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ABSTRAKT

V našem výzkumu, který probíhal po dobu jednoho roku, jsme analyzovali sociální 

strukturu a dynamiku sociálních vztahů, charakter a distribuci agonistického chování 

ve skupině šesti jedinců gorily nížinné (Gorilla gorilla gorilla) chované v ZOO Praha. 

Předpokladem bylo, že samec má ve skupině za všech okolností dominantní postavení 

a že mezi samicemi neexistuje dlouhodobá sociální hierarchie. Dále, že distribuce 

afiliativního i agonistického chování ve skupině má nerovnoměrný charakter 

a že vysoká návštěvnost v pavilonu zvyšuje míru agonistického chování goril. 

K pozorování byly použity standardizované etologické metody ad libitum sampling, 

focal animal sampling a all occurence sampling a statistická analýza dat byla provedena 

pomocí etologického softwaru (Noldus - MatMan 1.0).

Potvrdilo se, že samec má ve skupině dominantní postavení a že mezi samicemi 

neexistuje dlouhodobá sociální hierarchie. Afiliativní kontakty se vyskytují pouze mezi 

dospělými samicemi a mláďaty a v menší míře mezi mláďaty navzájem. Agonistické 

kontakty jsou distribuovány ve skupině také nerovnoměrně a zdá se, že agonistické 

chování samce pružně reaguje na konflikty mezi samicemi. Nepotvrdil se vliv lidského 

faktoru (počtu návštěvníků v pavilonu) na míru agonistického chování ve skupině. 

Ukázalo se, že skupina goril v zajetí chovaných v podmínkách typu pražské 

ZOO má velmi specifické rysy. Vzhledem k tomu, že její sociální struktura i chování 

jsou determinovány absencí vnějších vlivů (predačního risku i meziskupinové 

konkurence), je pozornost samce přesměrována především na život ve skupině. Z toho 

vyplývá, že sociální strukturu a chování skupiny nelze posuzovat izolovaně bez jeho 

vlivu. Velký význam pro utváření vztahů ve skupině, zejména mezi samicemi, má také 

péče o mláďata.

Klíčová slova: gorila nížinná, zajetí, sociální struktura, agonistické chování



ABSTRACT

Social structure and agonistic behaviour in western lowland gorilla (Gorilla gorilla 

gorilla) group in Prague ZOO

In our research we analysed social structure, interindividual relationships and social 

and agonistic behaviour in captive gorillas. Data were obtained from a group of six 

western lowland gorilla (Gorilla gorilla gorilla) individuals during a continuous one- 

year period observation in Prague ZOO. We assumed, that silverback is dominant 

to other individuals in the group and that there is no long-term social hierarchy between 

adult females. Likewise, that afiliative and agonistic behaviour is distributed unequal 

within the group and that the high-level visit rate increases the agonistic behaviour of 

gorillas.

Sampling methods were: ad libitum sampling, focal animal sampling and all occurence 

sampling. For statistical data analysis we used specialized software (Noldus - MatMan

LO).

We confirmed, that the silverback has dominant position in the group and relationships 

between females are egalitarian. Afiliative contacts were observed only between 

females and young individuals or in young induviduals with each other. There is 

an unequal distribution of agonistic behaviour in the group and silverback's agonistic 

behaviour appears to response to agonistic encounters in females. The influence of high- 

level visit rate to agonistic behaviour occurence were not confirmed.

Our conclusion is, that gorillas in Prague ZOO, that live under dramatically different 

conditions than the gorillas in the tropical rainforest, have some special features. 

Considering that silverback in captivity doesn't need to protect his group from predators 

and other gorilla males, his attention is mainly focused within the group. This emphasis 

his role in forming social structure and relationships in the group. Social relationships, 

especially among adult females, are significantly influenced also by the collective infant 

keeping.

Key words: western lowland gorilla, captivity, social structure, agonistic behaviour



1 Uvod
Gorila nížinná patří v současné době mezi ohrožené druhy. V oblasti rovníkové Afriky, 

která je jejím domovem, musí čelit mnoha tlakům ze strany lidské populace. Ilegální 

lov, postupná ztráta přirozeného životního prostoru, epidemie nemocí či válečné 

a politické nepokoje, jsou hlavní faktory, které ji ohrožují. (PLUMPTRE et al. 2003) 

Ochrana každého ohroženého druhu by měla v první řadě vycházet z důsledné ochrany 

jeho přirozeného životního prostředí. (FOSSEY 1988) V opačném případě reálně hrozí, 

že v nedaleké budoucnosti budou žít některé druhy živočichů pouze v zoologických 

zahradách.

Pražská ZOO chová gorily od roku 1963. Od té doby bylo učiněno mnoho významných 

změn. Několikrát se změnilo složení gorilí skupiny, prostředí v expozici a před několika 

lety byl postaven nový pavilon, který poměrně dobře vyhovuje modernímu požadavku 

co nejprirozenějších životních podmínek chovu. (BRZOBOHATÝ, et al. 2008, 

ZOO PRAHA 2002)

Pro rozvoj výzkumu goril v České republice má klíčový význam projekt „Odhalení“, 

který byl zahájen na přelomu let 2005 a 2006 pražskou ZOO ve spolupráci s Českým 

Rozhlasem Leonardo. (VANČATA 2007, BOBEK 2009)

Cílem projektu, který mimo jiné umožňuje nepřetržité monitorování goril v pavilonu 

přes internet, bylo přinést relevantní informace o lidoopech a přispět k jejich ochraně 

ve volné přírodě. Jak se postupem času ukázalo, projekt zároveň poskytuje velmi cenný 

materiál pro vědecký výzkum. (BOBEK 2008)

Cílem naší práce je analyzovat sociální strukturu a dynamiku sociálních vztahů, 

charakter a distribuci agonistického chování ve skupině goril v ZOO Praha.

K výzkumu byly použity standardizované etologické metody používané pri studiu 

chování primátů, konkrétně se jedná o metody; focal animal sampling, all occurence 

sampling a ad libitum sampling. (VANČATA 2007)

Analýza behaviorálních dat byla provedena specializovaným etologickým softwarem 

(Noldus - MatMan 1.0). (VANČATA 2007)

Základní literaturou, ze které práce čerpá a vychází, jsou odborné články uveřejněné 

v periodiku American Journal o f Primatology a kniha Gorilla Biology: 

A Multidiscilinary Perspctive.



Kapitola s názvem Teoretická východiska se zabývá biogeografií a behaviorální 

ekologií rodu gorila (Gorilla sp.) se zřetelem na zkoumaný druh gorila nížirmá (Gorilla 

gorilla). V další kapitole je nastíněna základní problematika, formulovány cíle 

a hypotézy. Kapitola Materiál a metody se podrobně zabývá metodikou práce 

i charakteristikou zkoumaného vzorku. V kapitole Výsledky jsou uvedena vyhodnocená 

zjištění výzkumu včetně vybraných grafů a tabulek.

V kapitole Diskuze jsou interpretována zjištění výzkumu. Kapitola Závěr je shrnutím 

dosažených výsledků a obsahuje návrhy na směřování dalších výzkumů.



2 Teoretická východiska

2.1 Biogeografie a behaviorální ekologie rodu gorila (Gorilla sp.) 

s důrazem na druh gorila nížinná (Gorilla gorilla)

Nejnovější klasifikační systém řadí gorily do dvou druhů a čtyř poddruhů (viz tab. 1). 

Druh gorilla obecná (Gorilla gorilla), která je zastoupená poddruhem gorila nížinná 

(G. g. gorilla) a gorila nigerijská (G. g. diehli) a druh gorila horská (Gorilla beringei), 

zastoupená poddruhem gorila horská (G. b. beringei) a gorila západní (G. b. graueri), 

žijí pouze na afiickém kontinentě, ve dvou geograficky oddělených oblastech 

(ROBBINS et al. 2004).

Tyto oblasti vzájemně dělí asi 750 km široký pás rovníkového pralesa. (VANČATA 

2003, CAWTHON 2005a)

TAXON NÁZEV

Třída Mammalia (savci)

Rád Primates (primáti)

Nadčeieď Homininoidea

Čeleď Hominidae (hominidé)

Podčeleď Paninae (šimpanzovití)

Rod Gorilla (gorila)

Druh Gorilla gorilla (gorila obecná) Gorilla beringei (gorila horská)

Poddruh
Gorilla gorilla (gorila nížinná) 

Gorilla diehli (gorila nigerijská)

Gorilla beringei (gorila horská) 

Gorilla graueri (gorila západní)

(podle CAWTHON 2005a, VANČATA 2003)



2.1.1 Základní údaje o geografickém rozšíření

Gorila nížinná (G. gorilla), se vyskytuje na ploše přibližně 709 000 km^ (Nigérie, 

Kamerun, Středoafrická republika. Rovníková Guinea, Gabon, Konžská demokratická 

republika (Zair), Angola, tab. 2), z toho gorila nigerijská (G. diehli) se vyskytuje 

na ploše asi 750 km^ (Nigérie, Kamerun, tab. 2) a gorila horská (G. beringei) v části
ly

Konžské demokratické republiky, Ugandy a Rwandy (tab. 2) na ploše asi 112 000 km 

(CAWTHON 2005a)

Druh Výskyt

Gorilla

gorilla

Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika. Rovníková Guinea, Gabon, 

Konžská demokratická republika (Zair), Angola,

Gorilla

diehli
Nigérie, Kamerun

Gorilla

beringei
Konžská demokratická republika (Zair), Uganda, Rwanda a Burundi

Gorilla

graueri
Konžská demokratická republika (Zair)

(podle CAWTHON 2005a, VANČATA 2003)

Západní populace tedy obývá Gabun, Rovníkovou Guineu, Kongo, Kamerun, 

Středoafrickou republiku a Nigérii. Téměř se nevyskytuje v oblasti Guinejského zálivu 

a s východní populací se lze setkat v Demokratické republice Kongo (Zair), Rwandě 

a Ugandě. (VANČATA 2003)
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g. nigerijská g. nížinná g. západní g. horská

Obrázek 1: Mapa výskytu jednotlivých poddruhů goril v Africe (podle CAWTHON 2005a)

Největší populaci představuje gorila nížinná, zhruba sedmkrát menší je populace gorily 

východní, kriticky ohrožená populace gorily horské čítá zhruba 700 jedinců a populace 

gorily nigerijská méně než 300 jedinců. V zajetí je chováno okolo 740 jedinců (tab. 3). 

(PLUMPTRE et al. 2003, PETRŽELKOVÁ)

Tabulka 3 : Odhady početnosti zástupců rodu gorila (Gorilla)
Druh Počet

gorila nížinná - (G. gorilla gorilla) 110 000 (volná příroda)
gorila východní - (G. beringei graueri) 17 000 (volná příroda)
gorila horská - (G. beringei beringei) 650-700 (volná příroda)
gorila nigerijská - (G. gorilla diehli) 150-200 (volná příroda)
gorila nížinná - (G. gorilla gorilla) okolo 740 (v zajeto*
(podle PLUMPTRE et al. 2003, *PETRZELKOVA)
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2.1.2 Stavba těla

Typickým znakem na skeletu goril je značně robustní lebka s poměrně dlouhými 

čelistmi a mohutnými nadočnicovými oblouky.

Na mozkovně, která je spíše nízká a dlouhá, se vždy nacházejí výrazné sagitální i týlní 

hřebeny. Zuby goril nesou určité charakteristické znaky. Řezáky jsou poměrně malé, 

přičemž vnější řezáky jsou mírně větší než vnitřní. Špičáky jsou mohutné a výrazně 

sexuálně dimorfické*. Obě pohlaví mají Špičáky velmi robustní, Špičáky samic jsou však 

spíše kratší, zatímco Špičáky samců jsou v porovnání se samicemi dlouhé. (VANČATA 

2003, CAWTHON 2005a)

Gorily mají poměrně velké stoličky, na jejichž okluzním povrchu jsou vytvořeny 

zřetelné lišty. Někteří autoři se domnívají, že tyto lišty souvisí s listožravostí goril. 

„Moderní ekologické studie však ukazuji, že listy zřejmě nebyly v minulosti tak výraznou 

součástí potravy jako jsou dnes u gorily horské, a že tato adaptace bude zřejmě souviset 

s přijímáním velkého množství méně kvalitní a tužší potravy, kam patří také nezralé 

plody a výhonky" (VANČATA 2003, str. 144/

Poskraniální skelet goril je velmi robustní, s relativně dlouhými předními končetinami. 

Skelet horní končetiny i ruky je značně mohutný, palec na ruce je velmi dobře 

pohyblivý. Ze všech primátů má gorila nejpodobnější ruku člověku.

Trup gorily je poměrně krátký, dorzoventrálně^ oploštělý a má širokou kost hrudní 

(sternum). Pánev je také robustní, poměrně nízká a ve srovnání se šimpanzem více 

trojrozměrná. Kosti dolní končetiny jsou značně robustní, obzvláště pak u dospělých 

samců.

Hlavice stehenní kosti je velká a dlouhý mohutný krček je napojen v úhlu menším 

než 120°. Dolní končetina je v porovnání s končetinou horní poměrně krátká. Noha 

je široká, prsty jsou v porovnání s ostatními lidoopy poměrně krátké a palec relativně 

málo pohyblivý. Stavba tarzálních kostí připomíná stavbu skeletu nohy homininů.

’ dimorfické - pohlavně dvojtvámé, tvarově rozlišené u samic a samců. 
 ̂postkraniální skelet - část kostry bez lebky 
 ̂dorzoventrálně - předozadně

12



napnklad náznakem patního výběžku. Stejně jako stavba ruky, tak i stavba nohy 

je ze všech primátů nejvíce podobná Udské končetině. (VANČATA 2003)

Absolutní velikost mozku je značná. Při porovnání s tělesnými rozměry a hmotností 

goril je však relativně mnohem menší než mozek šimpanzů. Stavba mozku i struktura 

a rozmístění periferních’ nervů a nervových drah goril je podobné jako u lidí. 

(VANČATA 2003)

Pro identifikaci jedinců pri terénních výzkumech hrají roli zejména tyto morfologické 

znaky; tvar obličeje, nadočnicových oblouků a nozder, srst, postava, u dospělých samců 

tvar temenního hrbolu, jizvy, viditelná zranění a fyzické handicapy. (Mimo tyto znaky 

je to také složení skupiny a u mláďat závislých na péči matky její přítomnost). (GATTI 

et al. 2004, PARNELL 2002)

2.1.3 Pohlavní dimorfismus

Pro všechny poddruhy je charakteristický výrazný velikostní i tvarový pohlavní 

dimorfismus.

Samice jsou menší a lehčí. Mají méně robustní lebku, kratší a méně robustní Špičáky 

než samci. Samec gorily váží kolem 180 kg, což je zpravidla dvojnásobně více a měří 

okolo 1,7 m. Samice tedy váží okolo 70 až 100 kg a měří přibližně 1,5 m.

Lebka dospělých samců nese výrazné sagitální a týlní hřebeny. Během adolescence 

samci prodělávají tzv. adolescentní spurt^, kdy během období asi dvou let zdvojnásobují 

svou váhu a na hřbetě se objevuje stříbrné zbarvení vedoucí od ramen až k hýždím 

a stehnům. Rozsah zbarvení je značně závislý na daném poddruhu. (VANČATA 2003, 

PETRŽELKOVÁ)

' periferních - obvodových
 ̂adolescentní spurt - období rychlého tělesného vývoje a růstu během dospívání
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2.1.4 Lokomoce goril

Gorily se pohybují především po zemi, po čtyřech končetinách. Horní končetiny 

se opírají o zem hřbetními stranami kotníků prstů (tzv. kotníkochodectví).

Gorily jsou schopné také omezeného pohybu po dvou končetinách (tzv. bipedie), 

zejména když něco přenášejí v horních končetinách. Jsou také schopné šplhat ve větvích 

stromů, ale vzhledem k velké tělesné hmotnosti mohou neomezeně šplhat jen mláďata. 

Na některých stromech i samice a samci většinou mohou vyšplhat na strom pouze 

v blízkosti hlavního kmene, kde jsou větve nejsilnější. (VANČATA 2003, CAWTHON 

2005a)

2.1.5 Potravní ekologie

Obecně je gorila širokospektrální oportunistický býložravec. Pojídá velké množství 

nutričně méně kvalitní potravy. Počet pojídaných druhů rostlin se zpravidla pohybuje 

okolo 60 - 150. (VANČATA 2003)

„Charakteristickým ekologickým rysem potravního spektra goril jsou velmi malé rozdíly 

ve složení potravy i uniformita potravních zdrojů samců a samic, což vede ve své 

podstatě ke zvýšení potravní soutěže mezi samci a samicemi a také omezuje velikost 

skupin v ekosystémech s chudými potravními zdroji. “ (VANČATA 2003, str.146)

V některých oblastech se gorila vyskytuje sympatricky' se šimpanzem, takže dochází 

k překrývání potravních nik, přesto však nebylo zaznamenáno, že by mezi oběma druhy 

docházelo k potravní soutěži. (CAWTHON 2005a, TUTTIN 2003)

Může tomu tak být proto, že se gorily živí převážně méně zralými plody, kdežto 

šimpanzi si vybírají zásadně plody zralejší.

Potravní spektrum jednotlivých poddruhů je silně závislé na ekologických 

a klimatických podmínkách oblasti, ve které žijí. Pro složení potravy goril je typický 

vysoký podíl vlákniny, jejíž trávení probíhá výhradně fermentací v tlustém střevě.

sympatricky - obývající stejné území

14



z  toho důvodu je u goril častá koprofágie', což vede k dalšímu zhodnocem' částečně 

natrávené potravy. (VANČATA 2003)

Značné rozdíly ve výživě všech podruhů goril mají vliv na velikost domovského 

teritoria a sociální chování. (CAWTHON 2005a, DORAN-SHEEHY et al. 2004)

„Nejnovější výzkumy goril ukazují, že pro vývoj řady znaků morfologických i sociálních, 

měla a má velký význam potravní strategie založená na konzumaci takzvané pozemní 

bylinné vegetace (THV - terrestríal herbal vegetation) s nižším obsahem proteinů 

a cukrů a vysokým obsahem vláknin (tzv. málo kvalitní pozemní bylinná vegetace - L - 

THV- Low quality THV).

Tato potrava je  pro gorily dobře a v dostatečné míře dostupná, ale je  j í  nutno 

konzumovat ve větší míře a také je  třeba věnovat delší čas jejímu trávení. “ 

(VANČATA 2003, str. 146) Jelikož má výskyt většiny potravních zdrojů (zejména 

ovoce) diskontinuální charakter, vyžaduje potravní strategie soustředění na svoje 

potravní teritorium a nikoliv na kontaktování ostatních jedinců.

Další součástí potravní strategie goril, je konzumace velkého množství potravy, což 

je zřejmě důvodem k jistému individualismu goril (VANČATA 2003).

