdyby čme|áci zaÍáh|i za nitlu sprám}ím
směrem, qwlekli by nádobku Zpod tabulky skla
a mohli by hodovat. Hmyz stá] před podobnou
ttlohou' jako když rná člověk lysavač pod gau-
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čem a dostane ho ven jen tak, že zatábr|e za
hadici'\čdci nerušili, jestli někter}i z pokusných
čmelaků tenhle oříšek rozlouskne. Nakonec se
ďe hmyzÍ géniové našli. Uspěljen jeden z pade
sáti čmeláků, od něi se však trik naučily další
čmeláči delnice' a to pouhým pozoror ánÍm
Z uctivé vzdálenosti. U čmeláků, kteří klíčovou
dovednost okoukali, dosahovala úspěšnost při
řešení testu 60 %' KaŽdý takto,,!Yškolený.. čme-
lák naučil nově nab}'tému umění většinu členů
své domácí nepoučené kolonie. I tohle je plo-

'ev 

zvířecí kultury

Učitelé a žáci
Přenos dovednosti Z 8enerace na generaci se
odehlává různým způsobem. NěkteřÍ živoči
chové se učí tak, že pozorují nebo poslouchají
rodiče či,jiné dospělé příslušníky svého druhu.
Dospělí živočichové jim to ale nijak neusnad.
ňu'í. U některych zúřat,isme však svědky cílené
qfrrky a ,,učitelé.. tu dbají na dodrŽovárrí ziá}lad'
ních pedagogic\ích zásad. IanÁmos Komens\Í
by jistě pochválÍl jihoafIické šelmičky sudkaty'
u kter.ých plochazejí mládata velmi důkladnou
,,školou lolu...

surikaty ob]ývají suché oblastí na jihu AfIi-
ky, kde není potla\Y nazb}t. Ner,yhýbají se pro-
to ani 1o1''u v€lmi nebezpečné kořísti,,iako jsou
smltelně jedovatí štíři. PIo nezkušené mládě
by byl lov pŤíliš riskantnÍ. Naštěstí si skupin-
ku u ádat vezme na stalost dospělý člen suli
Latí r|upy a v umeni lo''ru Šrírů ii r,yŠkolí. Úvod-
ní lekce spočívá v seznámení se štíIem, ktelého
učitel pro potřeby \4frjlT předem usmrtí. Násle-
dují hodiny, v nichŽ se mláďata potýkají se št!
rem, kterého učitel zneškodnil odkousnutím
konce ocásku s ostnem a jedovou žlázou. Vy-
učuiící usnadní mládatům situaci i tím, že
kořist handicapuie pošramocením končetin'
Následně se mlád'ata učí plonásledovat plně
pohyblivého štíIa zbaveného jedového ostnu.
Nakonec podstoupí mládě ,,matulitní zkouš-
ku.., při níž samo uloú štíra schopného smrtel-
ně uštknout. Učitel si udržuje přehled o doved.
nostech jednotlivých Žáků, které poznává po
hlase. Tempo qlrrky a přechod k náročnější ú1o-

ze přizpůsobuje tomu, íat rychle mládě zada-
nou úlohu Zvládne. sulikatí mládhta se tak těší
z individuaního studijního plánu.

K zá}ladům výl.rky u zvířat i lidí patří tako.
vá změna v provádění \'}učované aktiúty, aby
ji žáci snáze pochopili a zvládli. Učitel před-
vádí činnost pomaleii, s akcentem na k]íčo-
vé momenty a v případě potřeby neváhá ukáz-
ku zopakovat. Pro učitele je to oblYk]e o dost
náIočnější neŽ standardně pIováděná aktivi-
ta. stejně tak je pro v'ílku nezb}tné, aby učitel
zohledňoval pokrok sqých Žáků, a přizpůsobo-
val tomu postup ve l".folce. Tyhle at buty qÍ-
ulr1 kupodÍu.r zvláda].í i tvorové, o iejichŽ inte-
lektu nemáme valné mínění.

co mají spoIečného čme|áci, makaci,

pěnkavy či surikaty? Jejich m|ádáta5e

od dospělých jedinců učípodobně jako

|idské dětiVe ško|e: ať už jde o speci.

fický způsob získáVán Í nektaru, mytí

potravy Ve vodě, typický zpěV, anebo

|oV jedovatých štírů, učite| předvádi

danou činnost přesně pod|e pedago.

gických zásad - poma|u, s akcentem na

k|ičové momenty, peč|iVě zohIedňuje

pokrok sB'ch žáků, a přizpůsobuje

tomu tempovyuky.

Dělníce ewopského mravence pobřežního
seznámené s cestou ke zdloji potla\'T vodÍk cíli
nai!'ní dělnici, ktelá cestu nezná. Dělnice-uči'
telka se přitom přizpůsobuie tempu dělnice-
-žt4]r1'ttě. Když si žá\mě potřebuje plohlédnout
něja\ý olientační bod, učitelka na ni tÍpělivě
čeká' U mravenců žijících ve vel$ch koloniích
se spoustou dělnic není q^rka potřeba, plotoŽe
tito mravenci udrží v dobIém sta\ar feromono-
vé značení cesty k potlavě. U mravenců, jejichŽ
kolonie jsou malé, ale feromon rychle l'yprchá,
protoŽe není dostatečně často obnovován. Děl-
nice se na |eromonové u|azaLe|e sméru nemo-
hou spoléhat a musí se učÍt hledat cestu podle
orientačních bodů.

V něčem se však školy zvířat výuce u lidí
nelyrormaly: není znám případ, kdy by zvíře'
cí učitel motivova]žáky k učení' odměňovalie
.za sprárné řešení zvláštní ,,plémií.. nebo je za
nezvládnutí úlohy potresta].

((
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