
nes opustíme vody klasické kyno-
logie a vydáme se na dobrodruÏ-
nou cestu do nitra Afriky. Právû

tam totiÏ Ïijí jedni z nejvzácnûj‰ích savcÛ
na této planetû, PSI HYENOVÍ.

Cennûj‰í neÏ „velká pûtka" 
Nemusí to v‰ak trvat dlouho a místo pfií-
tomného ãasu moÏná bude namístû pou-
Ïít ãas minul˘. Zatímco pfied nûjak˘mi
tfiiceti lety se na savanách v˘chodní a jiÏ-
ní Afriky bûÏnû pohybovaly velké smeãky
nápadnû barevn˘ch psÛ a nebyl Ïádn˘
kum‰t je spatfiit, dnes patfií pouhé pozo-
rování tûchto velezajímav˘ch tvorÛ ve
volné pfiírodû k vût‰ím raritám neÏ setká-
ní se v‰emi zástupci turisty tolik vyhle-
dávané velké pûtky (lev, levhart, nosoro-
Ïec, buvol, slon). My sami jsme se o nû
pfii své leto‰ní jarní náv‰tûvû JiÏní Afriky

pokou‰eli marnû. I kdyÏ v Krugerovû
národním parku pr˘ smeãka psÛ hyeno-
v˘ch Ïije, na rozdíl od mnoha lvÛ, hyen
a dal‰ích ‰elem se nám ji bohuÏel spatfiit
nepodafiilo. Po t˘denním hledání jsme
rezignovali a na divoké psy se za‰li podí-

vat alespoÀ do zoologické zahrady v jiho-
africké Pretorii...
Jak je to moÏné? Na vinû je více faktorÛ:
tradiãní úbytek Ïivotního prostfiedí
a s ním související postupn˘ konec puto-
vání milionov˘ch stád velk˘ch kopytníkÛ,
intenzivní pronásledování ze strany ãlo-
vûka, jenÏ tyto psy z rÛzn˘ch dÛvodÛ
nikdy nemûl pfiíli‰ v lásce, konkurence
velk˘ch africk˘ch ‰elem, pfiedev‰ím lvÛ,
ktefií psy hyenové nemilosrdnû pfiipravují
o potravu, jiÏ si ulovili. Rychl˘, ‰ikovn˘,
ale subtilní pes hyenov˘ je sice schopen
kofiist ulovit, ale uÏ ne si ji ubránit pfied
mnohonásobnû tûÏ‰ími a silnûj‰ími pre-
dátory. Ti navíc hubí i jejich ‰tûÀata.

Zákefiná choroba
A aby toho nebylo málo, psi hyenoví
musí v pfiírodû ãelit je‰tû jedné hrozbû:
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Nejvzácnější pes světa
Pfiem˘‰líte, které plemeno asi tak máme na mysli? Nûjaké novû objevené?
Nebo Ïe bychom mínili nejcennûj‰ího v˘stavního jedince? Jste vedle. 
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je nejpestfieji
zbarvenou
psovitou
‰elmou

Kontaktní
leÏení
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vzteklinû. Roz‰ífiila se mezi nû zfiejmû od
domácích psÛ domorod˘ch MasajÛ.
Právû ta jim zasadila nejvût‰í ránu a do-
konala dílo zkázy. V nûkter˘ch oblastech
na ni uhynulo pfies 80 procent populace.
V Serengeti, kdysi hlavní základnû psÛ
hyenov˘ch, dodne‰ka nepfieÏil ani jeden
jedin˘! Jak si povíme dále, psi hyenoví
jsou mimofiádnû spoleãenská, kontaktní
zvífiata, a to se jim v této souvislosti stalo
osudn˘m. Komunikují spolu totiÏ mj.
neustál˘m oãicháváním a vzájemn˘m oli-
zováním, coÏ je pochopitelnû Ïivná pÛda
pro ‰ífiení infekãních nemocí. Ochranáfii
se snaÏí prostfiednictvím oãkování i zno-
vuvysazováním tûchto zvífiat do volné
pfiírody nepfiízniv˘ stav zvrátit, ale jde to
ztuha. Odhaduje se, Ïe dnes v celé Africe
Ïije jen kolem 3 tisíc psÛ hyenov˘ch, coÏ
je pfiibliÏnû desetina pÛvodní populace. 