2.1.6 Potravní chování jednotlivých podruhů

Populaci gorily horské (G. beringei) lze označit jako nejvíce folivomí^. Živí se malým 

počtem druhů rostlin, především listy, stonky, jejich dření a výhonky. Ovoce tvori' 

pouze malou část (1,7 %) potravy. Potrava je pro gorilu horskou lehce dostupná 

a za normálních podmínek (například pokud není pronásledována pytláky) za den 

neurazí vzdálenost větší než 500 m. V oblastech s hojným výskytem bambusu dávají 

gorily přednost této rostlině. Ačkoliv se v daném teritoriu živí pouze menším počtem 

druhů rostlin, jsou po výživové stránce velmi přizpůsobivé, což jim umožňuje obývat 

velmi široké spektrum stanovišť v rámci jejich areálu výskytu. (CAWHTON 2005a) 

Potrava gorily východní (G. graueri) je více rozmanitá a sezónně proměnlivá. Základem 

její potravy jsou listy a dřeň stonků. Ovoce tvoří 25 % potravy, zvláště v období

’ koprofágie - pojídání vlastních exkrementů 
 ̂diskontinuální - nespojitý 
 ̂ folivomí - listožravou
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hojnosti ovocných plodů a součástí jídelníčku je také hmyz. Gorila nížinná preferuje 

mravence.

Denně musí ujít delší vzdálenosti (150 až 2300 m) proto, aby nalezly dostatek ovoce. 

(CAWTHON 2005a, PETRŽELKOVÁ)

Základní potravou gorily nížinné je terestrická vegetace, se značným podílem širokého 

spektra ovocné složky. Ovoce je hojně dostupné, ale má dosti „ostrůvkovitý“ rozptýlený 

a s'ezónně proměnlivý výskyt. (ROBBINS et al. 2004, DORAN-SHEEHY et al. 2004) 

Gorila nížinná má největší domovské teritorium a denně urazí při cestování za ovocem 

největší vzdálenosti ze všech poddruhů goril (průměrně 1100 m).

Významnou součástí potravy goril jsou termiti a mravenci a v některých oblastech 

se hojně živí i vodními rostlinami. (CAWTHON 2005a)

2.1.7 Ekologie

Gorily obývají nejrůznější druhy pralesa, gorila horská (G. beringei) žije 

v horském, vysokohorském a bambusovém pralese v nadmořských výškách od 2200 

do 4000 metrů nad mořem, gorila východní (G. graueri) obývá primární a sekundární 

tropické deštné pralesy i bambusové a horské pralesy nížin ve výškách od 700 do 2900 

metrů nad mořem. A gorila nížinná (G. gorilla) obývá primární a sekundární deštné 

pralesy, bažinaté a horské pralesy ve výškách od 600 do 3330 metrů nad mořem. Gorily 

jsou schopny přizpůsobit se poměrně širokému spektru lesních ekosystémů, ale nejsou 

schopny přizpůsobit se životu v sušších ekosystémech jako jsou lesostepi či savany. 

(VANČATA 2003, CAWTHON 2005a, PETRŽELKOVÁ)

Ve volné přírodě se gorily dožívají okolo 30 až 40 let, v zajetí, díky péči poskytované 

chovateli, až 50 let. (PETRŽELKOVÁ)

Gorila nížinná si staví hnízda častěji ve stromech než na zemi. Pro každé přespání 

ve dne i v noci si buduje hnízdo zcela nové. (VANČATA 2003)
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2.1.8 Sociální struktura

Gorila patří mezi primáty s dobře rozvinutou, i když méně intenzivní, socializaci.

Je založena na malých sociálních jednotkách, které spolu komunikují a vytvářejí 

sociální sítě. Nejčastěji jsou to jednosamcové skupiny, u všech podruhů se však běžně 

vyskytuji i skupiny se dvěma samci a někdy i jednotky s jakousi fission-fusion strukturou 

(VANČATA 2003, str. 147).

Ačkoliv existují výzkumy sociální struktury všech podruhů goril, jsou současné 

poznatky založeny převážně na dlouholetém výzkumu populace gorily horské. 

(ROBBINS et al. 2004, STOKES 2004)

Její sociální organizace se však od ostatních poddruhů, díky odlišným ekologicky- 

potravním charakteristikám prostředí ve kterém žije, v mnohých ohledech liší. 

(DORAN-SHEEHY et al. 2004)

Samci jsou vůči samicím ve skupině dominantní, vůdcem celé skupiny je stribrohřbetý 

alfa samec. Dominantní samci se obvykle kontaktuji zejména s mláďaty (např. s nimi 

spí v nočních hnízdech z důvodu jejich ochrany), či se kontaktují se samicemi 

s mláďaty. Pokud se ve skupině vyskytuje ještě jiný podřízený samec, mívá zpravidla 

rozvinuté sociální kontakty se samicemi ve skupině. (VANČATA 2003)

Sociální skupinu u všech poddruhů tvoří minimálně dva jedinci (obvykle stribrohřbetý 

samec a samice), s výjimkou samotářsky žijících samců. Maximální velikost skupiny 

se liší mezi jednotlivými poddruhy, u gorily horské i více než 20 jedinců, u gorily 

nížinné maximálně do 20 jedinců a sociální jednotka u gorily východní čítá maximálně 

do 17 až 20 jedinců. (CAWTHON 2005b)
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Charakter sociální skupiny u jednotlivých poddruhů gorily 

Gorila horská

Gorily horské žijí ve věkově strukturovaných skupinách o průměrné velikosti

9,2 jedinců s jedním stříbrohřbetým samcem (dospělých samců může být i více), 

několika dospělými samicemi a jejich různě starými potomky. Migrují spíše samice než 

samci a to ze svých původních rodných skupin, aby se vyhnuly páření s vlastním otcem.

V nové skupině často nežijí po zbytek života, ale mohou sekundárně migrovat 

i do jiných skupin. (YAMAGIVA, KAHEKVA, BASABOSE 2003)

Samec buď zůstává v rodné skupině, nebo migruje do skupiny jiné.

V případě, že v rodné skupině zůstávají, jsou podřízeni stříbrohřbetému samci, ale mají 

šanci spářit se s novými samicemi nebo se stát dominantním po smrti stříbrohřbetého 

samce. Jinou strategií může být odchod ze skupiny, samotářský způsob života, získání 

migrující samice z jiné skupiny a vytvoření skupiny vlastní. Pokud vůdce skupiny, 

s pouze jedním stříbrohřbetým samcem zemře, samice migrují a hledají si novou 

sociální skupinu. S tím může být spojený jev, pozorovaný u populace gorily horské 

v rámci výzkumu v Karisoke, infanticitida*. (FOSSEY 1988)

U mláďat samic, které se připojí k nové skupině a pocházejí od jiného samce, mají 

velkou pravděpodobnost, že budou po příchodu do nové skupiny, jejím vůdcem 

usmrcena. Strategií vyhnutí se infanticitidě může být připojení se k nové skupině, 

za nepřítomnosti stříbrohřbetého samce. (CAWTHON 2005b, ROBBINS M. M., 

ROBBINS A. M. 2004)

Gorila západní

Obecně žije gorila západní ve skupinách s jedním dominantním samcem, více samicemi 

a jejich potomky, ačkoliv po kratší období může ve skupině žít i více samců než jeden. 

Průměrná velikost skupiny je 9,8 jedinců. Samci obvykle nějaký čas (několik měsíců 

až několik let) tráví samotářským životem, obvykle ve věku okolo 15 let. Jako 

samotářští samci mají eventuálně šanci získat migrující samici nebo samice a založit

infanticitida - zabíjení nevlastních mláďat stříbrohřbetým samcem
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s nimi novou skupinu. Průměrný věk, ve kterém migrují samice je 9 let, nemigrují však 

samy, ale často společně s jinými samicemi.

U populace gorily západní nebylo zaznamenáno, že by ve skupině žil více než jeden 

dospělý samec, jak je tomu často u gorily horské. V případě úmrtí stříbrohřbetého 

samce, samice s mláďaty obvykle spíše zůstávají ve skupině a čekají, až se k nim připojí 

nový dospělý samec. Vysvětlením tohoto chování může být ochrana před predátory, 

samice raději zůstávají ve skupině s nepříbuznými jedinci, než by riskovaly, že se při 

hledání nové skupiny stanou obětí útoku predátora (nejčastěji levharta skvrnitého). 

(CAWTHON 2005b)

Gorila nížinná

Výzkumy týkající se sociálního chování, velikostí skupin a sociální struktury gorily 

nížinné ve volné přírodě limituje její obtížná habituace’ na přítomnost pozorovatelů. 

(PARNELL 2002, BERMEJO 2004)

Hustá vegetace v pralesech totiž ztěžuje viditelnost goril a jejich lokalizaci. 

(CIPOLETTA 2003)

Většina pozorování nehabituovaných skupin v přírodě je pak pouze povrchních 

či nekompletních. Nehabituované gorily také často před pozorovateli, které považují 

za potenciální zdroj nebezpečí, unikají, což může mít vliv na změnu velikosti denního 

a domovského teritoria. (CIPOLETTA 2003)

Řešením by mohlo být použití nepřímých metod zkoumání, to je však značně 

problematické. Zdrojem nepřesností může být např. skutečnost, že hnízda bývají 

gorilami používána opakovaně, nebo že gorilí mláďata si hnízda stavět neumějí, takže 

bývají při nepřímých metodách zkoumání opomíjena.

Dalším zdrojem nepřesností jsou i metody určování věku jedinců založené na měření 

velikosti jejich exkrementů, které za sebou v hnízdech zanechávají. Např. může být 

velmi obtížné rozlišit, zda se jedná o exkrement dospělé samice nebo čemohřbetého 

samce. (PARNELL 2002, GATTI et ali 2004)

habituace - přivyknutí si
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Dosavadní výzkumy ukázaly na větší míru tolerance meziskupinových kontaktů oproti 

typicky agresivním reakcím goril horských, u nichž jsou meziskupinové vztahy spojeny 

hlavně se získáváním nových samic.

Obvykle skupinu tvoří jeden stribrohřbetý samec a více dospělých samic s mláďaty. 

Skupina má průměrně velikost 8 jedinců, což je nejméně ze všech poddruhů goril. 

Na několika lokalitách však byly pozorovány i skupiny pouze se dvěma dospělými 

samci. (WATTS 2003)

Samci obvykle migrují ze své rodné skupiny a po nějaký čas žijí samotářským 

způsobem života, stejně jako samci u gorily západní. Nebylo zaznamenáno, 

že by samotářští samci vytvářeli bakalářské skupiny, byly však pozorovány případy 

nereprodukujících se skupin, které tvořil dospělý samec s několika mladšími samci 

a nereprodukujícími se samicemi.

U samic byla pozorována migrace z původních skupin i pozdější sekundární migrace 

ze skupin nepůvodních. Stejně jako u gorily horské, v případě, že uhyne stribrohřbetý 

vůdce skupiny, se skupina rozpadá a samice migrují do jiných skupin. Zajímavou 

strategii nově příchozích samic do skupiny jako ochrana proti infanticidě je hledání 

podpory u starší samice ve skupině. (WATTS 2003)

Věková struktura u goril je podle (WATTS 1990, MAGLIOCCA 1999, upraveno 

GATTI et al. 2004) následující; jako kojenci (infants) jsou označeni jedinci do věku 

do 3 let, kteří stále saji mateřské mléko. Mladší kojenci jsou stále ventrálně přenášeni 

matkou, straší kojenci jsou přenášeni na hřbetě, pouze pokud se skupina přemísťuje. 

Odstavená mláďata (v^eaned juveniles), jedinci od 3 do 6 let, jsou více nezávislá, ale 

stále se vyznačují zaoblenými (baculatými) tvary. Trvale se vyskytují v blízkosti matky 

a mohou být za určitých okolností (např. stresové události) příležitostně přenášena 

matkou.

Dospívající (subaduhs), od 6 do 8 let, mají stále útlejší stavbu těla, ale už se u nich 

začínají vyskytovat sekundární pohlavní znaky a změny v chování - zvyšující 

se nezávislost i agresivní projevy u dospívajících samců.

Samice jsou klasifikovány jako dospělé v době, kdy se jim objeví zřetelné bradavky 

či vyvinuté prsy. Černohřbetí samci (od 8 do 12 let) jsou stejně velcí nebo nepatrně 

větší než dospělé samice, ale mají rozvinutější svalovou hmotu a hřbet může být
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zbarven do červenohněda. Samci jsou klasifikováni jako střibrohřbeti od 12 let, jakmile 

se začne jejich hřbet zbarvovat dostřibma.

2.1.9 Sociální chování

Sociální kontakty mezi samicemi jsou založeny na příbuzenských vztazích a mají 

egalitářský charakter, což znamená, že mezi samicemi neexistuje dlouhodobá 

dominantní hierarchie. Konflikty mezi samicemi nemívají vítěze a do sporů často 

zasahuje a spor urovnává stříbrohřbetý samec. (VANČATA 2003)

„Některé studie v zajeti ukazuji, že samice mohou proti samci vytvořit dočasnou koalici, 

v přírodě nebyl vznik dočasných samčich koalic zatim prokázán“ (VANČATA 2003, 

str. 147).

Základem sociálních kontaktů stříbrohřbetých samců jsou podle všeho také příbuzenské 

vztahy, neboť dávají přednost kontaktům s dcerami a vnučkami.

Někteří dospělí samci žijí samotářským životem a čas od času se mohou pokusit získat 

samice, s nimiž by založili novou skupinu. Také se mohou sdružit s ostatními 

samotářskými samci a vytvořit, obvykle dočasnou, skupinu bakalářských samců.

Jak již bylo řečeno, ukazuje se, že charakter sociální struktury u goril, je silně ovlivněn 

dostupností a kvalitou potravních zdrojů vdané oblasti. Zatímco při nedostatku 

a roztroušenosti potravních zdrojů se zvyšuje tendence k vytváření soudržných 

jednosamcových nebo dvousamcových věkově strukturovaných skupin s uzavřenější 

sociální strukturou, při hojnosti potravních zdrojů se zvyšuje míra socializace, skupiny 

mají tendenci se zvětšovat a častěji spolu komunikovat.

Migrace samců i samic je mezi jednotlivými populacemi velmi variabilní. Obecně 

příležitostně migrují samice a střibrohřbeti samci bývají filopatričtí*. (VANČATA

2003)

Nejnovější srovnávací výzkumy však ukazují, že samice jsou zřejmě filopatrické ve větší 

míře než samci, protože reprodukčně úspěšné samice mají tendenci nemigrovat 

(VANČATA 2003, str, 148).

' filopatričtí - zůstávající v rodné skupině
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Sociální síť se vytváří u každého jedince v průběhu ontogeneze již od kojeneckého 

období. V této době se začíná zapojovat do sociální struktury prostřednictvím matky, 

dominantního samce a svých vrstevníků. Sociální struktura skupiny i sociální vztahy 

uvnitř skupin jsou podstatným způsobem ovlivňovány velikostí skupiny, počtem 

dospělých samců a podle všeho i typem ekosystému, dostupností potravních zdrojů 

a jejich kvalitou (VANČATA 2003, str. 148).

Teritoria jednotlivých skupin se často prolínají a nejsou samci hájena, skupina, zejména 

však říjné samice, pak ano. (VANČATA 2003)

Předběžné výzkumy ukazují, že samci gorily nížinné mají obecně nízkou úspěšnost 

při získávání samic po odchodu ze skupiny. Z toho důvodu lze předpokládat, 

že kompetice mezi samci je u gorily nížinné vysoká. (ROBBINS et al. 2004)

Sociální chování gorily nížinné

Je mnohem pestřejší než u gorily horské a převažují v něm socializační prvky nad prvky 

agonistickými. Dominantní samci bývají tolerantní k jiným dominantním samcům 

a nejčastější reakcí na jejich přítomnost, pokud si udržují odstup alespoň několika 

desítek metrů, je tolerance. Pokud se tato vzdálenost mezi oběma samci zmenší, může 

samec z tolerance přejít k agresivním formám chování. Toto chování je většinou 

v ritualizované formě, jehož účelem je zastrašit bez nutnosti přímé konfrontace, ale byly 

zaznamenány i velmi ostré agresivní střety mezi dvěma dominantními samci. 

(VANČATA 2003)

Sociální kontakty mezi dospělými jedinci jsou sice častější než u gorily horské, přesto 

nepříliš intenzivní. Příčinou je zřejmě vnitroskupinová soutěž o potravní zdroje, které 

se v okolí gorily nížinné vyskytuje diskontinuálně a se sezónní proměnlivostí. Dalo 

by se předpokládat, že migrační chování obou pohlaví bude tendovat k redukci velikosti 

skupiny. Jenže pokud by docházelo k většímu rozpadání skupin, samice z rozpadlých 

skupin by se musely připojit kjiž existující skupině, čímž by se stejně snížil počet 

skupin a průměrný počet jedinců ve skupinách by vzrostl. (VANČATA 2003, 

ROBBINS et al. 2004)

Časté je herní chování u mláďat a to i mezi mláďaty různých skupin, pokud se dostanou 

do kontaktu. (VANČATA 2003, CAWTHON 2005b)
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2.1.10 Komunikace goril 

Hlasová komunikace

Vokalizace je důležitá pro komunikaci členů v rámci jedné skupiny i mezi skupinami.

Mezi nej důležitější hlasové projevy goril patří;

• Pobrukování (belch vocalization) - je nejběžnějším typem dorozumívání 

uvnitř skupiny. Dlouhými slabikami „naúm“ vyjadřují zvířata spokojenost 

během krmení a odpočinku. Jedná se o různé zvuky, které by se daly vyjádřit 

jako vmění, říhání, hučení apod. (PRIMATES 2009) Jakmile začne vokalizovat 

jeden člen skupiny, obvykle to vyvolává podobnou odezvu i u ostatních členů. 

Této vokalizace mohou využívat i pozorovatelé, když chtějí ohlásit gorilám 

svou přítomnost. Zkrácenou verzi této slabiky používají dospělí pro mírné 

napomenutí mláďat. (FOSSEY 1988)

• Chrochtání (pig grunts) - jedná se o sérii drsných hrdelních „staccatových“ 

zvuků, které představují ostřejší výtku. Jsou vydávány dospělými samci nebo 

samicemi a značí mírnou agresi pro získání přístupu k preferované potravě nebo 

prosazení svých práv ve skupině. (PRIMATES 2009, STOINSKI) Střibrohřbeti 

samci tento zvuk často používají k urovnání sporů mezi členy skupiny. 

(FOSSEY 1988)

• Řev (roar) - tento zvuk vydávají dospělí samci, střibrohřbeti i černohřbetí. 

Jedná se o sérii nízkých tónů vydávaných široce otevřenými ústy při stresu nebo 

pocitu ohrožení. Řev je pro ostatní členy skupiny signálem k tomu, 

aby se schovali za vůdčího samce. (PRIMATES 2009)

• Jednotlivé zaiVání (wraagh) - zvuk vydávaný dospělým samcem ve stresové 

situaci nebo v situaci, která mu nevyhovuje. Pro ostatní členy skupiny 

je to signál, že nemají chodit dominantnímu samci do cesty. (SMEJKALOVÁ

2008)

• Série houkavých zvuků (hoot series) - série hlubokých zvuků („hú, hú..“), 

vydávaných dominantním samcem v případě, že spatří člena jiné skupiny 

a slouží k vymezení teritoria skupiny. Obvykle mu následuje chest-beating. 

