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CHOVÁNÍ

Fenky mají vrozen˘ matefisk˘ instinkt. Ten zaruãuje, Ïe se dokáÏou o svá ‰tûÀata postarat – a to
aÏ na hranici vlastních moÏností. Z hlediska biologie chování zaji‰Èuje vrozen˘ matefisk˘ pud
zachování Ïivoãi‰ného druhu. Napínavé to v‰ak b˘vá, kdyÏ si poloÏíme otázku, jak vlastnû matefi-
sk˘ instinkt vzniká. Tak tfieba jednoduchá r˘ma mÛÏe zabránit tomu, aby matka pfiijala své dûti! 

JestliÏe 
fenku hned po
narození ‰tûÀat
oddûlíme od
jejího vrhu na
jednu aÏ dvû
hodiny, fenka
‰tûÀata neuzná
za svá a bude 
je odmítat

MATEŘSKÁ láska

Fenky jsou obûtavé mámy
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e srovnání se smeãkou vlkÛ, ve
které dorÛstající vlci Ïijí spoleãnû
se ‰tûÀaty a pfiesnû vûdí jak s nimi

zacházet, Ïijí mûst‰tí psi podstatnû izolo-
vanûj‰í Ïivot. Podle okolností se mÛÏe
stát, Ïe fenka aÏ do svého prvního vrhu
nemá vÛbec Ïádn˘ kontakt se ‰tûÀaty. 

Oddaná matefiská láska pfii
prvním vrhu
Jedni na‰i známí takovou fenku mûli.
Fenka boxera Ai‰a vlastnû ani ‰tûÀata mít
nemûla. V jednom nestfieÏeném okamÏiku

v‰ak v fiíji utekla. A „ne‰tûstí“ bylo hotové.
KdyÏ mûla na svût pfiivést svÛj první –
a jedin˘ – vrh, bylo jí jiÏ sedm. OkamÏik
porodu se blíÏil a celá rodina rozechvûle
ãekala na pfiíchod ‰tûÀat. Ai‰a se nejdfiíve
zdráhala uloÏit se ve své „nofie“, kterou jí
a jejímu vrhu lidé s láskou uchystali.
Bûhala neklidnû sem a tam a viditelnû
netu‰ila, co se to s ní dûje. TfiebaÏe za nor-
málních okolností milovala nadev‰e své-
ho majitele, v poslední fázi bfiezosti se
úzce pfiimkla k paní domu. Neustále ji sle-
dovala sv˘ma velk˘ma oãima a stále vypa-

dala tak trochu bezradnû a starostlivû.
Odkud se také mûla dozvûdût, co se s ní –
nebo, lépe fieãeno, v ní – dûje. 
âas uzrál a porod zaãal. Ai‰a strpûla pfií-
tomnost celé rodiny zcela bez námitek.
Fenka pfiivedla pomûrnû bez problémÛ
na svût první ‰tûnû. Místo aby ho zbavila
pupeãní ‰ÀÛry a zaãala ho olizovat,
k ohromnému zdû‰ení pfiítomn˘ch ãlenÛ
rodiny bûhala po pokoji a za sebou taha-
la ‰tûnû visící je‰tû na pupeãní ‰ÀÛfie.
Paní jiÏ chtûla zasáhnout, ale ‰tûnû
najednou zaãalo zoufale pískat. Ai‰a oto-
ãila hlavu jako zelektrizována zvukem,
kter˘ zaslechla. Oãichala malé ‰tûnû –
a najednou to byl porod jako z uãebnice,
jak potom shodnû popisovala celá rodi-
na. Ai‰a opatrnû pfiehryzla pupeãní ‰ÀÛ-
ru a pûknû doãista ‰tûnû olízala od hlavy
k patû. S ostatními ‰tûÀaty ve vrhu uÏ
jednala od poãátku klidnû a sebejistû.
I pfies svÛj pomûrnû pokroãil˘ vûk
a nedostatek zku‰eností byla vzornou
a velmi oddanou matkou.

