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44 Z V I E RATÁ N A C E STÁC H

Tučniaky cisárske sú síce vtáky, ale nelietajú a väčšinu času 
trávia plávaním. Ešte viac prekvapujú svojím každoročným 
presunom po ľade, aby sa párili a vychovávali mláďatá. 
Ak chcú tučniaky vydržať celú dlhú cestu, musia sa aj plaziť 
a kĺzať po bruchu. Mnohé takto prekonávajú jedným smerom 
až 200 kilometrov. Keď sa narodí mláďa, rodičia sa musia 
opakovane vydávať na cestu, aby mu zabezpečili potravu.

Tučniaky cisárske
Studený pochod

Mrazivá zima

Tučniaky cisárske 

a ich mláďatá trávia 

na Antarktíde celú zimu.

A N T A R K T Í D A

južný
pól

j u ž n ý  p o l á r n y  k r u h

j u ž ný  p o l á r n y  k r u h

Rad tučniaky

Čeľaď Spheniscidae

Vedecké meno Aptenodytes forsteri

Potrava ryby, kril a sépie

Dĺžka života 20 rokov

Tučniak cisársky

Hmotnosť 22 – 45 kg

Veľkosť vysoké do 122 cm
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45P UTOVA N I E P O S Ú Š I

Čakanie v chlade
Hladné mláďatá

Tučniaky sa liahnu na jednom z najchlad-

nejších miest na Zemi. Hoci vajce znáša 

matka, inkubuje ho otec. Drží ho navrchu 

chodidiel až deväť týždňov a dáva pozor, 

aby sa nikdy nedotklo ľadu. Keď rodičia 

lovia, staršie mláďatá ostávajú samy.

Návrat rodičov
Úspešní lovci

Tučniaky sú vďaka svojmu telu, tvarom 

pripomínajúcemu torpédo, lepší plavci 

než chodci. Aby sa dostali z vody na ľad 

a mohli sa vrátiť k čakajúcim mláďatám, 

vystreľujú sa nahor a pristávajú naplocho 

– na bruchu. 

Čas kŕmenia
Túžobne očakávaná potrava

Počas výpravy za rybami rodičia lovia 

rozličné druhy rýb a často korisť prehltnú 

vcelku. Keď sa rodič vráti k svojmu 

hniezdisku, potravu vyvráti, takže 

čakajúce mláďa dostáva teplú tekutú 

potravu.

Návrat rodiččovov ČČČČas Č
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short-tailed shearwater

wandering albatross

bar-tailed godwit

arctic tern

barn swallow

�amingo
european white stork

red-crowned crane

bald eagle

canada goose
monarch butter�y

mexican free-tailed bat

desert locust
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Migrácia
Na juh migrujú iba danausy 

vyliahnuté koncom leta alebo 

začiatkom jesene. Riadia sa 

chemickým kompasom v ty-

kadlách a na zistenie polohy 

využívajú slnko a zemské mag-

netické pole. Motýľ však nežije 

tak dlho, aby stihol dokončiť 

celú cestu nazad. Letí iba tak 

ďaleko, ako môže, potom nakla-

die vajíčka a zahynie. Odtiaľ, 

kde prestal, pokračuje v ceste 

ďalšia generácia. Kým motýle 

dosiahnu svoj konečný cieľ, 

môže to trvať až celé štyri 

generácie.

Danaus sťahovavý
Danaus prechádza štyrmi životnými štádiami. Z vajíčka sa vy-

liahne larva a tá sa zmení na húsenicu, ktorá sa zakuklí. 

Nakoniec sa z kukly vynorí motýľ. Tento proces 

sa nazýva metamorfóza.

8 – 14 dní
15 sekúnd

kukla
5 minút

 15 minút

 2 hodiny

húsenica

84 Z V I E RATÁ N A C E STÁC H

Transformácia Zmena 

z húsenice na motýľa trvá 

dva týždne.

Rad motýle

Čeľaď Nymphalidae

Vedecké meno Danaus plexippus

Potrava nektár

Dĺžka života 2 mesiace

Danaus sťahovavý

 Hmotnosť do 0,75 g

Veľkosť rozpätie krídel do 10,2 cm

Motýle
Jemní tanečníci
Keď nastáva čas najdlhšej migrácie vo svete hmyzu, oblohu 
ovládnu danausy sťahovavé. V auguste sa nad Severnou 
Amerikou zdvihnú milióny danausov a hromadne migrujú 
do Kalifornie a Mexika, aby sa vyhli prvým mrazom. Títo drobní 
letci sa trepocú vzduchom až do vzdialenosti 4 800 kilometrov. 
Migrácia zo zimovísk smerom na sever sa uskutoční na jar. 
Aj austrálske danausy migrujú, ale na oveľa menšie vzdialenosti.
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Návrat domov

Milióny migrujúcich 

danausov sa často 

vrátia na ten istý strom, 

z ktorého pochádzali 

ich predchodcovia.

85VO VZ D U C H U

Vážky
Na jeseň sa na východné pobrežie Severnej 

Ameriky znesie hustý mrak šidiel zelených. 

Sú jedným z 50 druhov migrujúcich vážok. 

Šidlá zelené sú dlhé iba 7,5 centimetra 

a majú štyri krídla. Na ceste využívajú 

priaznivý vietor a sledujú línie pobrežia, 

útesy a údolia riek. Je to však cesta 

bez návratu. Po nakladení vajíčok 

migrujúce dospelce hynú. 

Zložené oko Na oku vážok 

je až 30 000 drobných faciet.

Vzdušný lov

Vážky sú okrídlené 

predátory. Poletujú 

sem a tam a chytajú 

mory, komáre a iný 

lietajúci hmyz.

Životný cyklus Šidlá 

zelené kladú vajíčka 

na vodné rastliny. Z vají-

čok sa vyliahnu nymfy, 

ktoré vylezú z vody 

a zmenia sa na vážky.
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