(PRIMATES 2009, STOINSKI)
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• Křik (scream) - velmi hlasitá pronikavá vokalizace opakovaná mnohokrát 

za sebou. Je používaná všemi členy skupiny v případě, že jsou rozrušeni nebo 

že se dostanou do sporu s jiným členem skupiny. (PRIMATES 2009, 

STOINSKI)

• Pochybovačné štěkání (question bark) - tento zvuk sestává ze tří tónů, z nichž 

první a třetí je hlubší než druhý. Nejčastěji tento projev používá stříbrohřbetý 

samec, když ho něco překvapí nebo znepokojí, nebo když slyší nějaký zvuk 

a nevidí jeho původce. (PRIMATES 2009)

• Pláč (cry) - naříkavě zvuky vydávaně mláďaty v případě, že se jim něco nelíbí 

nebo k přivolání matky, která se od nich vzdálila. (PRIMATES 2009)

• „Bublání“ (chuckle) - jemně skřehotavě zvuky vydávaně mláďaty při hře. 

(PRIMATES 2009, STOINSKI)

• Fňukání (whine) - tento zvuk produkují mláďata nebo dospělě samice, když 

zůstanou pozadu za ostatními členy skupiny. (PRIMATES 2009)

• Kopulační vokalizace (copulatory panting) - jedná se o sěrii hlasitých 

a hlubokých zvuků vydávaných samci při páření. (PRIMATES 2009)

Čichová komunikace

Čichově vnímání sice nehraje u goril zásadní roli, jeho význam však není zanedbatelný. 

Uplatňuje se např. při vnímání kvality prostředí a potravy, při sexuálních aktivitách 

a v neposlední řadě při komunikaci. (SMEJKALOVÁ 2008)

Například stříbrohřbetý samec vydává z podpažních žláz ve chvílích vzrušení nebo 

hrozby velmi intenzivní pach. (PRIMATES 2009)

Zraková komunikace

Je založena na specifickém postoji, gestech a mimice. Důležitou složkou komunikace 

goril je zejména;

• Chest-beating - jedinec se při něm bije v hruď jednou nebo oběma otevřenými 

dlaněmi. U dospělých samců takově chování znamená otevřenou hrozbu. Kromě 

toho bývá chest-beating používán takě v sociálním či herním kontextu, zejměna 

u mláďat. (PRIMATES 2009)
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• Vzpěrná chůze (strutting walk) - jedná se o strnulou chůzi s ohnutými pažemi 

a naježenou srstí, takže jedinec vypadá větší. Dělá krátké kroky bokem k soupeři 

a věnuje mu pouze pár letmých pohledů. Často používáno dospělými samci 

k prezentování dominance vůči jinému stříbrohřbetému samci, zvláště pokud 

se jedná o samotářsky žijícího samce. (PRIMATES 2009)

• Zíraní (staring) - jedinec očima fixuje soupeře, má lehce pootočenou hlavu, 

přimhouřené obočí a stažené rty. Tímto chováním prezentuje agresi. 

(PRIMATES 2009)

• Obličej s napjatými rty (tense-mouth face) - podobný postoj a mimika jako 

při zírání, ale dásně a rty jsou odhaleny. Znamená otevřenou hrozbu 

potenciálním predátorům, nejčastěji tuto mimiku používají dospělé samice 

a provází ji specifickou vokalizací.

• Našpulený výraz (pout face) - gorila má našpulené rty, lehce stlačená ústa 

a zvednuté obočí. Jedná se o známku lehkého znepokojení, výraz často 

používaný mláďaty, pokud se jim matka ztratí z dohledu, nebo nemohou 

dosáhnout toho, čeho chtějí. (PRIMATES 2009)

• Otevřená ústa (open-mouth grimace) - ústa jsou doširoka otevřená, koutky úst 

směřují dolů, obočí zvednuté, hlava je mírně zakloněná a oči kmitají sem a tam. 

Tato grimasa značí strach. (PRIMATES 2009)

• Hravý obličej (play face) - ústa jsou doširoka otevřená, ale nejsou odhaleny 

zuby ani dásně. Tato mimika je spojena s příjemným zážitkem ze hry. 

(PRIMATES 2009)

Taktilní komunikace

Zahrnuje nejrůznější formu dotyků při hře, sexuálních i sociálních kontaktech. Velmi 

důležitá je tato forma komunikace pro matku a mládě.

Ritualizovanou formou chování je tzv. grooming (čištění těla a srsti), která má sociální 

kontext. Vyskytuje se mezi stříbrohřbetým samcem a samicemi nebo mezi nedospělými 

jedinci. Nevyskytuje se však mezi dospělými samicemi a slouží k vymezování 

sociálních vztahů ve skupině. (PRIMATES 2009)
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2.1.11 Agresivní a agonistické chování

Gorily patří přes svou obrovskou hmotnost a tělesnou sílu k nejméně agresivním 

primátům. Míra agonistického chování je u různých populací různá, závisí na řadě 

faktorů a svůj nepochybný vliv může mít i činnost člověka (pytláctví, zmenšování 

přirozeného životního prostoru gorily na úkor zemědělské půdy či těžby dřeva). 

(VANČATA 2003, PLUMPTRE et al. 2003)

U goril existuje velmi široká škála hrozeb a riíualizovaných forem chováni, známé jsou 

ncq)říklad údery plochou dlani do hrudi jako hrozba u samců (VANČATA 2003, 

str. 149).

Tyto údery (tzv. chest-beating) se vyskytuje i u mláďat a samic, většinou však v herním 

a sociálním kontextu.

Samci tráví mnoho času s odstavenými mláďaty ve věku okolo 3 až 5 let, která chrání. 

Ke zvýšené agresivitě často dochází pouze v případě ohrožení predátorem (levhart 

skvrnitý - Pantera pardus, eventuálně člověk) nebo v případě příchodu nového samce 

do skupiny. Také v případě, že se ke skupině přiblíží jiný, nerezidentní samec, 

kontaktuje rezidentní samice a pokouší se s nimi pářit. Přestože dokáže být stříbrohřbetý 

samec velmi agresivní a nebezpečný v případě napadení skupiny, či mláďat, zůstává 

většina agresivního chování, jak již bylo řečeno, pouze v ritualizované formě. 

(VANČATA 2003)

Výzkumy ukazují, že distribuce agonistického chování ve skupině je nerovnoměrná. 

Míra agonistických projevů mezi stříbrohřbetým samcem a samicemi se mezi 

jednotlivými skupinami významně neliší a je obecně asi dvakrát vyšší než míra 

agresivního chování mezi samicemi navzájem. Agresivita samic je v různých skupinách 

variabilní a většinou zahrnuje výhružnou vokalizaci či přemístění a jen zřídka interakce 

kontaktního charakteru.

Naopak agrese ze strany samců bývá intenzivnější a typicky představuje dlouhotrvající 

fyzické kontakty. (STOKES 2004)

Agonistické chováni mezi stříbrohřbetými samci a samicemi je iniciováno výhradně 

samci a reakcí samic na tyto projevy je nejčastěji jejich ignorace. Doposud nebylo 

pozorováno že by reakcí samice na agresivní chování samce byla také agrese.
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v  zásadě lze agresivní chování goril rozdělit na projevy směrované a nesměřované. 

Směrované agresivní projevy jsou zaměřeny proti určitému jedinci či skupině jedinců 

a patří mezi ně např. hrozba, útok, vyhnání, chest-beating, odstrčení, pronásledování 

či agresivní vokalizace.

U nesměřovaných agresivních projevů jako je např. nesměřovaná hrozba, nesměřovaný 

chest-beating či agresivní vokalizace, není zřejmý akceptor chování. Výzkumy ukázaly, 

že většina agresivního chování, u gorily nížinně, spadá právě do těto kategorie. 

(STOKES 2004)

2.1.12 Reprodukce

Menarche’ se u goril objevuje asi ve věku šesti let a po ní trvá zhruba dvouletě období 

adolescentní neplodnosti. Menstruační cyklus trvá 30 až 33 dní a vnější viditelně znaky 

ovulace jsou na rozdíl od šimpanzů poměrně nezřetelné. Těhotenství goril trvá

8,5 měsíců.

Podle výzkumů populace gorily horskě je průměrný věk prvního zabřeznutí 10 let 

a meziporodní interval 4 roky.

U samců je určení věku pohlavní vyspělosti obtížnější, neboť samci jsou schopni 

reprodukce ještě předtím, než se u nich objeví sekundární pohlavní znaky.

Pokud samice svádí samce ke kopulaci, sevře obvykle rty, fixuje samce pohledem 

a přibližuje se k němu. Pokud samec nereaguje, může samice upoutat jeho pozornost 

dotykem, nebo úderem dlaní do země před samcem. Samec iniciuje kopulaci tak, 

že se k ní přibližuje, předvádí se před ní, dotýká se jí a produkuje specifickou 

vokalizaci. (CAWTHON 2005b, PETRŽELKOVÁ)

' Menarche - první menstruace
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2.2 Ochrana goril

Všechny poddruhy goril jsou podle Světového svazu ochrany přirody (lUCN) ohrožené. 

Na červeném seznamu ohrožených druhů je poddruh gorila nigerijská (G. g. diehli) 

a gorila obecná (G. g. gorilla) klasifikován jako ohrožený a podruh gorila horská 

(G. b. beringei) a gorila západní (g. b. graueri) dokonce jako kriticky ohrožený. 

(PETRŽELKOVÁ)

Významnou hrozbu pro populace goril představuje činnost člověka. Jak populace lidí 

roste, dochází k úbytku přirozených stanovišť goril a stále více se dostávají do kontaktu 

s člověkem.

Podle současných odhadů je zhruba 80 % populace ohrožováno lidskou činností 

a jen zbylých 20 % žije na chráněném území, tedy teoreticky mimo dosah vlivu 

člověka. (HARCOURT 2003)

Mezi hlavni faktory ohrožující populaci goril patří;

• Ztráta přirozeného teritoria - je způsobeno zemědělskou činností člověka 

(kácení lesů v souvislosti s rozšiřováním zemědělské půdy, těžby dřeva 

či chovem dobytka). Výskyt goril je vázán na přirozená lesní společenstva. 

Jakmile jednou zmizí les, zřídkakdy dojde k jeho obnově a pokud přeci jen, trvá 

to stovky let. Ohrožujícím faktorem nemusí být jen přímé kácení lesa, rušivě 

působí i pouhý kontakt s lidmi.

• Lov a pytláctví - ohrožuje gorily dvojím způsobem. Přímo, gorily jsou 

vyhledávaným terčem pro pytláky. Jsou loveny pro chov v zajetí, pro maso 

a části těla jako trofeje (lebky, ruce, nohy a kůže).

Při lovu mláděte pro soukromé účely nebo zoologické zahrady obvykle dojde 

k vybytí celé skupiny, když se dospělí jedinci pokoušejí mládě bránit. Nebo 

jsou mláďata do chovu v zajetí získávána během lovu dospělých jedinců, kteří 

jsou loveni pro maso.

Ojediněle jsou gorily zabíjeny domorodými obyvateli, kvůli „nájezdům“ 

na zemědělskou úrodu.
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Nepřímo způsobují úhyn goril pastí a oka nastražená primárně na jiné savce 

(zejména některé druhy antilop). Způsobují u goril poranění a ty pak většinou 

umírají na následky infekce.

Přenos nemocí a šíření epidemií - většina lidských nemocí je pro gorily 

nakažlivá. V některých zoologických zahradách jsou proti nim gorily očkovány. 

Jakékoliv onemocnění může malou populaci goril v přírodě zcela zdecimovat. 

Riziko přenosu nemocí s sebou přináší, v současné době populární, 

ekoturismus. Ačkoliv je většina lidí navštěvujících gorily zdravá, nebezpečí 

se skrývá i v tom, že bude do oblasti zavlečen nový typ viru, se kterým se gorily 

nikdy předtím nesetkaly a nemají proti němu vytvořeny obranné mechanismy 

(např. s virem chřipky, či eboly). Dalším negativním faktorem, který 

z provozování ekoturismu vyplývá, je možné stresování zvířat. (CIPOLETTA

2004) Aby se minimalizovalo toto riziko, byla stanovena některá omezující 

pravidla (např. přísný zákaz přímého kontaktu se zvířaty - minimální vzdálenost 

od zvířat 5 m, zákaz požívat nápoje a potraviny ve společnosti goril, stanovení 

pravidel pro nakládání s lidským „odpadem“ - močí, exkrementy apod.). 

Některá z těchto pravidel však nejsou za každých okolností dodržována. 

(PLUMPTRE et al. 2003) Zdrojem nákazy mohou být domorodé místní 

komunity, pytláci, vojáci, ale i stáda dobytka. (CAWTHON 2005c)

Válečné a politické nepokoje - tato problematika je poněkud složitá. Civilní 

války sice nejsou ničím novým, v současné době jsou však participující strany 

vybaveny mnohem lepšími zbraněmi než v minulosti. Kromě přímého ohrožení 

goril dochází během válečných konfliktů k omezení nebo úplnému zastavení 

opatření a projektů na ochranu goril z důvodu nedostatku finančních zdrojů. 

(PLUMPTRE et al. 2003)
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Ochrana v rámci chráněných území

První národní park v Africe, park Virunga, byl založen již roku 1925 a byl významným 

krokem pro záchranu populace gorily horské. V roce 1979 byl zásluhou Dian Fosseyově 

ve Rwandě započat projekt pro záchranu gorily horské. Tento, dnes již mezinárodní 

projekt, byl spojením mnoha přístupů (osvěty a vzdělávání, protipytláckých hlídek 

i opatření a ekoturismu) a inspiroval vznik mnoha dalších programů, které si kladou 

za cíl osvětu mezi lidmi. (CAWTHON 2005c)

Vzhledem ktomu, že populace gorily horské žije na malém a pro turisty relativně 

dostupném území, stačí na její ochranu menší počet strážců a národní park pro ochranu 

gorily horské tak může fungovat ze zdrojů plynoucích z ekoturismu.

Uplatnění ekoturismu v přístupu k finančním zdrojům při ochraně populace gorily 

nížinné a západní se zdá být problematické.

Bohužel, obě populace se vyskytují na velkém území a v hůře dostupných oblastech. 

Navíc většina států těchto oblastí, se nachází v tíživé ekonomické situaci a tudíž 

i občansky a politicky nestabilních podmínkách.

Většina zdrojů pro mezinárodní ochranu goril pochází z mezinárodních nevládních 

organizací, které mají v době nestability tendenci své zdroje pozastavit. 

(FUENTES, WOLFE 2002)

Strategie ochrany mimo chráněná území

Zřizování a správa chráněných území není jediným dostatečným řešením, neboť většina 

populace goril (80 %) žije mimo tato území. Ve všech zemích povodí Konga je lov goril 

zakázaný. Tento fakt sám o sobě však k zastavení obchodu s gorilím masem nestačí, 

protože finančních prostředků pro monitorování pytláctví je málo. Klíčovým řešením 

v boji proti obchodu s gorilami na rozsáhlých plochách nechráněných území by mohla 

být spolupráce s lesnicko-dřevařskými společnostmi („logging Companies“). Tradičně 

bývají zájmy ochránců přírody v rozporu s činností společností pro těžbu dřeva, ukazuje 

se však, že ze vzájemné spolupráce lze vytěžit mnohé. Výhodou takové spolupráce je, 

že umožňuje monitorování většího území pomocí několika málo lidí, jelikož 

do jednotlivých oblastí často vede pouze několik přístupových cest. Navíc tato území 

obvykle sousedí s chráněnými oblastmi, takže může být zajištěna kontinuita ochrany, 

která zabraňuje izolování populací. Velmi důležitá je i spolupráce s místními
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komunitami, tedy lidmi, kteří v blízkosti goril žijí, zejména jejich vzdělávání a osvěta. 

(PLUMPTRE et al. 2003)

Nejvýznamnější organizace zapojené do ochrany goril (podle CAWTHON 2005c)

• African Conservation Foundation

• African Wildlife Foundation

• Dian Fossey Gorilla Fund International

• Durrell Wildlife Conservation Trust

• Gorilla Haven

• International Gorilla Conservation Programme

• Jane Goodall Institute France

• Limbe Wildlife Center

• Mountain Gorilla Veterinary Project

• Projet Protection des Gorilles

• Český projekt Odhalení
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3 Problematika, cíl a pracovní hypotéza

3.1 Problematika

V současné době existuje, díky mnohaletému a stále trvajícímu výzkumu v oblasti 

Karisoke, mnoho poznatků o populaci gorily horské (Gorilla beringei). (WATTS 2003, 

TUTIN 2003) Kontinuální výzkum populace gorily nížinné (Gorilla gorilla), 

srovnatelný s výzkumem gorily horské, zatím nebyl realizován, spíše výzkumy dílčí 

a krátkodobější. (ROBBINS et al. 2004) Ukazuje se však, že charakteristiky životní 

historie, sociální struktury a chování jednotlivých populací těchto primátů, jsou značně 

variabilní, a že naše dosavadní poznatky jsou příliš ovlivněny studiem gorily horské. 

(ROBBINS et al. 2004, STOKES 2004)

U goril chovaných v zajetí je situace ještě složitější. Charakter sociální struktury 

i chování je více proměnlivý a zcela jedinečný u každé konkrétní skupiny.

Svou roli zde hraje nedobrovolné složení skupiny, dále podmínky prostředí, které jsou 

často zásadním způsobem odlišné od podmínek ve volné přírodě, ale i jiné faktory, jako 

např. absence přirozených predačních vlivů, zajištění potravy i poskytované péče 

na jedné straně a vlivy do jisté míry skryté (např. vliv ošetřovatelů, návštěvníků, 

sponzorů ZOO apod.) na straně druhé.

Zajímá nás, jakým způsobem tyto podmínky ovlivňují realizaci sociálních vztahů, jak 

je ovlivněn charakter sociální struktury i agonistického chování ve skupině goril 

v zajetí.

3.2 Cíle a hypotézy

Cílem práce je popsat a analyzovat základní znaky životní historie skupiny gorily 

nížinné v ZOO Praha. Konkrétně sociální strukturu a dynamiku sociálních vztahů, 

charakter a distribuci afiliativního a agonistického chování ve skupině goril v ZOO 

Praha.

Na základě stanovených cílů práce a zvoleného hypotetického přístupu budou 

prověřeny následující předpoklady:
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1) Mezí samicemi ve skupině goril není dlouhodobá sociální hierarchie, 

dlouhodobě není žádná ze samic vysloveně dominantní ani vysloveně 

podřízená.

2) Samec je vždy dominantní k samicím.

a. Samec je vůči všem samicím dominantní v potravním i sociálním kontextu.

b. Samice vyjadřují vůči samci ve většině situací podřízenost.

3) Četnost afiliativních kontaktů je mezi různými jedinci různá.

a. Mezi samcem a samicemi nedochází k žádným afilitivním kontaktům.

b. Většina afiliativních kontaktů se vyskytuje mezi samicemi a mláďaty.

4) Výskyt agonistického chování ve skupině má nerovnoměrný charakter.

a. Agonistické kontakty mezi samcem a samicemi jsou iniciovány výhradně 

samcem.

b. Agonistické kontakty mezi samicemi ve skupině jsou distribuovány 

nerovnoměrně.

c. Většina reakcí mláďat na agonistické chování ze strany dospělých jedinců 

má submisivní povahu.