Vztah vzniká ze strachu
Taková oddaná matefiská láska vzniká
velmi ãasto hned pfii prvním vrhu fenky.
DÛvod tohoto jevu vysvûtluje etnograf
profesor Howard Keeler. Ten Ïil po dobu
nûkolika mûsícÛ u indiánÛ San Blas na
korálovém ostrovû u pobfieÏí Panamy. Na
tomto malém národu je pozoruhodná
pfiátelská a ‰Èastná povaha, která je podle
v‰eho vlastní v‰em obyvatelÛm. Pfiíãina
je zfiejmû ve zcela zvlá‰tním kmenovém
tabu: indiáni San Blas nesmûjí vyprávût
sv˘m dûtem, jak vznikají miminka.
Namísto toho, aby jim vyprávûli pohádku
o ãápovi, kter˘ loví dûti z rybníka a roz-
ná‰í je po domácnostech, líãí sv˘m po-
tomkÛm, Ïe dûti rostou na pevninû a od-
tamtud si je muÏi pfiiváÏejí v kanoích.
Toto tabu je velmi silné. Mladá Ïena pro-
to, kdyÏ otûhotní, vÛbec neví, co se to
s ní (a v ní) dûje. Bfiicho se jí zakulacuje
a dokonce ani vlastní matka se neodva-
Ïuje jí odhalit pravdu, oã vlastnû jde.
OkamÏik porodu proÏívá mladá Ïena vel-
mi intenzivnû. Neví, co se dûje. Jakmile
pfiijdou porodní bolesti, mnoho z Ïen se
domnívá, Ïe musí zemfiít. Intenzivní
pocity strachu, bolesti a paniky pak po
‰Èastném porodu pfiejdou v euforické
pocity ‰tûstí. Profesor Keeler pfiedpoklá-
dá, Ïe díky tomu jedineãn˘m zpÛsobem
vzroste vztah matky k jejímu dítûti. Ale
pfiesnû tak jako tyto nic netu‰ící mladé
Ïeny musí svÛj první porod proÏívat
pravdûpodobnû také fenky. Ani ony
nevûdí, co se to v jejich tûle dûje, zaÏívají
porodní bolesti a následující porod, aniÏ
by vûdûly, oã jde. 

SVùT PSÒ 1/05 41

CHOVÁNÍ
Fo

to
 M

in
er

va

a V

Fenky jsou obûtavé mámy

SP 01/05 40-42 Láska  7.12.2004 9:52  Stránka 41



Matefisk˘ pud se musí aktivovat 
Jakmile je ‰tûnû na svûtû, nezku‰ená fen-
ka neví, co má dûlat. Zdá se, Ïe matefisk˘
pud se u feny nespou‰tí samotn˘m poro-
dem. Ve v˘‰e uvedeném pfiíkladu fenky
Ai‰y se matefisk˘ pud probudil náhle aÏ
kfiikem malého ‰tûnûte. Existuje celá
fiada pfiíkladÛ, které tento pfiedpoklad
potvrzují a pfiivádûjí nás k závûru, Ïe
matefisk˘ pud v kaÏdé fence dfiímá, ale
neprobouzí se hned. Musí b˘t aktivován
po porodu. Jakmile je matefisk˘ pud akti-
vován, fenka bude i pfii pfií‰tím porodu
hned vûdût, co má dûlat. Pfiíklad moÏné
aktivace matefiského pudu jsme si jiÏ
uvedli: kfiik ‰tûnûte je siln˘ signál, kter˘
probudí u feny matefisk˘ pud a vyvolá
v ní prastaré, vrozené formy chování. 

DÛleÏitá je ãichová kontrola
Skuteãnû rozhodujícím faktorem úzkého
vztahu mezi fenkou a ‰tûnûtem je nûco
jiného. Je to prostû pût prvních minut.
Bûhem tûchto pûti minut po narození
fenka ‰tûnû intenzivnû oãichává. Pfiijímá
pach ‰tûnûte – a samotn˘ tento pach sta-
ãí k tak intenzivní aktivaci matefiského
instinktu, Ïe se matka nechce od svého
poromka nechat oddûlit. Bude ‰tûnû brá-
nit a peãovat o nûj do vlastního sebezni-
ãení. Tohle známe i my lidé. Pokud Ïeny
drÏí v rukou cizí miminko a vdechují jeho
vÛni, roste v nich touha pomazlit se
s ním, starat se o nûj – a nejednou také
zatouÏí po vlastním dítûti. 
JestliÏe fence ‰tûnû odebereme dfiíve, neÏ
ho bude moci oãichat, a jestliÏe jí namís-
to vlastního ‰tûnûte podstrãíme cizí ‰tû-
Àata, pfiijme cizí ‰tûÀata po ãichové kon-
trole bez váhání jako vlastní dûti. Za
takov˘ch okolností vznikají ãastokrát vel-
mi kuriózní situace, které pak budí
mimofiádnou pozornost tisku. Toto pravi-
dlo totiÏ platí pro celou fiadu savcÛ.
Stejn˘m zpÛsobem se stará koãiãí máma

o vrh ‰tûÀat nebo fenka jezevãíka pfiijme
mládû tygra. JestliÏe fenku hned po naro-
zení ‰tûÀat oddûlíme od jejího vrhu na
jednu aÏ dvû hodiny, fenka ‰tûÀata neu-
zná za svá a bude je odmítat. V krajním
pfiípadû je mÛÏe i usmrtit. Zcela ztrácí
matefisk˘ instinkt a vztah ke sv˘m ‰tûÀa-
tÛm. Proto je okamÏik porodu tak rozho-
dující. 