Nejspoleãen‰tûj‰í psi
Na‰i domácí psi jsou, jak známo, od pfií-
rody nesmírnû spoleãenská zvífiata a bo-
hatství jejich sociálních projevÛ nepfiestá-
vá udivovat ani zku‰ené pejskafie. Vûdci
nás v‰ak uji‰Èují, Ïe to není nic ve srov-
nání s tím, jak se mezi sebou „domlouva-
jí" psi hyenoví. Jsou schopni obrovského
mnoÏství mimick˘ch projevÛ, jeÏ spolu
s nejrÛznûj‰ími postoji, pohybov˘mi figu-
rami a zvuky tvofií unikátní „fieã" , jeÏ jim
umoÏÀuje jasnû a rychle se „domluvit“ na
v‰em potfiebném. KdyÏ se tfieba chtûjí
vydat na lov, ãlenové smeãky do sebe zaã-
nou strkat ãenichy, skákat na sebe a kÀu-
ãet. Tím v‰ím si sdûlují, Ïe je tfieba vyra-
zit. Pfii nûm se pak uÏ naplno projeví
dokonalá organizace psí smeãky. Za
kofiistí se neÏenou jako zbûsilí v‰ichni,
jak jsme na to zvyklí tfieba u smeãek
honiãÛ Ïenoucích se za li‰kou, ale rozdû-
lí si úlohy: nûkolik nejrychlej‰ích psÛ se
snaÏí loven˘m kopytníkÛm odfiíznout
únikovou cestu, zatímco ostatní na nû
ãekají vzadu a po stranû. Tato lovecká
strategie se ukázala jako v˘borná, podle
nûkter˘ch v˘zkumÛ je úspû‰nost lovu aÏ
70 procent, tedy dvakrát vy‰‰í neÏ napfií-
klad u lvÛ. Psi hyenoví tak jsou vÛbec
nejúspû‰nûj‰ími lovci mezi ‰elmami. 

Zbavme se lidské optiky!
Jakmile se jednomu ze psÛ podafií kofiist
dostihnout, zakousne se do ní a tím dá
signál ostatním: vmÏiku se na pronásle-
dované zvífie vrhne celá smeãka a zaÏiva
ho doslova roztrhá na kusy. Pro útlocit-
ného pozorovatele ne zrovna pûkn˘
pohled. Právû negativní záÏitky lidí, kte-
fií mûli moÏnost pozorovat divoké afric-
ké psy v akci, zpÛsobily, Ïe tyto ‰elmy
upadly u lidí v nemilost, byly ocejchová-

ny jako krveÏíznivé, opovrhovány a ma-
sivnû loveny. Skuteãn˘m milovníkÛm
zvífiat jistû nemusíme vysvûtlovat, Ïe
Ïádné zvífie není samoúãelnû posedlé
násilím a krví. PsÛm hyenov˘m, ktefií
nejsou dost silní, aby kofiist odtáhli
nûkam do úkrytu nebo jako levharti na
strom, nefikuli aby ji ubránili pfied hye-
nami ãi dokonce lvy, prostû nezb˘vá nic
jiného neÏ se na ni okamÏitû vrhnout
a snaÏit se v dané chvíli „urvat, co se dá“.
Dospûlí jedinci v‰ak nejsou tak egoistiã-
tí, jak to v danou chvíli mÛÏe vypadat:
nejen rodiãe, ale i dal‰í ãlenové smeãky,
se rychle vracejí k mláìatÛm a maso jim
vyvrhují, aby se i ona mûla ‰anci najíst.
JistûÏe ani toto chování nelze vykládat

jako projev nûjaké obûtavosti, je to in-
stinktivní strategie, jeÏ umoÏÀuje pfieÏití
druhu. Stejnû jako právû opaãné chová-
ní lvÛ, u kter˘ch jsou mláìata zdánlivû
aÏ na posledním místû a jeÏ dospûlí lvi
nûkdy dokonce zabíjejí. Musíme se pros-
tû jen zbavit nutkání pohlíÏet na chová-
ní divok˘ch zvífiat lidskou optikou.

Dûti – privilegium vládcÛ
Ve smeãce psÛ hyenov˘ch se nemÛÏe
rozmnoÏovat kaÏd˘, komu se zachce.
Toto privilegium je vyhrazeno pouze
vÛdãímu páru, v˘jimeãnû je‰tû sestfie
„velitelky“. Jinak vládcové nekompromis-
nû dbají na to, aby se jejich poddaní mezi
sebou ani nepáfiili - jako kdyby vûdûli,
jaké to bude mít následky. Samozfiejmû
ani oni nemají oãi v‰ude, a tak obãas
dojde k „excesu“. KdyÏ uÏ se ale mláìata
jednou narodí, dospûlí nemívají ve zvyku
rozli‰ovat je na „moje“ a „tvoje“. Dvû
matky se klidnû spoleãnû starají o po-
tomky a vydatnû jim pomáhají i v‰ichni
ostatní ãlenové smeãky. Mláìata k nim
pfiibûhnou, zaãnou Ïebrat a jejich str˘ã-
kové a tetiãky jim potravu automaticky
vyvrhují. Nûkdy se také stane, Ïe nejv˘‰e
postavená matka „adoptuje“ mláìata
níÏe postavené feny a tu pak vyÏene ze
smeãky. Pfiesto jsou ztráty vysoké - ‰tû-
Àátka jsou velmi náchylná k nejrÛznûj-
‰ím infekcím a také vût‰í ‰elmy pro nû
pfiedstavují obrovské nebezpeãí. 
Pfiesto, Ïe ochranáfii bijí na poplach
a mnohé africké zemû uÏ pfiijaly pfiíslu‰ná
opatfiení smûfiující k záchranû druhu,
osud jednûch z nejvzácnûj‰ích psÛ svûta
je stále nejist˘.

Lea Smrãková
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Stále pohromadû. Psi
hyenoví patfií k vÛbec

nejspoleãen‰tûj‰ím
‰elmám.

„Mluvit“ se dá i postojem

KdyÏ se chtûjí vydat na lov,
strkají do sebe ãenichy
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