5) Ve dnech vysoké návštěvnosti v pavilonu se zvyšuje míra agonistického 

chování ve skupině.
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4 Materiál a metody

4.1 Materiál

4.1.1 Studovaná skupina

Tabulka 4 : Složení skupiny
Jméno Pohlaví Datum narození/místo 

narození

Příchod do ZOO 

Praha

Matka/Otec

Richard d'
9. 11. 1991 / Frankfurt nad 

Mohanem
Listopad 2003 Rebecca/Matze

Shinda ? 14. 6. 1991 / Apeldoorn Srpen 2001 Frala/Kibabu

Kijivu 19. 3. 1993/Apeldoorn Srpen 2001 Kriba/Kibabu

Kamba ? 1972 / volná příroda Srpen 2001 nejsou znami

Moja ? 13. 12. 2004/ZOO Praha Narozena v ZOO Kij ivu/Richard

Tatu á' 30. 5. 2007/ z o o  Praha Narozen v ZOO Kijivu/Richard

(zdroj : ZOO PRAHA 2005, GORILLA HA VEN 2009)

Richard

Stříbrohřbetý samec Richard se narodil 9. listopadu 1991 v německém Frankfurtu nad 

Mohanem samici jménem Rebecca a samci Matze (tab. 4). Nejprve žil v skupině 

mladých samců a v anglickém Paigntonu, kam přišel jako sedmiletý společně s jiným 

pětiletým samcem.

Richardův příchod do skupiny proběhnul bez problémů a po několika změnách, které 

proběhly v horizontu přibližně dvou a půl let, se počet samců ve skupině ustálil. V roce 

2002 se začal Richardův hřbet vybarvovat dostřibma a v tehdejší pětičlenné, výhradně 

samčí skupině, zaujal pozici beta samce, hned za vedoucím samcem Peritnaxem.

4. listopadu 2003 byl Richard deponován do Pražské ZOO, nejprve do samostatné 

ložnice, odkud mu však byl přes přípravnu umožněn zrakový kontakt se samicemi. 

(NĚMEC, SMRČEK 2005a)
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Jelikož na Richarda, podle informací zwebových stránek ZOO Praha, obě samice 

reagovaly pozitivně, byla povinná karanténa zkrácena jen na dobu nezbytně nutnou, 

tedy dokud nebyla provedena příslušná veterinární vyšetření.

Obrázek 2 : Richard
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14. listopadu byl Richard vpuštěn k oběma samicím, a podle dostupných informací 

z téže webové stránky, ihned zaujal a dával najevo své dominantní postavení. 

(ZOO PRAHA 2005)

Podle slov ošetřovatele Marka Ždánského je Richard k samicím i mláďatům velmi 

hodný a pozorný. Od ošetřovatelů na sebe nechá sahat a dobře s nimi spolupracuje. 

Agresivní bývá občas zejména vůči některým fotografům, kteří používají rozměrné 

teleobjektivy a fotoaparát přikládají těsně ke sklu vnitřní expozice. Pokud fotograf navíc 

nerespektuje zákaz focení s bleskem, což je u návštěvníků velice časté, Richard proti 

teleobjektivu výhružně vystartuje. Podle slov již zmíněného ošetřovatele, považuje 

Richard teleobjektiv za oko jiného samce a vidí v něm hrozbu. V podstatě jde o jakousi 

analogii rituálního boje mezi samci ve volné přírodě.

Průběh takového agresivního výpadu bývá zhruba následující; Richard teleobjektiv 

neklidně pozoruje, jde doprostřed expozice přibližně dva metry od skla, chvilku 

se předvádí a nakonec s obrovským řevem vystartuje proti sklu. (ŽDÁNSKÝ pers. 

com.)

Shinda

Narodila se 14. června 1991 v belgické ZOO Apeldoorn (tab. 4) a od prosince 1996 žila

7 let v ZOO Sydney. Její jméno pocházející ze svahilštiny v překladu do češtiny 

znamená vítězná (NEMEC, SMRČEK 2005b).

Matkou Shindy je samice Frala a otcem samec Kibabu. (GORILLA HAVEN 2009a)
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Obrázek 3 : Shinda

Do pražské ZOO byla deponována společně se svou o dva roky mladší sestrou Kijivu 

v srpnu 2001. Při povodni roku 2002 byla dočasně přemístěna do ZOO Dvůr Králové 

a do Prahy se opět vrátila 16. 10. 2003.

V ZOO Apeldoorn byl Shindě do těla zaveden antikoncepční hormonální implantát, 

proti příbuzenské plemenitbě s otcem. Implantát však nebyl ani při opakované 

veterinární prohlídce nalezen a odstraněn, a tak zůstává i nadále v těle Shindy. Ačkoliv 

již uplynula doba jeho účinnosti, Shindě se nedaří zabřeznout. (NĚMEC, SMRČEK 

2005b)

Podle ošetřovatele Marka Ždánského je Shinda povahově temperamentnější a více 

nebojácná, než její nevlastní sestra Kijivu. (Například pri jednom z pokusů v rámci 

projektu Odhalení se jako jediná odvážila vylovit jablka z nafukovacího bazénu 

do poloviny naplněného vodou).

Na první pohled ji lze od ostatních samic odlišit podle velkého bricha. (ŽDÁNSKÝ 

pers. com.)
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Kijivu

Kijivu se narodila 18. března 1993, stejně jako Shinda v Belgickém Apeldoomu, samici 

Kribě a samci Kibabu (tab. 4). (GORILLA HAVEN 2009b)

A spolu se Shindou přišla v září 2001 ze ZOO Apeldoorn v Sydney do pražské ZOO. 

O 11 měsíců později však byla během povodní dočasně deponována do ZOO ve Dvoře 

Králové, odkud se vrátila 16. 10. 2003. (NĚMEC, SMRČEK 2005b, ZOO PRAHA 

2005)

Její jméno také pochází ze svahilštiny a do češtiny by se dalo přeložit jako šedivá.

Kijivu je podle ošetřovatele Marka Ždánského psychicky poněkud labilnější. Její 

bázlivost se projevuje tím, že na nové a neznámé podněty, nebo na ty, které považuje 

za nebezpečné reaguje tak, že si drží jedno či obě uši. K ostatním gorilám ve skupině 

je Kijivu přátelská, ochotně půjčuje mláďata jiným samicím a je vzornou matkou. 

(ŽDÁNSKÝ pers. com)

Na první pohled je patrné, že má štíhlejší postavu než Shinda a v pozici na všech 

čtyřech končetinách má i více prohnutá záda. Stejně jako Shinda měla v těle 

implantované hormonální tělísko, které jí bylo v Praze vyjmuto a nyní je matkou zatím 

dvou mláďat, čtyřleté juvenilní samice Moji a dvouletého samečka Tatu.
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Obrázek 4 : Kijivu s mládětem Tatu 

Kamba

Samice Kamba se narodila ve volné přírodě v roce 1972 a ve dvou letech byla chycena 

pytláky v kamerunských pralesích a prodána do ZOO Lipsko (tab. 4). Od roku 1995 žila 

v ZOO Duisburg a nakonec v ZOO Dvůr Králové. (ZOO PRAHA 2005)

13. 8. 2001 přišla do Prahy společně s vrstevníkem Tadaem, ale při povodních v srpnu

2002 byla dočasně umístěna zpět do Dvora Králové a do Prahy se vrátila v listopadu 

2005. Měla jí tak být dána možnost zabřeznutí se samcem Richardem. Kamba by jako 

matka byla velice cenná z genetického hlediska právě proto, že pochází z volné přírody 

a tudíž není příbuzná se žádnou jinou gorilou chovanou v zajetí. (SMRČEK 2005) 

Zabřeznutí se Kambě skutečně v roce 2006 podařilo, ale porod byl neúspěšný. Mládě 

se rodilo opačným koncem a uvízlo v porodních cestách, průchodu bránilo zpříčení ruky 

pod hlavičkou. Navíc došlo k vytlačení pupečníkové šňůry, kterou Kamba překousala, 

čímž způsobila smrt plodu.

Ošetřovatelé a lékaři se nakonec rozhodli zasáhnout, neboť bylo zřejmé, že jde již

o záchranu života Kamby. Ostatní gorily Kambu podporovaly (např. jí dávaly potravu)
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a proto bylo obtížné je od Kamby oddělit. Ošetřovatelé se o to museli pokusit 

s použitím drobné lsti. Marek Ždánský gorily vylákal do zázemí a Kamba protože jim 

nestačila zůstala pozadu. Když byly všechny gorily v jiné místnosti, zavřeli ošetřovatelé 

vstup do místnosti, Kambu uspali a operovali.

\
» ' '.i

Obrázek 5 : Kamba

V současné době Richard Kambu nepáří a vzhledem k jejímu vysokému věku je šance 

na další zabřeznutí velmi malá (ŽDÁNSKÝ pers. com.).
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Kamba má úzký vztah s juvenilní samičkou Mojou, které nahrazuje mateřskou péči 

po odstavení Moji matkou Kijivu. Často si od Kijivu půjčuje také jejího mladšího 

potomka Tatu. V pražské ZOO podle všeho již zůstane.

Moja

Narodila se matce Kijivu a otci Richardovi v ZOO Praha dne 13. prosince 2004 (tab. 4). 

Její jméno znamená svahilsky první a souvisí se skutečností, že je Moja historicky 

vůbec prvním mládětem odchovaným v Česku. (NĚMEC, SMRČEK 2005d)

Většinu času tráví hrou s mladším sourozencem Tatu nebo ve společnosti samice 

Kamby.

Obrázek 6 : Moja
■ . -í'

Hra se jí také málem stala osudnou. Dne 29. 8. 2006 spadla, pravděpodobně během hry, 

do vodního příkopu ve venkovní expozici a začala se topit. Gorily neplavou a pokud 

mohou, tak se vodě vyhýbají. Šťastnou shodou okolností přišel zrovna ten den 

ošetřovatel Marek do pavilonu asi o hodinu dříve než obvykle. Při ranní prohlídce 

venkovní expozice si všimnul, že všechny gorily sedí v blízkosti vodního příkopu 

a hledí jedním směrem. Podle jeho slov mu tato skutečnost připadala zvláštní, neboť
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bylo deštivé počasí a zima. Když přišel blíž, spatřil bezvládné tělo Moji v příkopu 

s hlavou ponořenou ve vodě.

Ačkoliv obvykle jsou ošetřovatelé v kontaktu s gorilami pouze přes mříže, v této situaci 

vniknul ošetřovatel do výběhu a Moju z vody vytáhnul. Poté ji několikrát jemně udeřil 

do zad a položil na zem. Gorily nedaly najevo sebemenší projev agrese proti 

ošetřovateli a odebraly se do vnitřní expozice. (ŽDÁNSKÝ pers. com.)

Tatu

Nejnovějším přírůstkem gorilího pavilonu je mladý sameček jménem Tatu (neboli třetí 

po nenarozeném mláděti samice Kamby).

Narodil se samici Kijivu a samci Richardovi dne 30. května 2007 (tab. 4). Nejvíce času 

tráví v blízkosti matky Kijivu, sestry Moji a samice Kamby. (ROŽÁNEK 2007)

Obrázek 7 : Tatu
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4.1.2 Podmínky chovu 

Pavilon

Stavba má téměř čtvercový půdorys a sestává z přízemí, prvního a druhého patra.

V přízemí se nachází velká a malá vnitřní expozice, přípravna, dvě oddělené jídelny, 

chovatelské zázemí, prostor pro návštěvníky a vnitřní expozice pro druh opice tamarína 

žlutorukého (Saguinus midas) chovaného spolu s lenochodem dvouprstým (Choloepus 

didactylus). Celý areál je chráněn hrází proti pětadvacetileté vodě, povodňová věž je 

projektována dokonce proti vodě stoleté.

V prvním patře se nachází technické prostory, tzv. ochozy, které umožňují údržbu 

zeleně a technických zařízení (jako např. mlžení, otevíraní střechy či ventilace).

Druhé patro sestává z jediné místnosti a tou je protipovodňová věž.

Vnitřní expozice má podobu skalního prostoru se dvěma schodišti, první z nich vede 

do jedné z ubikací a druhé do protipovodňové věže. Ve výběhu se dále nacházejí 

kameny a kmeny s provazy sloužící k lezení, celý interiér je doplněn tropickou vegetací.

V zadní stěně je vyveden vodovod, který gorilám umožňuje kdykoliv se napít vody 

pomocí fotobuňky.

Pavilon goril byl vybudován se záměrem poskytnout gorilám co nejpřirozenější životní 

podmínky a představit zvířata návštěvníkům ZOO v co nejrealističtější podobě. 

(BRZOBOHATÝ et al. 2008, ZOO PRAHA 2005)

Skla oddělující vnitřní expozici od návštěvnického prostoru mají tloušťku 32 mm a jsou 

opatřeny neprůstřelnými fóliemi.

V letních měsících je udržování stálé teploty v pavilonu zajištěno automatickým 

otevíráním střechy a zvlhčování vzduchu automatickým spouštěním kropení. 

Nepřetržitou ochranu pavilonu zajišťuje čtyřiadvacet kamer. (ŽDÁNSKÝ pers. com.)
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Historie chovu goril v ZOO Praha

Pražská ZOO chová gorily od roku 1963 a původně byly umístěny v pavilonu opic, 

který stál v místech dnešní Indonéské džungle.

Jako první přišel v září toho roku do pavilonu samec Titan, který pocházel z volné 

přírody a byl starý asi jeden rok. O tři čtvrtě roku později přibyla k Titanoví gorilí 

samice Nigra. Také pocházela z volné přírody a v době příchodu do pavilonu jí byly asi 

dva roky. Samec Titan uhynul o patnáct let později po svém příchodu do ZOO, tedy 

v únoru 1988 (ZOO PRAHA 2005, ODHALENÍ 2009).

Samice Nigra byla v lednu 1999 v souvislosti s rušením pavilonu opic umístěna 

do ZOO v německém Rostocku. Tam přišla společně se samcem Assumbem 

(narozeným v roce 1973), ale v posledních letech života trpěla zdravotními problémy 

a v červenci 2005 z důvodu akutního selhání srdce a krevního oběh zemřela. (LINKE

2005)

V roce 1973 byla přímo zvolné přírody dovezena samice Gaia a v roce 1998 odešla 

do ZOO Romagne ve střední Francii. (ZOO PRAHA)

Žije ve skupině goril (dominantní samec, tři dospělé samice a šest mláďat) a porodila 

zde zatím dvě mláďata, obě samičky. (ŠOFR 2007)

Společně s Gaiou přišla do pražského pavilonu také samice Golda, která se narodila 

ve volné přírodě v lednu 1972. Uhynula ve věku dvaceti šesti let v již zmíněné ZOO 

Romagne, za svého života neměla žádná mláďata. (GORILLA HAVEN 2009c, 

ODHALENÍ 2009)

O dva roky později po příchodu samice Gaiy, tedy v roce 1975, přibyl do pražské ZOO 

samec Jimmy. Také pocházel z volné přírody a uhynul v roce 1990.

Již zmíněný samec Assumbo, přišel v roce 1990 ze ZOO Jersey a o devět let později byl 

deponován spolu s Nigrou do ZOO v německém Rostocku, kde stále žije. 

(ZOO PRAHA, ODHALENÍ 2009)

V květnu roku 2000 byla zahájena stavba nového pavilonu goril, který měl nahradit 

nevyhovující pavilon opic stojící v místech dnešní Indonéské džungle.

Pavilon byl pro veřejnost otevřen 8. 9. 2001. (PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

2009)
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První gorilou, která přišla do pavilonu goril byl šestiletý samec Pong. Pocházel z volné 

přírody a byl deponován v červnu 2001 ze soukromého chovu v Arabských Emirátech. 

(ZOO PRAHA 2002)

Nikdy předtím se zřejmé, kromě velmi útlého věku, nesetkal s jinou gorilou.

I proto možná první setkání s nově příchozí samicí Kambou, proběhlo bouřlivě. Kamba

byla do Prahy deponována v srpnu roku 2001 ze ZOO Dvůr Králové společně se svým 
stejné starým samcem Tadaem.

Další setkání Ponga s nově příchozími samicemi Kijivu a Shindou proběhlo již poměrně

klidně a následné vztahy Ponga s nimi by se daly označit jako velmi dobré. 

(VIDEOGALERIE ODHALENÍ 2008)

Již zmíněné samice Shinda a Kijivu, nevlastní sestry, přišly jako deponát 5. 9. roku 

2001 ze ZOO v Sydney.

Starší z nich, Shinda se narodila v roce 1991 v Apeldoomu (Belgie), mladší Kijivu 

se narodila o dva roky později tamtéž.

Budova pavilonu byla navržena tak, aby splňovala podmínky zástavby v zaplavovaném 

území, měla odolat i případně „stoleté vodě“. Povodeň, která přišla v srpnu roku 2001 

a způsobila zaplavení celého pavilonu, byla však téměř „stopadesátiletá“. (PRAŽSKÁ 

INFORMAČNÍ SLUŽBA 2009)

Zvířata se podařilo zachránit po uspání díky včasné evakuaci z nouzové ubikace 

ve věži, kde se gorily, s výjimkou samce Ponga, ukryly. Samec Pong utonul 

za nevyjasněných okolností dne 13. 8. 2001 při zatopení pavilonu. (ŽDÁNSKÝ 

pers. com.)

Zachráněné gorily, tedy Tadao, Kamba, Kijivu a Shinda byly 14. 8. 2002 deponovány 

do ZOO ve Dvoře Králové. Všechny samice pouze dočasně, Tadao už ve Dvoře 

Králové zůstal a žije tam dodnes. Po povodni byl do konce roku 2002 pavilon 

zakonzervován a v roce 2003 proběhla jeho rekonstmkce. (ZOO PRAH A 2002)

16. 10. 2003 se do pavilonu ze Dvora Králové vrátily samice Kijivu a Shinda. 

Znovuotevření pavilonu pro veřejnost pak proběhlo o devět dnů později. V listopadu

2003 k samicím přibyl samec Richard, který byl deponován ze ZOO v anglickém 

Paigntonu.
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Narodil se ve Frankfurtu n. Rýnem v listopadu 1991 a jeho otec, který pochází z volné 

přírody, se jmenuje Matze. Matkou je Rebecca a narodila se v ZOO Krefeld. Oba 

Richardovi rodiče zatím žijí ve Frankfurtu. (ZOO PRAHA 2005)

13. 12. 2004 samice Kijivu porodila mládě jménem Moja, které zplodila se samcem 

Richardem. O rok později se do pavilonu vrátila samice Kamba, tehdy jako 

dvaatřicetiletá. Svou pozici si musela tvrdě vybojovat, ale brzy začala plnit roli zkušené 

uvážlivé samice. Také se rychle sblížila s mládětem Mojou. (SMRČEK 2005)

V roce 2006 Kijivu opět zabřezla s Richardem a 1. 6. 2007 porodila samečka Tatu. 

Současnými členy gorilí skupiny v ZOO Praha tedy jsou stříbrohřbetý samec Richard, 

samice Kamba, Kijivu a Shinda, juvenilní samička Moja a mládě Tatu. Výhledově 

budou muset mláďata skupinu opustit, aby se zabránilo příbuzenskému páření. 

(ŽDÁNSKÝ pers. com.)