V‰echno jen otázka hormonÛ
Profesofii Rutgersovy univerzity v New
Brunswicku v USA podnikli v roce 1972
v˘znamn˘ pokus, kterému byla v odbor-
ném tisku vûnována velká pozornost.
Tento pokus si kladl za cíl zjistit, co pfies-
nû se dûje v tûle savcÛ: odebrali samiãce
potkana krev bezprostfiednû po porodu.
Tuto krev pak vstfiíkli jiné, je‰tû „panen-
ské“ samiãce. Souãasnû jí nechali v kleci
pût cizích novorozen˘ch mláìat. V mladé
samiãce potkana se o ãtrnáct hodin
pozdûji probudily matefiské pudy.
Mláìata ãistû olízala, lehla si k nim do
hnízda a dokonce se je pokou‰ela kojit.
Rozsáhlé pokusy prokázaly, Ïe takové
matefiské chování lze spustit jen krví
samiãek potkanÛ – matek, pokud jim byla
krev odebrána 24 hodin pfied porodem
nebo po nûm. ProtoÏe jen v této dobû
jsou v krvi pfiítomny hormony, které
spou‰tûjí matefiské chování. Profesor 
P. H. Klopfer z univerzity v Durhamu se

se zab˘vá v˘zkumem vzniku matefiského
pudu. Jeho v˘sledky ukazují, Ïe roz‰ífie-
ním dûloÏního hrdla bûhem porodu
dochází v tûle k vyluãování hormonu oxy-
tocinu. Oxytocin povzbuzuje tvorbu mlé-
ka v mléãn˘ch Ïlázách. Kromû toho
povzbuzuje oblast mozku v hypotalamu,
ve kterém je uloÏeno matefiské chování.
KdyÏ se tento hormon vstfiíkne sameãko-
vi potkana, pÛsobí dokonce i na zapfii-
sáhlého starého mládence. Takoví sameã-
ci si zaãnou stavût hnízdo a kradou
potkaní miminka z cizích hnízd, aby je
oãistili a peãovali o nû. Je tedy romanti-
kou opfiedená matefiská láska jen dÛsled-
kem pÛsobení hormonÛ? Ano, hormony
skuteãnû hrají ve v˘voji zdravého matefi-
ského chování klíãovou roli. Ale bez
spou‰tûcího podnûtu, jak˘m je napfiíklad
vÛnû mládûte a jeho kfiik pfiesnû ve správ-
n˘ okamÏik, zÛstává pÛsobení hormonÛ
bez úãinku. Jedno je ale jisté: po prvním
vrhu berou fenky svût jinak neÏ dfiív.
Jednou aktivovaná mozková oblast, ve
které je uloÏeno matefiské chování, zÛstá-
vá aktivní jiÏ trvale. 

Proã neexistuje ochrana ‰tûÀat
TotéÏ ostatnû platí také u lidí. Kolektiv
profesora Ericha Seifritze na univerzitû
v Bazileji mûfiil mozkové proudy rodiãÛ
a srovnal je s mozkov˘mi proudy bezdût-
n˘ch párÛ. Pokud zaznûl kfiik malého
dítûte, v mozcích rodiãÛ bylo moÏné
namûfiit vysokou aktivitu v limbickém
systému a v amygdalární oblasti. To jsou
právû ty ãásti mozku, které zpracovávají
pocity. Dûtsk˘ kfiik tedy pfiivedl rodiãe do
stavu okamÏité pohotovosti. U bezdût-
n˘ch párÛ v‰ak takové reakce zji‰tûny
nebyly – dûtsk˘ kfiik je nechal zcela lho-
stejn˘mi. To je také vysvûtlení, proã ve
skuteãnosti neexistuje u psÛ obecná
ochrana ‰tûÀat. V knihách o psech
a jejich v˘chovû stále ãteme o tom, Ïe ‰tû-
Àata se nemají ze strany jin˘ch psÛ ãeho
obávat. To je hol˘ nesmysl. Nepravda se
nestane pravdou jen proto, Ïe ji budeme
stále opisovat a opakovat.  Fenky, které
je‰tû nikdy nemûly vrh, nemûly ani ‰anci
aktivovat svÛj matefisk˘ pud. Pokud Ïijí
do znaãné míry izolovanû, aniÏ by byly
v blízkosti feny, která mûla ‰tûÀata,
nemohou poznat ‰tûnû jako takové.
Zoufalé nafiíkání a pískání mal˘ch ‰tûÀat
je proto nechává zcela chladn˘mi. Nejsou
proto o nic hor‰ími psy – jen jim chybí
jedna rozhodující zku‰enost v Ïivotû.
A proto je rozumné nenechávat své ‰tûnû,
aby se bezev‰eho rozebûhlo ke kaÏdému
cizímu psovi. NemÛÏeme se slepû spolé-
hat na ochranu ‰tûÀat, která vÛbec
neexistuje. Welt
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Vyrovnaná fenka
hovawarta se
sv˘mi ‰tûÀaty

SP 01/05 40-42 Láska  7.12.2004 9:52  Stránka 42


