
Živočíchy nás dokážu prekvapiť vždy niečím iným. V tejto 
časti nášho seriálu si ukážeme, čo všetko dokážu postaviť 
častokrát veľmi malé tvory vo voľnej prírode.

Stromy	v	pavučinách

V roku 2010 sa ako neočakávaný vedľajší efekt povodní v re-
gióne Sindhu v Pakistane objavili stromy zakuklené v pavu-
činách pavúkov. Milióny pavúkov a iného hmyzu totiž utiek-
li pred vodou práve do korún stromov. Keďže išlo o veľmi 
rozsiahlu (zaplavená plocha bola veľká asi ako Veľká Britá-
nia) a dlhotrvajúcu povodeň, pavúky si začali stavať svoje 
siete v korunách týchto stromov.

Napriek tomu, že sa v tejto časti krajiny vyskytujú veľké 
povodne často, ľudia dovtedy nikdy takýto úkaz nevideli. 
Taktiež si ale všimli, že v oblasti sa výrazne znížil počet ko-
márov oproti tomu, ako by očakávali pri takej dlhotrvajúcej 
povodni. Neoficiálne zdroje zároveň uvádzajú, že v oblasti sa 
znížil výskyt malárie, avšak toto tvrdenie nebolo podložené 
vedeckým výskumom.

Termitie hniezda

Termity sú častokrát priraďované k mravcom, avšak toto  
priradenie nie je správne – z biologického hľadiska sú ich 
najbližším príbuzným šváby. Najlepším ukazovateľom ich 
vizuálneho rozlíšenia od mravcov je stavba ich tela – bruško 
termitov nasadá na hruď širokou plochou, avšak bruško 
mravcov je s hruďou spojené tenkou stopkou.

Rozšírené sú najmä v Afrike a Južnej Amerike, avšak v po-
sledných rokoch sa výrazne rozširujú aj v Severnej Amerike, 
kde v husto obývaných oblastiach spôsobujú miliardové ško-
dy na majetku (poškodzujú hlavne drevené stavby, pretože 
dokážu stráviť celulózu a lignín). V Európe sa vyskytuje tiež 
niekoľko ich druhov, avšak tu nespôsobujú zatiaľ také výraz-
né škody.

Hniezda termitov sú častokrát impozantné stavby, ktorých 
výška častokrát dosahuje až 5 metrov a ich šírka môže do-
siahnuť až 20 metrov. Hlavnou úlohou hniezda je poskytnúť 
jeho obyvateľom ochranu. Postavené sú z trusu, hliny a tiel 
uhynutých jedincov. Zaujímavé je, že v týchto nadzemných 
hniezdach sa nenachádzajú zásoby potravy – tie sú umiestne-
né v podzemnej časti hniezda, kam vedie spletitý systém cho-
dieb.
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Osie hniezda

Osie hniezda predstavujú ďalší zaujímavý typ stavieb. Zaují-
mavý experiment realizoval Mattia Menchetti, ktorý skúmal 
postup pri stavbe osieho hniezda pomocou farebného papie-
ra, ktorý poskytol osám na jeho stavbu. To, ako stavba tohto 
pestrofarebného hniezda prebiehala, si môžete pozrieť na na-
sledujúcich fotografiách. 

Martin Hriňák
Fotografie: Department for International Development (1, 2), 

Imgur (3, 5), Hbessier (4), Mattia Menchetti (6, 7, 8)
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