Denní režim v pavilonu

Ráno po příchodu ošetřovatelů jsou gorily vpuštěny do ložnice, kde dostávají první 

denní dávku potravy přes mříže (obvykle menší množství zeleniny, zředěný džus nebo 

čaj). Ošetřovatelé mezitím gorily zkontrolují a zkontrolují i vnitřní a v letních měsících

i venkovní expozici). Poté ošetřovatelé expozici uklízejí (odklízí trus, myjí expozici 

proudem vody a dávají potravu). Tou je nakrájená zelenina (nejčastěji mrkev, celer, 

salát, zelí, okurky) a větve (např. akát, šípková růže, vrba, třešeň, javor či jeřáb s plody). 

Nejraději mají gorily bambusové větve, ty však dostávají pouze jedenkrát týdně. Ovoce 

(např. jablka, melouny, hroznové víno, pomeranče a rozinky) je podáváno v omezeném 

množství, neboť gorily v zajetí mají sklony k obezitě. (DOBRORUKA 1983)

Potrava je po pavilonu různě poházená, aby se gorily zabavily a občas ošetřovatelé 

potravu schovávají do dřevěných hlavolamů. Jako doplňkovou stravu dostávají obvykle 

bílý jogurt, tvaroh, vejce či vařenou rýži.

V létě, kdy je gorilám umožněn volný pohyb po venkovní expozici, mohou konzumovat 

také travnaté byliny nacházející se ve výběhu. Této možnosti využívá zejména samice 

Shinda.

Dobu kolem poledne většinou tráví celá skupina odpočinkem a spánkem v denních 

hnízdech, jež si staví z dřevité vaty. Okolo třinácté hodiny se podává polední jídlo
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(většinou zelenina či ovoce), ne však pravidelně každý den. Další v pořadí je odpolední 

svačina, obvykle před patnáctou hodinou, která probíhá v zázemí a trvá asi 20 minut. 

Během svačiny v zázemí probíhá i odpolední úklid pavilonu (odstranění exkrementů, 

výměna části dřevité vaty a podávání potravy). Tou je nejčastěji zelenina a listnaté 

větve.

Gorily v pavilonu se ukládají k nočnímu spánku poměrně brzo, v závislosti na ročním 

období, mezi 17 a 19 hodinou.

Schopností goril v ZOO Praha

Rozeznají lidské tváře, tedy i své ošetřovatele, slyší na jméno - reagují na zavolání 

nebo napomenutí, když dělají něco, co nemají dělat (např. seberou potravu jinému 

členovi skupiny). Rozumí také nejrůznějším pokynům; např. „ukaž co máš v ruce“. 

Pomocí tohoto pokynu kontrolovali ošetřovatelé obě mláďata Kijivu. Nebo pokynu , jd i 

na váhu“. (ŽDÁNSKÝ pers. com.)

Dvakrát do roka gorily podstupují cvičnou evakuaci, při níž trénují odchod z vnitřní 

expozice do protipovodňové věže. (ENVI WEB 2008)

Gorily v pražské ZOO mají také právo vybrat si ošetřovatele, respektive dát najevo, 

kterého ošetřovatele odmítají. Takový ošetřovatel je pak přeřazen na jiné pracoviště 

v ZOO.

Gorily v pavilonu negativně reagují také na psy a blesky fotoaparátů, jejichž používání 

je v  pavilonu sice zakázáno, ale značná část návštěvníků tento zákaz nedodržuje. 

(ŽDÁNSKÝ pers. com.)
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4.2 Metody

4.2.1 Etologická pozorování

Na základě předběžného pozorování, studia etogramu pro záznam chování šimpanzů 

během výzkumu v rámci grantového projektu GA ČR Afiliativní a agresivní chování 

v podmínkách teorie biologického trhu a jejich endokrinní koreláty u šimpanzů 

{Pan troglodytes) v zajetí a v neposlední řadě na základě studia etogramů goril 

chovaných v zajetí (BAKER et al. 1991), byl vytvořen etogram pro účely 

zaznamenávání pozorovaného chování goril v ZOO Praha.

Předběžné pozorování probíhalo po dobu sedmi měsíců (od prosince 2007 do června 

2008) v pavilonu pražské ZOO a prostřednictvím přímého přenosu přes internet v rámci 

projektu Odhalení. Jedním z dílčích cílů předběžného pozorování v pavilonu byl také 

proces habituace goril na přítomnost pozorovatele.

Etogram (tab. 5) byl sestaven s cílem maximálně věrohodně popsat chování skupiny 

goril v ZOO Praha.

„Etogram je  obecně účelový soubor, výčet, určitých typů chování, které jsou v určitých 

podmínkách pozorovatelné u určité skupiny živočichů. Tento výčet často zahrnuje 

mnoho desítek, a dokonce i stovky, typů chování bez jakéhokoliv hierarchického 

uspořádání.

V mnoha případech dochází k výraznému překrývání definic jednotlivých typů chování. 

Etologická kategorie je  entita, která vymezuje určitý přesně vymezený typ chování. 

Je definovaná tak, aby umožňovala komparativní analýzu, tedy je jí slučování s jinými 

kategoriemi do kategorií vyšších a dělení do nižších kategorií, umožňujících detailnější 

popis určitého typu chování. Etologická kategorie je  definovaná tak, aby důsledně 

splňovala hierarchické uspořádání jednotlivých typů chování a byla definovaná 

s maximální jednoznačností, tedy byla připravená a vhodná pro vyhodnocování 

statistickými metodami. ” (VANČATOVÁ, 2004, kap. 1)
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Tabulka 5 : Etogram pro záznam chování gorily nížinné chované v zajetí
Typ

chování Aktivita Popis

Ležení
Gorila je v odpočívající poloze, tělo může být 
k podkladu, na němž spočívá, orientováno ventrálně, 
dorzálně či laterálně.

Sezení Torzo těla směřuje obvykle vertikálně a není 
v kontaktu s podlahou, váha těla spočívá zejména na 
hýždích.

Klečení Gorila spočívá na kolenou, paty se dotýkají hýždí. 
Největší část váhy těla nesou nohy a chodidla, hýždě 
nejsou v kontaktu s podlahou.

Sezení„na 
bidélku“

Gorila sedí na „bobku“ v určité výšce nad zemí (např. 
na větvi). Hlavní oporu zajišťují dolní končetiny, horní 
končetiny mohou poskytovat oporu doplňkovou.

Stání Dolní končetiny jsou natažené, v kontaktu s podlahou 
a nesou váhu celého těla. Postoj může být kvadrupední 
či bipední.

C
O
a
2

Chůze
Individuální pohyb po dvou, třech nebo čtyřech 
končetinách. Představuje přesun z jednoho místa na 
jiné, v tutéž dobu jsou na zemi dvě nebo tři končetiny 
zároveň.

o
Kvadrupední

chůze

Gorila používá všechny čtyři končetiny k přemístění 
dopředu, dozadu nebo do stran. Pohyb končetin je 
příčný (pravá přední končetina se pohybuje společně s 
levou zadní končetinou a levá přední končetina se 
pohybuje společně s pravou zadní končetinou). 
Primárně gorily chodí po kloubu, ale lze pozorovat i 
chůzi po stranách sevřené pěsti.

Bipední chůze

Gorila se pohybuje v téměř zpřímené poloze. Chůze je 
umožněna spíše kolébavými pohyby pánve než rotací 
kyčelních kloubů. Dolní končetiny jsou nataženy a 
nesou váhu celého těla. Bipední chůzi gorily používají 
většinou pro přemístění na kratší vzdálenosti (zejména 
když se přidržují klece, stěny, stromu..), či v situaci 
kdy nesou nějaké předměty.

Běh Rychlý kvadrupední či bipední pohyb, ve stejný 
moment isou v kontaktu se zemi dvč. icdna nebo---------
žádná končetina. Vyskytuje se v rámci agonistického
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či herního chování.

Sklouznutí
Sklouznutím gorila ukončuje běh, končetiny v daný 
moment zůstávají nehybné. Může být vyvoláno 
přítomností překážky v terénu (stěna, strom, kámen, 
klec..).

Ručkování Pohyb pomocí horních končetin v zavěšené poloze. 
Pravidelné přisunování jedné končetiny ke druhé.

Šplhání Zdolávání vertikálních či horizontálních struktur 
(mříže od klece, větve, lana..). Gorily udržují kontakt 
se strukturou vždy dvěma končetinami současně.

Skákání Pohyb překonávající zemskou přitažlivost, v době 
výskoku není tělo v žádném kontaktu s podložkou.

Houpání Vychylování osy těla z vertikální polohy.

Otáčení dokola Točení okolo tělesné osy, nejčastěji při hře.

Hra

opakovaná zdánlivě neužitečná činnost přinášející 
zjevné uspokojení. Zahrnuje jednoho či více jedinců 
podle toho, zda se jedná o individuální či skupinovou 
hru. Toto chování bývá doprovázeno tzv. „hravým 
výrazem“ ve tváři, při němž jsou otevřená ústa 
s povolenými rty a jsou vidět zuby zvířete.

Kontaktní hra Společná hra dvou a více jedinců (např. šplhání po 
sobě, plácání, škrábání, kousání, odstrkování se, 
nošení, honění..).

Nekontaktní hra Jedinec si hraje sám bez účast jiných jedinců.

>
•-C

S

Vyzývání ke hře Gorila řadou postojů, gest a pohybů (např. chest 
beating, utíkání, pronásledování..) láká jiného jedince 
ke hře.

Grooming
Gorila manuálně či orálně manipuluje s vlastní srstí či 
se srstí jiného jedince (záměrné dotýkání, lízání nebo 
intenzivní vizuální průzkum, nezahrnuje kontakt 
s pohlavními orgány).

Zdravení
Soubor chování, které se vyskytuje u goril, jenž se vidí 
poprvé, či které k sobě vstupují do bližší vzdálenosti 
(např. kontakt „čumák na čumák“, „polibek“, dotyk, 
objetí, nabízení potravy..)

Přibližování Gorila se přibližuje k jinému jedinci, z uvolněného 
postoje a mimiky jsou patrné přátelské úmysly.

Tetičko vské 
chování Samice která není matkou si půjčí mládě, se kterým si 

hraje, chová jej, nosí jej a jinak s ním manipuluje. Učí 
se tak vlastnímu mateřskému chování.

Usmiřování
Postkonflikní chování sloužící k obnovení pozitivních 
vztahů mezi jedinci. Iniciátorem může být jak agresor 
tak i oběť a chováním dává najevo, že konflikt skončil.
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Utěšování

Postkonfliktní chování, při němž oběť konfliktu či 
jedinec, který neobstál při konfrontaci vyhledává 
přítomnost jiného jedince (často vysoce postaveného) 
a snaží se sním navázat pozitivní sociální kontakt.

Koaliční podpora Vytvoření dočasné aliance proti agresorovi.

Chování mláděte
Matka je v těsném kontaktu se svým mládětem, které 
drží horními končetinami, v náručí, nebo jiným 
způsobem.

CM>i-4íii
Povzbuzování Matka položí své dítě na zem, poodejde několik metrů 

a pohledem jej povzbuzuje aby se k ní přiblížilo.

§
Zadržování

Matka pevně drží své dítě, které se pokouší uniknout. 
Ochrana dítěte -  matka svým tělem vytváří „ochranný 
štít“, aby zabránila kontaktu s jinými zvířaty či aby 
dítě uchránila od možného nebezpečí.

Kojení Matka si přikládá mládě k prsu.

Zkoumání 
genitální oblasti

Podrobné vizuální, čichové nebo hmatové zkoumání 
pohlavních orgánů či anogenitální oblasti druhého 
jedince.

Sexuální svádění Gorila láká řadou postojů, pohybů a gest ke kopulaci 
jiného jedince (např. upřeným pohledem -  samice stojí 
nehybně na místě a „zírá“ na samce).

Vyzývání ke 
kopulaci Samice láká samce ke kopulaci pomocí natažené horní 

končetiny s dlaní směřující nahoru.

»■PMa Trhnutí hlavou
Během upřeného pohledu na samce, samice střídavě 
otáčí hlavou z jedné strany na druhou. Tělo při 
takovém chování vypadá uvolněně a rty nejsou 
sevřené.

o
a
lU

Prezentování
anogenitální

oblasti
Samice stojí na všech čtyřech končetinách a orientuje 
svou anogenitální oblast přímo proti jinému jedinci.

Spojení

Gorila se staví do takové pozice (k jedinci libovolného 
pohlaví), aby byly jejich pohlavní orgány ve 
vzájemném kontaktu. Spojení má krátké trvání a může 
být orientováno dorzo-ventrálně, ventro-ventrálně či 
ventro-laterálně.

Kopulace

Může probíhat v dorzo-ventrální, ventro-ventrální či 
ventro-laterální poloze a předchází jí 30 -  45 sekund 
dlouhé „přikládání“. Rty samice jsou při kopulaci 
staženy, zatímco rty samce jsou našpulené. Samice 
během kopulace občas vzhlédne přes rameno na 
samce.
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Masturbace Rytmické tření pohlavních orgánů jakoukoliv částí 
svého těla nebo jiným předmětem.

"3
Odvrácení Gorila se odvrací od jiného jedince, ale zůstává na 

místě, neodchází pryč.
>■
•p«
g

Vyhnutí se Gorila ustupuje z cesty přibližujícímu se jedinci, nebo 
se mu vyhýbá mírným obloukem.

,fi Schovávání Gorila se schovává z dohledu druhého jedince.sKfl Útěk Gorila se velmi rychle běžeckým tempem vzdaluje od 
jiného jedince.

Vyhnání

Gorila se přibližuje k jinému jedinci, který díky tomu 
opouští své místo. Nově příchozí jedinec uvolněné 
místo zaujímá (dominantní gorila se také může 
zmocnit předmětu, který po sobě zanechal prchající 
jedinec).

a

Hrozba

Nekontaktní druh agrese vyjadřovaný postojem, 
výrazem v obličeji nebo pohybem, obvykle 
doprovázený vokalizací. Jejím účelem je udržení 
rivala v odstupu, získání předmětu, potravy nebo 
místa, či kontrola chování jiného jedince(ů), bez 
nutnosti vydávat zbytečnou energii, nebo riskovat 
zranění. Při hrozbě se tedy neuplatňuje pohyb mířený 
proti druhému jedinci.

•-C
V)

ao

Hrozba 
s otevřenými 

ústy

Gorila se dívá na jiného jedince s napjatým výrazem 
ve tváři, rty jsou stažené tak, že jsou vidět zuby 
zvířete.

&£ P

<A0
So
p

Chest-beating

Gorila se opakovaně bije otevřenými dlaněmi horních 
končetin do hrudi či břišní oblasti. Zvíře se pohybuje 
po zadních končetinách (stojí, běží, kýve se ze strany 
na stranu..). Chest-beating může být provázen 
charakteristickou vokalizací a objevuje se v mnoha 
kontextech (samostatná či společná hra, reprodukční či 
agonistický kontext).

Strnulý
kvadrupední

postoj

Gorila zaujímá strnulý postoj na všech čtyřech 
doširoka roztažených končetinách, lokty směřují od 
sebe a váha horní poloviny těla spočívá na kloubech.

Strnulá
kvadrupední

chůze
Ze strnulého postoje se gorila dává do pohybu směrem 
dopředu krátkými, rychlými a „ztuhlými“ kroky.

Plesknutí
Gorila pleskne dlaní či hřbetem přední končetiny na 
nějaký předmět nebo do podkladu (země, stromu, 
kamene, zdi, dveří..), což vydává poměrně hlasitý 
zvuk.

Útok Znamená nepřátelské pronásledování gorily jiným 
jedincem, či nepřátelský fyzický kontakt mezi oběma.

---------Úder--------- Gorila vyrazí proti jinému icdinei. kterého udeří homí
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Odstrčení

Přitáhnutí

Pronásledování

Kousnutí

Protekční
chování

končetinou či nějakým předmětem.
Gorila používá homí či dolní končetinu k razantnímu 
odsunutí jiného jedince._________________________
Gorila si k sobě přiblíží jiného jedince pomocí homí či 
dolní končetiny.________________________________

Gorila směřuje za jiným jedincem, který před ním 
prchá.

Gorila používá stisk zubů v kontaktu s jiným jedincem 
s účelem zastrašit či ublížit.

Ochrana mláďat před vnitroskupinovou agresí či 
jiným nebezpečím. Ochráncem je nejčastěji 
dominantní stříbrohřbetý samec

S3

^  o
S  jsu  o

c/2 E-

Nástrojové
chování

Gorila manipuluje s předměty (např. za účelem 
prodloužení končetiny, zvýšení svého komfortu, 
získání potravy..).__________________________

Explorační
chování

Koprofágie

Zvídavé chování spojené s průzkumem předmětů, 
prostředí či jiných jedinců.
Pojídání vlastních či cizích exkrementů.

Regurgitace Pojídání zvratků.

4.2.2 Etologické metody

1) A d libitum sampling - časově neomezený záznam vybraných prvků chování, 

kdykoliv se vyskytnou u kteréhokoliv ze sledovaných zvířat. (VÝUKOVÝ 

MATERIÁL PŘFUK 2004, VANČATOVÁ 2004)

Metoda byla použita pro předběžná pozorování i pro záznam vybraných prvků 

dominantně - submisivního komplexu; (hrozba, chest-beating v agonistickém 

kontextu, odstrčení, přemístění, přitáhnutí, únik, útok, vyhnání).

2) Focal animal sampling a all occurence sampling - v 6  hodinovém denním 

záznamu zahrnujícím periodu krmení. (VANČATA 2007)

Po dobu 15 minut byly zaznamenávány všechny aktivity, které byly předmětem 

výzkumu;
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a) afiliativní chování (afiliativní chování - v užším slova smyslu, dotyk, grooming, 

kontaktní hra, nekontaktní hra, následování, tetičkovské chování, mateřské 

chování)

b) agonistické a agresivní chování (hrozba, chest-beating v agonistickém kontextu, 

odstrčení, předvádění, přemístění, přitáhnutí, únik, útok, vyhnání)

c) chování během krmení (potravní chování a kojení)

d) konfliktní a postkonfliktní chování (koaliční podpora, usmiřování, utěšování)

e) manipulace s předměty a nástrojové chování

f) jiné (explorační chování, koprofágie/regurgitace a reakce na člověka)

4.2.3 Pomůcky a přístrojové vybavení

Během výzkumu bylo použito následujících pomůcek;

záznamové archy (viz příloha), pevné desky se skřipcem, psací potřeby, poznámkový 

blok, stopky a digitální fotoaparát. Naprostou nezbytností bylo pohodlné oblečení 

a obuv (díky velké návštěvnosti v pavilonu a hojným přesunům goril, výzkum 

vyžadoval častou změnu stanoviště pozorování). Vedení ZOO Praha během výzkumu 

poskytlo propustku pro volný vstup po celou denní otevírací dobu.

4.2.4 Analýza behaviorálních dat

Data byla zpracovávána ze záznamových archů přímou analýzou dat.

Počítačová analýza dat byla provedena specializovaným etologickým softwarem 

(Noldus - MatMan 1.0).
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5 Výsledky

5.1 Pozorované chování

Během 186 hodin výzkumu (744 pozorování) byl zaznamenán nejvyšší výskyt chování - 

kontaktní hra (440). Nejčastěji se vyskytovala mezi mládětem a některou z dospělých 

samic (53 %), společná hra obou mláďat představovala 45 %. Kontaktní hra mezi 

některým z mláďat a samcem Richardem představovala zhruba 2 %. Nejčastěji 

se jednalo o honění, kousání a házení dřevité vaty. Ve dvaceti případech byla kontaktní 

hra doprovázena „hravým“ chest-beatingem (graf 35 v příloze). Mezi dospělými jedinci, 

tedy mezi samcem a samicemi ani mezi samicemi navzájem, nebyla kontaktní hra 

pozorována (graf 1).

