PRACOVNÍ LIST – NEJLEPŠÍ ZVÍŘECÍ TÁTOVÉ II

Otec – základním životním cílem je šířit geny, co nejvíce to jde, za minimálního množství vložené
energie a času – „pomilovat a opustit“
Samice – rodičovskému procesu věnují více času, proto jsou ve volbě partnera vybíravé
Ale někteří otcové se vydali jiným směrem – třeba kvůli drsným životním podmínkám, kde přežití
mláďat vyžaduje snahu od obou rodičů. Nebo neobvyklým reprodukčním technikám, jako je vnější
oplodnění (u ryb), při kterém je samec posledním přítomným – a proto mu připadnou rodičovské
povinnosti.

Někteří otcové nosí své děti na zádech, ale
tito je nosí ve svých ústech.

……………………
Stojí bez potravy nehnutě na místě,
odolává mrazivému větru o rychlosti
klidně i 190 km/h, dokud se mládě
nevylíhne.

I tento otec poctivě zahřívá vejce, ale může jich
mít klidně i padesát.

V této smečce to funguje jako v klasické rodině –
táta, máma, děti – po celý život.

Tito samci pomáhají u porodu, a když se matka
po několika týdnech vzdálí, vychovává své děti
sám s pomocí ostatních členů rodiny.

……………………

……………………

……………………

……………………

Řešení
Tito otcové vykazují nejrozsáhlejší otcovskou péči mezi rybami. Kromě stavění hnízda pro své mladé
a jejich ochrany po vylíhnutí jsou arowany známé i kvůli tomu, že patří mezi tlamovce. Někteří samci
uchovávají stovky malých rybek ve svých ústech a občas je pustí ven na špacír. Tátové na ně ale
pořád dávají pozor a dávají si pozor i na to, aby nakonec každou z malých rybek zase našli a vcucli
zpátky do pusy, aby je ochránili před dravci.

Arowana
Poté, co samice naklade vejce, její zásoby živin se vyčerpají a na dva měsíce se odchází nakrmit do
oceánu. Odpovědnost za udržení vajíčka v teple během mrazivé antarktické zimy tak zůstává na otci.
Otec stráví během kruté zimy dva měsíce udržováním vajíčka mezi nohama a břichem, aniž by se
najedl. Pokud se příliš prudce pohne či vejce odhalí mrznoucím teplotám, ptáče zahyne. Ale jeho
oddanost – a rovnováha – zajišťují přežití nové generace. To je táta!

Tučňák císařský
Samec poslušně zahřívá vejce, ale podobnost s tučňákem tady končí. Samec je bujným
polygamistou a udržuje si svůj harém až 12 samic. Navzdory tomu však je dobrým otcem,
zahřívá všechny vejce pod dobu šesti týdnů, staví hnízdo a je zodpovědný za výchovu ptáčat
bez jakékoliv pomoci matky.

Nandu
Navzdory své strašné reputaci vrcholového predátora jsou samci vlků pozornými, monogamními a
ochranářskými otci. Poté, co samice porodí, drží se u svých bezbranných štěňat a doupě neopustí po
několik týdnů. Otec stráží a loví potravu, o kterou se rozdělí se svou rodinou, a na svém potomstvu
rozhodně nešetří. Zatímco maminka maso vyzvrátí, aby nakrmila mláďata (štěňata začínají jíst maso ve
třech týdnech), táta jim nabízí celé kusy čerstvé potravy. Jak štěňata rostou, bere na sebe otec roli
přísného, někdy hravého učitele, který pomáhá štěňata zapojit do smečky.

Vlk
Jasně, malí a chlupatí stromoví primáti známí jako kočkodani jsou neuvěřitelně roztomilí,
ale samci berou svou roli otce vážně. Za pomoci ostatních členů rodiny, včetně starších
sourozenců, se typický táta kočkodan stará o mláďata, krmí je a vozí na zádech, zatímco
se jejich matka po několika týdnech vzdálí a volí očividně „nezaujatou“ rodičovskou roli.
Otcové často také působí jako pozorné porodní báby během porodu svých novorozenců,
dokonce je po porodu očistí a odkousnou pupeční šňůru.

Kočkodan