Kontaktní hra

TATU
MOJA

KAMBA 
KUlVU ,SHINDA akceptor 

RICHARD

donor

□ RICHARD □ SHINDA □  KUlVU □ KAMBA ■  MOJA □ TATU

G raf 1 : Kontaktní hra
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Afiliativní chování (sociální kontakt zřetelně pozitivního charakteru) bylo zaznamenáno 

celkem ve 295 případech převážně mezi mláďaty a samicemi (92 %). Chování bylo 

pokaždé iniciováno mládětem (graf 2). Tato skutečnost však může být dána tím, 

že většina sociálních kontaktů pozitivního charakteru dospělé samice s mládětem, 

iniciovaného samicí, bylo vyhodnoceno jako tetičkovské, nebo, v případě Kijivu, jako 

chování mateřské.

Afiliativní cliování

frekvence
výskytu

TATU 
MOJA 

KAMBA 
KIJIVU 

SHINDA 
RICHARD

akceptor

donor

I RICHARD B SHINDA □ KUlVU □ KAMBA ■ MOJA □ TATU

G raf 2 : Afiliativní chování
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Tetičkovské chování má pro sociální vztahy mezi jedinci ve skupině velký 

význam (245 výskytů, tab. 6). Nejčastěji kontaktovala Shinda mladého samečka Tatu 

(36 %) a Kamba juvenilní samičku Moju (32 %). Po narození samečka Tatu, se Moja 

přimkla k samici Kambě a často se vyskytovala v její blízkosti. Tetičkovské chování 

Kamby k Moje bylo často spojeno s jakýmsi napodobováním kojení, kdy Moja 

imitovala sání mléka z prsou Kamby. Kamba při „kojení“ Moju často jemně 

poklepávala po hlavě či zádech. Tetičkovské chování bylo ojediněle pozorováno i mezi 

Mojou a Tatu. Kontakt probíhal tak, že Moja napodobovala činnost dospělých samic 

a vozila Tatu na zádech.

Tabulka 6 : Tetičkovské chování
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 0 0 7 88 95
KIJIVU 0 0 0 0 0 0 0
KAMBA 0 0 0 0 79 59 138
MOJA 0 0 0 0 0 12 12
TATU 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 86 159 245

Mateřské chování bylo u Kijivu pozorováno ve 146 případech (tab. 7). V převážné 

většině (95 %) kontaktovala mladšího z obou potomků, samečka Tatu. V 58 % bylo 

mateřské chování spojeno s kojením, iniciované téměř výhradně mládětem (Tatu).

Tabulka 7 : M ateřské chování
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 0 0 0 0 0
KIJIVU 0 0 0 0 7 139 146
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 0 0 0 0 0 0 0
TATU 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 7 139 146
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Největší potřebu tělesných kontaktů mají obecně mláďata (graf 3). O tom svědčí 

i procento dotyků, které iniciovala; Tatu (51 %) a Moja (21 %). Mláďata se dotýkala 

buď sebe vzájemně, nebo dospělých jedinců, v 6 % případů i stříbrohřbetého samce 

Richarda.

Dotyk

frekvence
výskytu

donor

TATU 
MOJA 

KAMBA 
KUlVU 

SHINDA 
RICHARD

akceptor

□ RICHARD □ SHINDA □  KIJIVU □ KAMBA ■ MOJA □ TATU

G raf 3 : Dotyk
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Výskyt groomingu' u goril v pražské ZOO nehrál významnější roli (82 výskytů). 

Z grafu 4 je patrné, že se groomingovala buď mláďata navzájem nebo mláďata 

s některou z dospělých samic. Grooming mezi Richardem a jiným jedincem ve skupině 

nebyl zaznamenán. Nejčastěji groomingovaným jedincem byl nejmladší člen skupiny, 

sameček Tatu (84 %).

Grooming

/>v
TATU 

MOJA 
KAMBA 

KUlVU ,
SHINDA akceptor 

RICHARD

donor

RICHARD ■ SHINDA □ KIJIVU □ KAMBA ■ MOJA □ TATU

G raf 4 : Grooming

U pozorované skupiny se často vyskytoval také tzv. autogrooming^, zejména u Shindy, 

Moji a Richarda.

' grooming - ritualizovaná forma chování (čištění těla a srsti), má sociální kontext 
 ̂autogrooming - čištění vlastního těla a srsti

59



Sexuálních kontaktů bylo zaznamenáno celkem 53 (tab. 8), výhradně mezi samcem 

a dospělými samicemi. Většinou se ale jednalo o zkoumání ušního mazu samic, kterým 

gorilí samec zjišťuje v jaké fázi ovulačního cyklu se samice nachází a jen v 8 % 

kontaktů došlo ke kopulaci. Během pozorování bylo zaznamenáno páření výhradně 

Richarda se Shindou. Shindu i Kambu Richard kontaktoval stejně často, Kijivu zhruba

o polovinu méně než obě ostatní samice. Na to však mohla mít vliv skutečnost, 

že se Kijivu kontaktům s Richardem vyhýbala, často před ním unikala ještě dříve, 

než se k ní přiblížil. V drtivé většině bylo sexuální chování iniciováno samcem 

Richardem.

Tabulka 8 : Sexuální chování
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 20 9 20 0 0 49
SHINDA 4 0 0 0 0 0 4
KIJIVU 0 0 0 0 0 0 0
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 0 0 0 0 0 0 0
TATU 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 20 9 20 0 0 53

Bylo zaznamenáno 110 výskytů společného potravního chování (tab. 38 v příloze), 

z čehož polovinu představuje kojení Kijivu.

Výskyt exploračního chování mezi dvěma jedinci ve skupině nepřesáhnul počet 25 

(tab. 33 v příloze) a většinou se jednalo o zkoumání těla jiného jedince, zejména

o průzkum anální či genitální oblasti.

Výskyt následování, předvádění a koaliční podpory byl nižší než 20 (tab. 37, 39 a 42 

v příloze). Během výzkumu nebylo u goril v pražské ZOO pozorováno usmiřování 

ani utěšování.
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Agonistické chování nebylo z hlediska výskytu tak časté jako chování afiliativní, zdá 

se však, že hraje důležitou roli při utváření vztahů mezi jedinci ve skupině.

Nejčastěji se vyskytovalo přemístění (106). Ve 40 % se jednalo o přemístění Kamby 

Shindou (graf 5). Kamba pokaždé reagovala submisivně a zaujala jiné místo opodál, 

nebo odešla do jiné části pavilonu. Pravidelně přemísťoval všechny členy skupiny 

Richard (nejvíce Moju a Shindu).

Přemístění

TATU 
MOJA 

KAMBA 
KUlVU 

SHINDA 
RICHARD

akceptor

donor

RICHARD □ SHINDA □  KIJIVU □  KAMBA ■ MOJA □ TATU

G raf 5 : Přemístění
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často se vyskytovalo také přitáhnutí a únik. V 90 % se jednalo o přitáhnutí mláděte 

některou z dospělých samic (graf 6). Únik byl v průběhu pozorování zaznamenán 

u všech jedinců kromě Richarda (graf 7), což koresponduje s dominantním postavením 

samce ve skupině. Richard byl tím, před kým nejčastěji členové skupiny unikali (62 %).

Přitáhnutí

frekvence
výskytu

#

^  KAMBA 
KUlVU

SHINDA akceptor 
RICHARD

donor

RICHARD ■  SHINDA □  KIJIVU □  KAMBA ■  MOJA □ TATU

G r a f  6 : P řitáh n u tí
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Unik

frekvence
výskytu

TATU 
MOJA 

KAMBA 
KUlVU 

SHINDA 
RICHARD

akceptor

donor

RICHARD □  SHINDA □  KIJIVU □  KAMBA ■  MOJA □  TATU

G r a f?  : U n ik

Odstrčení (graf 8) se vyskytlo v 60 případech a odstrkovanými jedinci byla převážné 

mláďata (92 %). Hrozba byla pozorována celkem 44krát a to nejčastěji u Richarda, 

který hrozil na všechny jedince ve skupině, nejvíce však na Moji (většinou v souvislosti 

s hájením potravy, graf 9).

Zdá se, že útok, vyhnání ani chest-beating nehrají v agonistickém chování goril v ZOO 

Praha významnější roli, chování bylo pozorováno méně než dvacetkrát (tab. 40, 41 a 34 

v příloze).
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Odstrčení

frekvence
výskytu

TATU 
MOJA 

KAMBA 
KUlVU 

SHINDA 
RICHARD

akceptor

donor

□  RICHARD □ SHINDA □  KIJIVU □  KAMBA ■  MOJA □  TATU

G raf 8 : Odstrčení

Hrozba

frekvence
výskytu

KAMBA 
KUlVU 

SHINDA 
RICHARD

akceptor

donor

□ RICHARD ■  SHINDA □  KIJIVU □  KAMBA ■  MOJA □ TATU

G raf 9 : Hrozba
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Nejvíce kontaktními jedinci ve skupině byla, podle očekávání, mláďata. Zatímco Tatu 

kontaktoval jiné jedince hlavně za účelem hry (270), u Moji hrálo významnou roli 

afiliativní chování (118) a kontaktní hra byla pozorována pouze v 99 případech. 

V 50 % případů Tatu inicioval hru s Mojou.

Všechny dospělé samice shodně nejčastěji kontaktovaly nejmladší členy skupiny, 

mláďata Tatu a Moju (tab. 9).

U Kijivu byly nejčastěji pozorovány mateřské kontakty (146) a to zejména s mladším 

z obou potomků, Tatu (95 %). Kamba kontaktovala převážně Moju, Shinda výrazně 

více mládě Tatu. Richard nejčastěji kontaktoval dospělé samice, a to v sexuálním 

kontextu (49).

Tabulka 9 : Kombinace výskytů chování všech kategorií
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD O 67 37 31 49 13 197
SHINDA 54 52 220 338
KIJIVU 57 206 267
KAMBA 102 102 207
MOJA 19 42 163 138 370
TATU 21 124 206 92 187 630
Total 33 213 294 343 447 679 2009

Celkově nejčastěji kontaktovanými jedinci byla mláďata Tatu (34 %) a Moja (22 %). 

Naopak nejméně kontaktů měli všichni členové skupiny s dominantním samcem 

Richardem (necelá 2 %), přičemž kontaktován byl téměř výhradně pouze mláďaty 

(dotyk, explorační chování a kontaktní hra).

Nejvíce kontaktů inicioval Tatu (37 %). Zhruba o polovinu méně často Moja (18 %) 

a Shinda (17 %). Nejméně kontaktoval jiné členy skupiny Richard (10 %).

Nejvíce kontaktovanými jedinci v afiliativním kontextu byla opět mláďata, dospělí 

jedinci pak v pořadí; Kamba, Kijivu, Shinda a nejméně Richard (tab. 10).

Jak již bylo řečeno, nejvíce kontaktů iniciovala mláďata, z dospělých samic Kijivu 

a Shinda, méně pak Kamba a Richard kontaktoval jiné jedince v afiliativním kontextu 

pouze třikrát.
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Tabulka 10 : Kombinace všech výskytu afiliativního chování
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD O O O o o
SHINDA 21 174 195
KIJIVU 31 166 197
KAMBA 87 74 162
MOJA 13 34 142 97 292
TATU 14 123 142 88 168 535
Total 20 137 176 230 307 514 1384

Z tabulky 11 je patrné, že nejčastějším akceptorem' agonistického chovaní byla Moja 

(29 %) a Tatu (24 %). Ze samic byla kontaktována nejvíce Kamba a to téměř výhradně 

Shindou, dokonce pětkrát více než dominantním samcem Richardem. Shinda byla spolu 

s Mojou, nejčastěji kontaktována v agonistickém kontextu Richardem.

Zatím není zcela jisté, jestli kontakty Richarda směrované na Shindu nějak souvisí 

s frekvencí jejích agonistických výpadů proti Kambě. Ačkoliv se zdá, že ano, tato 

problematika je složitější než by se na první pohled mohlo zdát a vyžadovala hlubší 

analýzu.

Nejčastějším donorem^ agonistického chování ve skupině byl Richard, což zřejmě 

souvisí sjeho dominantním postavením. Z dospělých samic se nejčastěji agonistický 

a zároveň dominantně projevovala Shinda. Téměř o polovinu méně často Kijivu 

a nejméně Moja a Kamba, která na většinu agonistických výpadů Shindy reagovala 

submisivně^. Tatu byl donorem agonistického chování pouze v pěti případech, 

což je vzhledem k jeho nízkému věku pochopitelné.

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total
RICHARD 0 47 28 10 49 10 144

SHINDA 0 0 7 50 24 17 98
KIJIVU 0 1 0 3 14 24 42

KAMBA 0 1 1 0 8 8 18
MOJA 0 1 1 0 0 20 22
TATU 0 1 4 0 0 0 5
Total 0 51 41 63 95 79 329

' akceptor - příjemce 
 ̂donor - dárce, iniciuje chování

3 .
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Neobvyklé chování

Čtyřikrát bylo pozorováno nestandardní chování samice Shindy, která „nasedla“ 

na mladého samečka Tatu a začala provádět jakýsi náznak kopulačních pohybů.

U goril se často vyskytovala koprofágie'* či regurgitace^ (109). Koprofágie u všech goril 

a regurgitace pak pravidelně zejména u samice Kamby. Ta se po každém jídle odebrala 

na schody ve vnitřním výběhu a věnovala se této činnosti obvykle po dobu 

30 až 40 minut. V souvislosti s tím bylo specifické pozorování chování Moji, která 

často postávala v těsné blízkosti Kamby a při této činnosti ji pozorovala. Nezřídka 

se stávalo, že se jí pokoušela vyzvracenou potravu, kterou Kamba držela ve dlaních, 

odebrat. Během října roku 2008 bylo opakovaně pozorováno napodobování této činnosti 

(regurgitace) Mojou.

‘ koprofágie - pojídání vlastních nebo cizích exkrementů 
’ regurgitace - vyvrhování a opětovné pojídaní vlastních zvratků
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5.2 Zpracování hypotéz

1) Mezi samicemi ve skupině goril není dlouhodobá sociální hierarchie, 

dlouhodobě není žádná ze samic vysloveně dominantní ani vysloveně podřízená.

Tabulka 12 až 14 jsou součtem matic výskytů vybraných kategorií agonistického 

chování (přemístění, úniku a útoku). Řádky v matici představují donora chování, 

sloupce pak jeho akceptora. Tabulka 12 se týká všech členů skupiny, tabulka 13 pouze 

samic a tabulka 14 jen dospělých samic.

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU
RICHARD 0 30 19 10 26 8
SHINDA 0 0 6 45 18 12
KIJIVU 0 1 0 1 4 8
KAMBA 0 0 1 0 1 0
MOJA 0 1 1 0 0 4
TATU 0 1 0 0 0 0

SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA
SHINDA 0 6 45 18
KIJIVU 1 0 1 4
KAMBA 0 1 0 1
MOJA 1 1 0 0

SHINDA KIJIVU KAMBA

SHINDA 0 6 45

KIJIVU 1 0 1

KAMBA 0 1 0
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Matrix total
(Celkový součet hodnot buněk v matici)

197

Landau's linearity index (h)
(Landaův index linearity) 0,857143

Linearity index h’ (corrected for unknown relationships)
(Index linearity h' (opravený pro neznámé vztahy))

0,885714

Expected value of h or h'
(Očekávaná hodnota indexu h nebo h') 0,428571

Maximum number of circular triads
(Maximální hodnota kruhových triád) 8

Expected number of circular triads
(Očekávaná hodnota kruhových triád) 5

Actual number of circular triads
(Skutečná hodnota kruhových triád) 1,25

Kendall's coefficient of linearity (K)
(KendalCiv koeficient linearity (K ) ) 0,84375

Chi-square value (degrees of freedom)
(Hodnota chí-kvadrátu (stupeň volnosti)) 47 30

Directional consistency index
(Index směrové soudržnosti) 0,949239

Number and % of unknown relationships
(Počet a procentuální podíl neznámých vztahů) 1 6,67%

Number and % of one-way relationships
(Počet a procentuální podíl jednosměrných vztahů) 9 60,00%

Number and % of two-way relationships 
(Počet a procentuální podíl obousměrných vztahů) 5 33,33%

Total number of relationships
(Celkový počet vztahů) 15 100%

Number and % of tied relationships
(Počet a procentuální podíl úzce svázaných vztahů) 1 6,67%

Improved Linearity Test using h' Index
(Oprava testu linearity s použitím indexu h')

Number of Randomizations
(Číslo náhodnosti) 10000

Right tailed probability
(Hladina významnosti - kladné hodnoty) 0,038496

Left tailed probability
(Hladina významnosti - záporné hodnoty) 0,961604
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Matrix total
(Celkový součet hodnot buněk v matici) 79

Landau's linearity index (h)
(Landaův Index linearity) 0,9

Linearity index h' (corrected for unitnown relationships)
(Index linearity h' (opravený pro neznámé vztahy)) 0,9

Expected value of h or h'
^Očekávaná hodnota indexu h nebo h') 0,6

Maximum number of circular triads
(Maximální hodnota kruhových triád) 2

Expected number of circular triads
(Očekávaná hodnota kruhových triád) 1

Actual number of circular triads
(Skutečná hodnota kruhových triád) 0,25

Kendall's coefficient of linearity (K)
(KendalCiv koeficient linearity (K ) ) 0,875

Chi-square value (degrees of freedom)
(Hodnota chí-kvadrátu (stupeň volnosti)) undefined undefined

Directional consistency index
(Index směrové soudržnosti) 0,898734

Number and % of unknown relationships
(Počet a procentuální podíl neznámých vztahů) 0 0,00%

Number and % of one-way relationships
(Počet a procentuální podíl jednosměrných vztahů) 2 33,33%

Number and % of two-way relationships
(Počet a procentuální podíl obousměrných vztahů) 4 66,67%

Total number of relationships
(Celkový počet vztahů) 6 100%

Number and % of tied relationships
(Počet a procentuální podíl úzce svázaných vztahů) 1 16,67%

Improved Linearity Test using h' Index
(Oprava testu linearity s použitím indexu h')

Number of Randomizations
(Číslo náhodnosti) 10000

Right tailed probability
(Hladina významnosti - kladné hodnoty) 0,372263

Left tailed probability
(Hladina významnosti - záporné hodnoty) 0,627837
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Matrix total
(Celkový součet hodnot buněk v matici) 54

Landau's linearity index (h)
(Landaův index linearity) 0,75
Linearity index h' (corrected for unknown relationships)
(Index linearity h' (opravený pro neznámé vztahy)) 0,75

Expected value of h or h'
(Očekávaná hodnota indexu h nebo h') 0,75
Maximum number of circular triads
(Maximální hodnota kruhových triád) 1
Expected number of circular triads
(Očekávaná hodnota kruhových triád) 0,25
Actual number of circular triads
(Skutečná hodnota kruhových triád) 0,25

Kendall's coefficient of linearity (K)
(KendalCiv koeficient linearity (K ) ) 0,75
Chi-square value (degrees of freedom)
(Hodnota chí-kvadrátu (stupeň volnosti)) undefined undefined

Directional consistency index
(Index směrové soudržnosti) 0,925926

Number and % of unknown relationships
(Počet a procentuální podíl neznámých vztahů) 0 0,00%

Number and % of one-way relationships
(Počet a procentuální podíl jednosměrných vztahů) 1 33,33%
Number and % of two-way relationships 
(Počet a procentuální podíl obousměrných vztahů) 2 66,67%

Total number of relationships
(Celkový počet vztahů) 3 100%

Number and % of tied relationships
(Počet a procentuální podíl úzce svázaných vztahů) 1 33,33%

Improved Linearity Test using h' Index
(Oprava testu linearity s použitím indexu h')

Number of Randomizations
(Číslo náhodnosti) 10000

Right tailed probability
(Hladina významnosti - kladné hodnoty) 0,750125

Left tailed probability
(Hladina významnosti - záporné hodnoty) 0,249975
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z  tabulky 15 je patrné, že 60 % agonistických vztahů mezi všemi členy ve skupině má 

jednosměrný charakter a pouze 33 % charakter obousměrný. Zhruba 7 % představují

neznámé vztahy. Hodnota Landaova koeficientu linearity (h = 0,86) je velmi blízká 

hodnotě Kendallova koeficientu linearity (K = 0,84). Test linearity, provedený na

základč vybraných prvků agonistického chování (přemístění, únik a útok), tedy potvrdil

na hladině pravděpodobnosti 3, 84 % (tab. 15) existenci lineární hierarchie mezi jedinci 

v celé skupině.

Mezi dospělými samicemi však vztahy dominance a podřízenosti nebyly prokázány. 

Existuje mezi nimi většina (67 %) obousměrných, tedy z hlediska lineární hierarchie, 

rovných vztahů a pouze 33 % vztahů jednosměrných. (Tab. 17).

Výsledky testu linearity jsou statisticky nevýznamné (hladina pravděpodobnosti 

je 25 %). Existence vztahů dominance a podřízenosti mezi dospělými samicemi 

ve skupině se tedy neprokázala.

Tabulka 18 až 20 je součtem matic výskytů vybraných kategorií afiliativního chování 

(afiliativní chování, dotyk, grooming, kontaktní hra, mateřské chování, následování 

a tetičkovské chování).

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU
RICHARD 0 0 0 0 6 14
SHINDA 0 0 0 1 13 123
KIJIVU 0 0 0 0 34 142
KAMBA 0 0 0 0 142 88
MOJA 0 21 31 87 0 168
TATU 3 174 166 74 97 0

SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA
SHINDA 0 0 1 13
KIJIVU 0 0 0 34
KAMBA 0 0 0 142
MOJA 21 31 87 0

SHINDA KIJIVU KAMBA
SHINDA 0 0 1
KIJIVU 0 0 0

KAMBA 0 0 0
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Matrix total
(Celkový součet hodnot buněk v matici)

1384

Landau's linearity index (h)
(Landaův index linearity)

0,114286

Linearity index h' (corrected for unknown relationships)
(index linearity h' (opravený pro neznámé vztahy))

0,257143

Expected value of h or h'
(Očekávaná hodnota indexu h nebo h') 0,428571

Maximum number of circular triads
(Maximální hodnota kruhových triád)

8

Expected number of circular triads
(Očekávaná hodnota kruhových triád) 5

Actual number of circular triads
(Skutečná hodnota kruhových triád) 7,75

Kendall's coefficient of linearity (K)
(Kendalův koeficient linearity (K ) ) 0,03125

Chi-square value (degrees of freedom)
(Hodnota chí-kvadrátu (stupeň volnosti)) 21 30

Directional consistency index
(Index směrové soudržnosti)

0,176301

Number and % of unknown relationships
(Počet a procentuální podíl neznámých vztahů) 5 33,33%

Number and % of one-way relationships
(Počet a procentuální podíl jednosměrných vztahů) 2 13,33%

Number and % of two-way relationships 
(Počet a procentuální podíl obousměrných vztahů) 8 53,33%

Total number of relationships
(Celkový počet vztahů) 15 100%

Number and % of tied relationships
(Počet a procentuální podíl úzce svázaných vztahů) 0 0,00%

Improved Linearity Test using h' Index
(Oprava testu linearity s použitím indexu h')

Number of Randomizations
(Číslo náhodnosti) 10000

Right tailed probability
(Hladina významnosti - kladné hodnoty) 0,812919

Left tailed probability
(Hladina významnosti - záporné hodnoty) 0,339966
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Matrix total
(Celkový součet hodnot buněk v matici) 329

Landau's linearity index (h)
(Landaův index linearity) 0,1
Linearity index h' (corrected for unknown relationships)
(Index linearity h' (opravený pro neznámé vztahy)) 0,3

Expected value of h or h'
(Očekávaná hodnota indexu h nebo h') 0,6

Maximum number of circular triads
(Maximální hodnota kruhových triád) 2

Expected number of circular triads
(Očekávaná hodnota kruhových triád) 1

Actual number of circular triads
(Skutečná hodnota kruhových triád) 2,25

Kendall's coefficient of linearity (K)
(Kendalův koeficient linearity (K ) ) -0,125

Chi-square value (degrees of freedom)
(Hodnota chí-kvadrátu (stupeň volnosti)) undefined undefined

Directional consistency index
(Index směrové soudržnosti) 0,203647

Number and % of unknown relationships
(Počet a procentuální podíl neznámých vztahů) 2 33,33%

Number and % of one-way relationships
(Počet a procentuální podíl jednosměrných vztahů) 1 16,67%

Number and % of two-way relationships 
(Počet a procentuální podíl obousměrných vztahů) 3 50,00%

Total number of relationships
(Celkový počet vztahů) 6 100%

Number and % of tied relationships
(Počet a procentuální podíl úzce svázaných vztahů) 0 0,00%

Improved Linearity Test using h' Index
(Oprava testu linearity s použitím indexu h')

Number of Randomizations
(Číslo náhodnosti) 10000

Right tailed probability
(Hladina významnosti - kladné hodnoty) 0,908409

Left tailed probability
(Hladina významnosti - záporné hodnoty) 0,437656
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Matrix total
(Celkový součet hodnot buněk v matici) 1

Landau's linearity index (h)
(Landaův index linearity) 0,25

Linearity index h' (corrected for unknown relationships)
(Index linearity h' (opravený pro neznámé vztahy)) 0,75

Expected value of h or h'
(Očekávaná hodnota indexu h nebo h') 0,75

Maximum number of circular triads
(Maximální hodnota kruhových triád) 1

Expected number of circular triads
(Očekávaná hodnota kruhových triád) 0,25

Actual number of circular triads
(Skutečná hodnota kruhových triád) 0,75

Kendall's coefficient of linearity (K)
(Kendalův koeficient linearity (K ) ) 0,25

Chi-square value (degrees of freedom)
(Hodnota chí-kvadrátu (stupeň volnosti)) undefined undefined

Directional consistency index
(Index směrové soudržnosti) 1

Number and % of unknown relationships
(Počet a procentuální podíl neznámých vztahů) 2 66,67%

Number and % of one-way relationships
(Počet a procentuální podíl jednosměrných vztahů) 1 33,33%

Number and % of two-way relationships 
(Počet a procentuální podíl obousměrných vztahů) 0 0,00%

Total number of relationships
(Celkový počet vztahů) 3 100%

Number and % of tied relationships
(Počet a procentuální podíl úzce svázaných vztahů) 0 0,00%

Improved Linearity Test using h' Index
(Oprava testu linearity s použitím indexu h')

Number of Randomizations
(Číslo náhodnosti) 10000

Right tailed probability
(Hladina významnosti - kladné hodnoty) 0,814219

Left tailed probability
(Hladina významnosti - záporné hodnoty) 0,811719
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Mezi jedinci ve skupině existuje 53 % obousměrných afiliativních vztahů a 13 % vztahů 

jednosměrných. 33, 33 % vztahů je ve skupině neznámých (tab. 21). Mezi samicemi 

ve sledované skupině bylo zaznamenáno 33 % jednosměrných vztahů a žádné vztahy 

obousměrné. 67 % vztahů je neznámých (tab. 23). Všechny testy linearity provedené 

na základě vybraných prvků afiliativního chování (afiliativní chování, dotyk, grooming, 

kontaktní hra, mateřské chování, následování a tetičkovské chování) vyšly statisticky 

nevýznamné (hladina pravděpodobnosti 19 %).

Výsledky obou testů potvrdily platnost hypotézy 1 ; dlouhodobě není žádná ze samic 

vysloveně dominantní ani vysloveně podřízená.
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a. Samec je vůči všem samicím dominantní v potravním i sociálním 

kontextu.

Tabulka 24 je součtem matic všech kategorií sledovaného agonistického chování 

(hrozba, chest-beating v agonistickém kontextu, odstrčení, předvádění, přemístění, 

přitáhnutí, únik, útok a vyhnání). Chování bylo pozorováno jak v sociálním, 

tak v potravním kontextu. Řádky v matici představují dominantní chování, sloupce 

pak chování submisivní.

2) Samec je vždy dominantní k samicím.

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA
RICHARD 0 47 28 11
SHINDA 0 0 7 50
KIJIVU 0 1 0 3
KAMBA 0 1 1 0
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Agonistické chování - všechny kategorie

50

40

frekvence ^0 
výskytu 20

KUlVU 

RICHARD
submisivní

chování

dominantní chování

RICHARD □  SHINDA □  KIJIVU □  KAMBA

G raf 10 : Distribuce agonistického chování mezi samcem a dospělými samicemi ve skupině 
samicemi

Tato hypotéza se potvrdila. Z grafu 10 je patrné, že nebyl pozorován žádný případ 

dominantního chování samice vůči samci, Richard byl ve všech zaznamenaných 

situacích v dominantním postavení vůči samicím.

b. Samice vyjadřují vůči samci ve většině situací podřízenost.

Tabulka 25 je součtem matic vybraných kategorií agonistického chování (hrozba, 

odstrčení a vyhnání), které by za určitých okolností mohlo u samic vyvolat jinou 

než submisivní reakci. Řádky v matici představují dominantní chování, sloupce pak 
chování submisivní.
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RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA

RICHARD 0 14 7 0

SHINDA 0 0 1 2

KIJIVU 0 0 0 0

KAMBA 0 1 0 0

Agonistické cliování - vybrané kategorie

KAMBA 
KUlVU

SHINDA submisivní 
RICHARD chování

dominantní chování

RICHARD □  SHINDA □  KIJIVU □  KAMBA

G raf 11 : Distribuce vybraných kategorií agonistického chování mezi samcem a dospělými 
samicemi

Z grafu l i j e  patrné, že v žádném z pozorovaných případů se samice nezachovala vůči 

samci dominantně. Při posuzování chování jednotlivých samic se ukazuje, že samice 

vyjadřují vůči samci ve všech případech podřízenost. Hypotéza se tedy potvrdila.

Nutno však dodat, že podřízenost samic vůči samci, není za všech okolností 

stoprocentní.

Během výzkumu bylo jedenkrát pozorováno vytvoření koaliční jednotky samic proti 

samci. Došlo k tomu v situaci, kdy se Richard rozeběhnul proti Shindě a zahrozil na ní. 

Samice se proti samci spojily a nevyjadřovaly vůči němu v danou chvíli podřízenost.
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Mimo rámec našeho výzkumu bylo pozorováno i dominantní chování samice vůči
samci.

Při prvním vpuštění Kamby do společného výběhu s Richardem i oběma samicemi 

(Shindou a Kijivu) se Kamba projevovala vůči Richardovi dominantně a Richard před 

ní v prvních hodinách dokonce i unikal. (VIDEOGALERIE ODHALENÍ 2005)

3) Četnost afiliativních kontaktů je mezi různými jedinci různá.

a. Mezi samcem a samicemi nedochází k žádným afilitivním kontaktům.

Tabulka 26 je součtem matic vybraných kategorií afiliativního chování (afiliativní 

chování, dotyk, grooming kontaktní hra). Řádky v matici představují donora chování, 
sloupce pak jeho akceptora.

RICHARD SHINDA KIJIVU
■1 - jcumci

KAMBA
RICHARD 0 0 0 0

SHINDA 0 0 0 0
KIJIVU 0 0 0 0

KAMBA 0 0 0 0

Tato hypotéza se potvrdila. Nebyl zaznamenán jediný výskyt afiliativního chování mezi 
samcem a samicemi.

b. Mezi dospělými samicemi nedochází k žádným afiliativním kontaktům.

Tabulka 27 je součtem matic vybraných kategorií afiliativního chování (afiliativní 

chování, dotyk, grooming kontaktní hra). Řádky v matici představují donora chování, 
sloupce pak jeho akceptora.
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Tabulka 27 : Kombinace matic výskytů vybraných kateeorií afiliativního c tlování - dospělé samice

SHINDA KIJIVU KAMBA

SHINDA 0 0 0

KIJIVU 0 0 0

KAMBA 0 0 0

Hypotéza se potvrdila, mezi dospělými samicemi rovněž nedochází k žádným 

afiliativním kontaktům.

c. Většina afiliatívních kontaktů se vyskytuje mezi samicemi a mláďaty.

Do grafli 12 byly zahrnuty pouze ty kategorie afiliativního chování, které se potenciálně 

mohou týkat všech členů skupiny. Z toho důvodu nebyly zahrnuty kategorie tetičkovské 

a mateřské chování. Abychom zabránili zkreslení, nebyla zahrnuta ani kontaktní hra, 

neboť je pozorována převážně pouze mezi mláďaty.

G raf 12 : M íra afiliativního chování (afiliace, dotyk, grooming, následováno
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z  grafu 12 je patrné, že každý jedinec má rozdílnou potřebu afiliativních kontaktů 

s ostatními členy skupiny. Nejčastějším iniciátorem kontaktů jsou mláďata. Nejmladší 

člen skupiny Tatu iniciuje kontakty zhruba o 25 % častěji než starší mládě Moja. Může 

to být ovlivněno skutečností, že Moja má, v souvislosti s tím jak dospívá, větší potřebu 

nezávislosti a tudíž nevyhledává kontakty s ostatními členy skupiny tak často. Tatu 

nejčastěji kontaktuje svou matku Kijivu a Moja samici Kambu, která jí, jak již bylo 

řečeno, do jisté míry nahrazuje rodičovskou péči po odstavení matkou Kijivu.

Hypotéza se tedy potvrdila.
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4) Výskyt agonistického chování ve skupině má nerovnoměrný charakter.

a. Agonistické kontakty mezi samcem a dospělými samicemi jsou 
iniciovány výhradně samcem.

Tabulka 28 je součtem matic vybraných kategorií agonistického chování (hrozba, 

chest-beating v agonistickém kontextu, přemístění, únik, útok a vyhnání). Řádky 

v matici představují donora (neboli iniciátora) chování, sloupce pak jeho akceptora. 

Hodnoty v tabulce 28 (žlutá pole) ukazují, že Richard nebyl ani v jediném případě 

akceptorem agonistické interakce ze strany samice.

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA
RICHARD 0 47 28 10
SHINDA 0 0 7 50
KIJIVU 0 1 0 3
KAMBA 0 1 1 0

Tato hypotéza se potvrdila. Richard je výhradně iniciátorem agonistického chovám vůči 

dospělým samicím ve skupině. Nebyl zaznamenán jediný případ, kdy by samice byla 

iniciátorem agonistického chování zaměřeného proti samci.
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b. Agonistické kontakty mezi dospělými samicemi ve skupině jsou 
distribuovány nerovnoměrně.

Tato hypotéza se potvrdila. Ve více než 90 % případů byla iniciátorem agonistického 

chování samice Shinda. Její chování bylo směrováno většinou proti Kambě (88 %), viz 

tab. 29. Z grafu 13 je patrné, že míra agonistického chování iniciovaného Kijivu 

i Kambou byla poměrně nízká a bez výraznějšího zaměření proti jedné ze samic. 

Nejčastějším akceptorem agonistického chování byla Kamba (84 %), výrazně méně 

často Kijivu (13 %) a nejméně Shinda (3 %), viz tab. 29.

SHINDA KIJIVU KAMBA
«iiii -  » a i i i i i : c

Total
SHINDA 0 7 50 57
KIJIVU 1 0 3 4
KAMBA 1 1 0 2
Total 2 8 53 63

Distribuce agonistického chování mezi dospělými 
samicemi

50 

40

frekvence 30 
výskytu 20

KAMBA 
KIJIVU 

SHINDA akceptor

donor

□  SHINDA □ KUlVU □  KAMBA

G raf 13: Distribuce vybraných kategorií agonistického chování mezi dospělými samicemi ve 
skupině
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z  tabulky 29 je však patrné, že samec Richard se projevoval dominantně nejčastěji vůči 

Shindě (55 %), vůči Kijivu asi o polovinu méně často (32 %) a pouze ve (12 %) vůči 

Kambě. Přímá souvislost dominance Richarda vůči Shindě s mírou jejího agonistického 

chování zaměřeného proti Kambě se sice neukázala, zdá se však, že chování samic 

nelze posuzovat izolovaně bez vlivu samce. Role stříbrohřbetého samce je při realizaci 

vztahů ve skupině důležitá.

c. Většina reakcí mláďat na agonistické chování ze strany dospělých 

jedinců má submisivní povahu.

Tabulka 30 je součtem matic výskytů všech sledovaných kategorií agonistického 

chování (hrozba, chest-beating v agonistickém kontextu, přemístění, únik, útok 

a vyhnání). Řádky v matici představují dominantní chování, sloupce chování 

submisivní.

Z tabulky 30 je patrné, že většina reakcí (94 %) mláďat na agonistické chování ze strany 

dospělých má submisivní povahu, hypotéza se tedy potvrdila.

Dominantní reakce mláďat byly v ojedinělých případech zaznamenány konkrétně 

u následujícího chování; odstrčení, předvádění, přitáhnutí, útok a únik.

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total
RICHARD 0 47 28 11 49 10 145
SHINDA 0 0 7 50 29 42 128
KIJIVU 0 1 0 3 21 35 60
KAMBA 0 1 1 0 15 23 40
MOJA 2 3 4 0 9
TATU 0 1 4 0 5
Total 2 53 44 64 114 110 387
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5) Ve dnech vysoké návštěvnosti v pavilonu se zvyšuje míra agonistického chování 
ve skupině.

Tabulka 31 je kombinací matic výskytů vybraných kategorií agonistického chování 

(hrozba, odstrčení, přemístění, útok, únik, vyhnání), řádky v matici představují 

dominantní chování, sloupce pak chování submisivní. Celkem bylo provedeno 

186 hodin pozorování, tedy 744 jednotlivých 15ti minutových záznamů. Průměrné

36,39 % pozorování bylo provedeno ve dnech nízké návštěvnosti. Těmito dny byly 
obecně všední dny v týdnu.

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total
RICHARD 0 9 3 2 11 0 25
SHINDA 0 0 3 8 4 3 18
KIJIVU 0 0 0 0 3 7 10
KAMBA 0 0 0 0 5 0 5
MOJA 0 1 0 0 0 9 10
TATU 0 0 r  0 0 0 0 0
Total 0 10 6 10 23 19 68 / 93*

Výpočet korekce pro počet pozorování:

36,39 % pozorování.............68 výskytů

1 % pozorování...................... 1,87 výskytů

50 % pozorování..................... (1,87 x 50) = 93,43 výskytů

Průměrný počet výskytů agonistického chování ve dnech nízké návštěvnosti po korekci 
je tedy 93.
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Tabulka 32 je kombinací matic výskytů vybraných kategorií agonistického chování 

(hrozba, odstrčení, přemístění, útok, únik, vyhnání), řádky v matici představují 

dominantní chování, sloupce pak chování submisivní. Z celkových 186 hodin 

pozorování, tedy 744 jednotlivých 15ti minutových záznamů, bylo celkem 63,71 % 

pozorování provedeno ve dnech vysoké návštěvnosti v pavilonu. Těmi byly obecně 

prázdniny, státní svátky a víkendy. V tyto dny bylo v pavilonu pravidelně mnohem více 

lidí než ve všední dny.

Tabulka 32 : Kombinace matic výskytů agonistickélio cliování - dny vysoké návštěvnosti

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 11 12 39
SHINDA 16 33
KIJIVU 14 20
KAMBA 13
MOJA 10
TATU
Total O 14 17 18 27 44 120 /9 4 *
* hodnota po korekci pro počet pozorování

Výpočet korekce pro počet pozorování:

63,71 % pozorování.............120 výskytů

1 % pozorování...................... 1,88 výskytů

50 % pozorování..................... (1,88 x 50) = 94,18 výskytů

Průměrný počet výskj^ů agonistického chování ve dnech vysoké návštěvnosti 

je po korekci 94.

Míra výskytu agonistického chování ve dnech nízké a vysoké návštěvnosti v pavilonu 

se prakticky neliší, hypotéza se tedy nepotvrdila.

Ačkoliv se neprokázalo, že by vyšší návštěvnost vedla ke zvýšení vnitroskupinové 

agrese, jak vyplynulo z pozorování, chaos a značný hluk spojený s vyšší návštěvností, 

i neohleduplnost návštěvníků, kteří opakovaně gorily fotografují s bleskem a často na ně 

klepou přes sklo, má na psychiku goril nepochybný vliv. Např. u Kijivu se tento vliv 

projevuje tak, že si drží obě uši, což je u ní obvyklé ve chvílích stresu či znepokojení. 

U Richarda lze ve dnech vysoké návštěvnosti zase pozorovat častější agresivní výpady 

proti fotografujícím návštěvníkům. Zbylí členové skupiny se zdají být, alespoň podle
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dosavadního pozorování, méně aktivní. Více času tráví na zadním schodišti ve vnitřní 

expozici, kde se mohou ukrýt před zraky návštěvníků.

Naopak ve všední dny, kdy v pavilonu nebývají najednou více jak dvě desítky lidí, 

se zdají být gorily uvolněnější a klidnější.

Tato problematika je však velmi složitá a vyžaduje podrobnější analýzu, což by mohlo 

být podnětem pro další výzkumy.
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6 Diskuze

Obecně je sociabilita znakem mnoha druhů primátů. Sociální struktura gorily nížinné 

je ve volné přírodě ovlivněna ekologickými proměnnými jako je dostupnost potravních 

zdrojů, predační tlak a řadou ontogenetických i sociálních vlivů. (PARNELL 2002) 

Hlavními výhodami života ve skupině je větší ochrana před predátory (zejména 

pro samice a jejich potomky), hájení potravních zdrojů před jinými skupinami, případně

i jinými druhy a společná péče o mláďata. Život ve skupině má i své nevýhody.

Jednou z nich je např. vnitroskupinová kompetice o potravní zdroje. (CORDONNI et al. 

2006)

Podmínky života v zajetí jsou však odlišné a tudíž i faktory, ovlivňující sociální 

strukturu a chování ve skupině, se liší. Pro život v zajetí je charakteristická právě 

absence predačního risku, meziskupinové i mezidruhové konkurence a to jak ve smyslu 

potravním, tak i reprodukčním. Jinak řečeno, samec v zajetí nemusí chránit svou 

skupinu před vnějšími vlivy, hájit samice před jinými samci a veškeré sociální kontakty 

jsou směrovány převážně dovnitř skupiny (výjimku představují pouze reakce 

na návštěvníky pavilonu).

Výzkumy goril ve volné přírodě ukazují, že samci jsou vůči samicím ve skupině vždy 

dominantní. (VANČATA 2003) V námi sledované skupině se také prokázalo, 

že je samec vůči samicím, v potravním i sociálním kontextu, dominantní.

Mezi samicemi obecně existují sociální kontakty, které mají egalitářský charakter.

To znamená, že mezi samicemi neexistuje dlouhodobá dominantní hierarchie. Konflikty 

mezi nimi nemívají vítěze a do sporů často zasahuje a urovnává je, zvláště pokud jsou 

vážné, stříbrohřbetý samec. (VANČATA 2003, WATTS 2003)

Naše zjištění ukázala, že mezi některými samicemi ve skupině goril v ZOO Praha sice 

existuje vyšší podíl vztahů dominance a podřízenosti, statistická analýza získaných dat 

však neprokázala existenci lineární hierarchie.

Z hlediska podřízenosti je nejčastěji dominantní Shinda ve vztahu ke Kambě a méně 

pak ke Kijivu. Zdá se, že Richardovo časté agonistické kontaktování Shindy může mít 

souvislost právě s dominantním chováním Shindy vůči samici Kambě.
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Vztahy mezi samicemi ve skupině není možné posuzovat izolovaně bez vlivu samce, 

neboť samec hraje při realizaci vztahů ve skupině důležitou roli.

Postkonfliktní chování (konkrétně usmiřování) bylo ve volné přírodě pozorováno vždy 

mezi dospělým samcem a dospělou samicí, nikoliv mezi jedinci stejného věku 

a pohlaví. Tedy vždy mezi dvěma potenciálně sexuálními partnery. (CORDONI et al. 

2006)

Postkonfliktní chování (usmiřování ani utěšování) nebylo mezi gorilami v pražské ZOO 

pozorováno. Je možné, že chování během našeho výzkumu nebylo zaznamenáno, 

protože se vyskytuje zřídka anebo z toho důvodu, že se nevyskytuje vůbec.

Když si uvědomíme, že je pro samce v přírodě výhodné usmířit se se samicí proto, aby

i nadále zůstala v jeho blízkosti (resp. skupině) (CORDONI et al. 2006) a že samice 

v zajetí nemají možnost samce dobrovolně opustit, je pochopitelné, že takové chování 

v zajetí ztrácí význam.

Z opačného úhlu pohledu samice usmiřováním se samcem snižuje pravděpodobnost 

opakovaného výskytu agrese. (CORDONI et al. 2006) Richard je však vůči samicím 

mírný, jeho agrese vůči nim má převážně nekontaktní charakter a tudíž samice zřejmě 

nemusí jeho agresi snižovat postkonfliktními mechanismy chování.

Zdá se, že vztahy mezi dospělými samicemi jsou omezeny na úkor tendence samic 

vytvářet spojenectví se stříbrohřbetým samcem. (STOKES 2004) Celková míra afiliace 

mezi samicemi ve volné přírodě je nízká, určité bližší vztahy mohou existovat mezi 

příbuznými samicemi, pokud společně migrují do stejné skupiny (CORDONI et ali.

2006). Jak již bylo řečeno v úvodu diskuze, samice v přírodě získávají spojenectvím 

se samcem určité výhody, hlavně zajištění ochrany před predačními vlivy, zejména před 

infaticitidou. (WATTS 2003)

V zajetí však tato ochrana pozbývá významu, což může být možným vysvětlením, proč 

mezi samcem a samicemi, v námi pozorované skupině, nebyly pozorovány žádné 

afiliativní kontakty.

Kromě ochrany před predátory umožňuje skupinový život také společnou péči 

o potomky. (CORDONI et al. 2006, NAKAMICHI et. ali 2004)

V námi sledované skupině tato kolektivní péče funguje dobře. Matka obou mláďat, 

Kijivu, je k ostatním samicím tolerantní a mláďata jim ochotně půjčuje. Ve shodě s tím 

se afiliativní interakce nejčastěji vyskytují mezi dospělými samicemi a mláďaty.
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časté jsou také kontakty mezi mláďaty navzájem (kontaktní hra i tetičkovské chování) 

a mláďata občas vyhledávají i kontakt s návštěvníky pavilonu přes sklo.

Agonistické chování mezi stříbrohřbetým samcem a samicemi je v přírodě iniciováno 

výhradně samcem a reakcí samic na tyto projevy bývá nejčastěji jejich ignorace. 

(STOKES 2004)

Tento předpoklad se potvrdil i ve skupině goril v pražské ZOO, což je logické 

s ohledem na to, že samec je ve skupině goril dominantní. Veškeré agonistické kontakty 

jsou iniciovány výhradně samcem a reakce samic na agresi samce mají submisivní 

povahu.

Při zobecňování výsledků výzkumu je nutné brát na zřetel, že výsledky jsou ovlivněny 

specifickým ekologickým a sociálním kontextem, daným konkrétními podmínkami 

chovu v pražské ZOO.

Zatímco ve volné přírodě je sociální struktura skupiny ovlivněna ekologickými 

proměnnými, jako je dostupnost potravních zdrojů, predační tlak a řadou 

ontogenetických i sociálních vlivů (PARNELL 2002, DORAN-SHEEHY, BOESCH 

2004), v zajetí hrají roli faktory zcela jiné.

V první řadě již zmíněné ekologické faktory, dané podmínkami samotného pavilonu 

(např. členitost prostředí, velikost vnitřního i venkovního výběhu, vlhkost a teplota 

vzduchu v pavilonu apod.) a složením stravy.

Dále faktory sociální, především umělé složení gorilí skupiny. Gorily v přírodě mají 

možnost skupinu změnit a pravidelně se to i děje (ROBBINS et al. 2004), změny 

ve složení skupiny u goril v zajetí, jsou však nedobrovolné, většinou vyvolávají 

bouřlivé reakce a zdá se, že gorily tyto změny traumatizují. V současné době se 

výhledově odchod ze skupiny týká mláďat Moji a Tatu, z toho důvodu, aby se zabránilo 

příbuzenskému křížení.

Dalším z faktorů, který může ovlivnit výsledky výzkumu, je míra návštěvnosti 

v pavilonu. Obecně gorily kontakt s lidmi v oblastech kde žijí nevyhledávají, spíše 

se mu vyhýbají. Například jedna třetina domorodců gorilu na vlastní oči nikdy 

nespatřila. (DOBRORUKA 1983)

O gorily v pražské ZOO v posledních letech vzrostl zájem veřejnosti, zejména díky 

projektu Odhalení. V našem výzkumu byl konkrétně sledován vliv návštěvníků 

na agonistické kontakty ve skupině. Naše zjištění sice neprokázala, že by vyšší
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návštěvnost vedla ke zvýšení vnitroskupinové agrese, z pozorování však vyplynulo, 

že přítomnost návštěvníků chování goril ovlivňuje.

Otázka, jak přesně jej ovlivňuje však zatím zůstává nezodpovězena, což může být 

výzvou pro realizaci dalších výzkumů v této oblasti.

Neměli bychom zapomenout na sociální vlivy, které působí na gorily jako nepřirozené 

stresory, tedy takové, na které nejsou gorily od přírody geneticky ani psychicky 

vybaveny. Nepřirozeným stresorem může být např. akustická zkouška sirén, každoroční 

bouřlivé oslavy Nového roku nebo třeba nácvik protipovodňové evakuace.

Pokud bychom měli zhodnotit podmínky výzkumu, nespornou výhodou oproti 

výzkumům ve volné přírodě je to, že gorily v pražské ZOO jsou již habituované 

na přítomnost lidí a jsou velmi dobře viditelné (dokonce 24 hodin denně online).

Naopak nevýhodou může být rušivý vliv návštěvníků v pavilonu (kde bývá často takové 

množství lidí, že je téměř nemožné gorily pozorovat, navíc se spousta návštěvníků 

pokouší gorily kontaktovat, obtěžuje je klepáním na sklo, fotografuje s bleskem apod.). 

Pro zachování pozorovatelské objektivity během etologického výzkumu je nezbytné 

si od zkoumaného zvířete zachovat odstup, což může být v určitých situacích nelehký 

úkol.

Např. v situaci, kdy se zvíře samo pokouší pozorovatele kontaktovat. Během výzkumu 

samice Kamba přišla k pozorovateli poté, co si všimla, že v ruce drží banán. O banán 

poprosila tlesknutím. Když pozorovatel nereagoval, tlesknutí zopakovala a ještě 

po dobu 5 minut u pozorovatele seděla a sledovala jej.

Při zpětném zamyšlení nad slabými stránkami výzkumu se ukázalo, že některé jeho 

části mohly být navrženy lépe. Kupříkladu některé kategorie chování v záznamovém 

archu mohly být rozpracovány podrobněji (např. afiliativní chování), chování jiných 

kategorií nebylo pozorováno vůbec (usmiřování, utěšování) a záznamový arch 

obsahoval kategorie chování, které se poté neuplatnily v analytické části výzkumu 

(explorační chování, lokomoční, reakce na člověka, nekontaktní hra, nástrojové 

chování, koprofágie, regurgitace). Některé kategorie chování nebyly na základě 

předběžného pozorování stanoveny a byly určeny až dodatečně. Rezervy výzkumu 

spočívají také v použité fotodokumentační technice. Ta mohla být kvalitnější a mohla 

být použita i nahrávací technika, tento nedostatek však souvisí s omezenými finančními 

prostředky.
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Další výzkumy, které by v budoucnosti navázaly na tuto práci, by se mohly zaměřit 

na již zmiňovanou problematiku vlivu návštěvníků ZOO na chování goril nebo na úlohu 

samce při realizaci hierarchie ve skupině. Jiné výzkumy by se mohly věnovat vlivu 

infant handlingu a tetičkovského chování na sociální vztahy ve skupině nebo se zaměřit 

na zpětnovazebnou funkci agonistického chování mezi samcem a samicemi.
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7 Závěr

v  této práci jsme analyzovali sociální strukturu a dominanční hierarchii ve skupině goril 

v ZOO Praha. Dále výskyt, charakter a distribuci sociálního a agonistického chování 

a zabývali jsme se také vlivem návštěvnosti na míru agonistického chování ve skupině. 

Jak vyplývá z teoretické části práce, skupinový život ve volné přírodě přináší lepší 

ochranu před predačními vlivy, umožňuje hájení potravních zdrojů a společnou péči

o potomky.

Skupinu obvykle tvoří jeden stříbrohřbetý samec, který má dominantní postavení a více 

dospělých samic s různě starými mláďaty. Vztahy mezi samicemi mají egalitářský 

charakter a nejsou tak významné jako vztahy se samcem.

V zajetí jsou sociální vztahy i chování ve skupině podmíněny omezeným životním 

prostorem. Skupina nemusí čelit predačním vlivům, ani vlivům meziskupinové 

konkurence a veškeré sociální i agonistické kontakty jsou směrovány dovnitř skupiny. 

Náš výzkum potvrdil dominantní postavení samce ve skupině a zároveň ukázal, 

že dominanční hierarchii v zajetí nelze posuzovat bez jeho vlivu.

Zpozorování vyplynulo, že samec v námi sledované skupině přichází do kontaktů 

s ostatními jedinci nejčastěji při hájení potravních zdrojů, urovnávání sporů ve skupině 

nebo v rámci reprodukčního chování.

Afiliativní kontakty ve skupině se vyskytují především mezi samicemi a mláďaty 

a v menší míře mezi mláďaty navzájem. Významný aspekt sociálního chování 

ve skupině tedy představuje péče o mláďata (tetičkovské a mateřské chování) 

a kontaktní hra.

Agonistické chování je mezi jednotlivými členy distribuováno nerovnoměrně, 

má převážně nekontaktní charakter a výsledky nepotvrdily, že by se na jeho míře 

podílel lidský faktor (počet návštěvníků v pavilonu).

K vlastnímu výzkumu byly použity standardizované etologické metody, konkrétně; 

ad libitum sampling, focal animal sampling a all occurence sampling (VANČATA

2007). Statistická analýza dat byla provedena pomocí etologického softwaru (Noldus - 

MatMan 1.0).
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Během našeho výzkumu byly prověřeny následující předpoklady;

1) Mezi samicemi ve skupině goril není dlouhodobá sociální hierarchie, 

dlouhodobě není žádná ze samic vysloveně dominantní ani vysloveně 

podřízená.

Ačkoliv mezi některými samicemi ve skupině existuje vyšší podíl vztahů dominance 

a podřízenosti, statistická analýza získaných dat neprokázala existenci lineární 

hierarchie, tento předpoklad se tedy potvrdil.

2) Samec je vždy dominantní k samicím.

a) Samec je vůči všem samicím dominantní v potravním i sociálním 

kontextu.

Tento předpoklad se také potvrdil, Richard byl vůči samicím ve všech situacích během 

pozorování dominantní.

b) Samice vyjadřují vůči samci ve většině situací podřízenost.

I tento předpoklad se potvrdil. Až na některé výjimky, blíže diskutované v předchozí 

kapitole, samice vyjadřovaly vůči samci ve většině situací podřízenost.

3) Četnost afiliativních kontaktů je mezi různými jedinci různá.

a) Mezi samcem a samicemi nedochází k žádným afilitivním 

kontaktům.

Nebyl zaznamenán jediný případ afiliativního kontaktu mezi samcem a samicemi. 

Kontakty mezi samcem a samicemi mají povahu výhradně agonistických a sexuálních 

interakcí, takže i tento předpoklad se potvrdil.

b) Mezi dospělými samicemi nedochází k žádným afiliativním 

kontaktům.

Předpoklad se potvrdil, výskyt afiliativního chování mezi samicemi ve skupině během 

pozorování byl nulový.

4) Výskyt agonistického chování ve skupině má nerovnoměrný charakter.

a) Agonistické kontakty mezi samcem a dospělými samicemi jsou 

iniciovány výhradně samcem.

V souladu s dominantním postavením samce nebyl pozorován jediný případ 

agonistického kontaktu mezi samicí a samcem, který by byl iniciován samicí. 

Předpoklad se tedy potvrdil.
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b) Agonistické kontakty mezi dospělými samicemi ve skupině jsou 

distribuovány nerovnoměrně.

Tento předpoklad se také potvrdil. Agonistické kontakty byly v devadesáti procentech 

iniciovány Shindou, která nejčastěji kontaktovala samici Kambu. Chování Shindy 

pravděpodobně vyvolávalo u Richarda odpověď, neboť jeho agonistické kontakty byly 

ve více než 50 % adresovány právě Shindě.

c) Většina reakcí mláďat na agonistické chování ze strany dospělých 

jedinců má submisivní povahu.

Dominantní reakce mláďat na agonistické chování ze strany dospělých byly 

zaznamenány pouze ve zhruba šesti procentech případů. U mláďat se však 

pravděpodobně nejedná o agonistické chování v pravém slova smyslu, ale spíše 

o agonistické chování se socializační funkcí, jehož prostřednictvím se mláďata 

osamostatňují a učí se novým rolím ve skupině. Náš tedy předpoklad se potvrdil.

5) Ve dnech vysoké návštěvnosti v pavilonu se zvyšuje míra agonistického 

chování ve skupině.

Tento předpoklad se nepotvrdil. Ve dnech vysoké návštěvnosti v pavilonu nebyla 

zaznamenána vyšší míra agonistického chování, z pozorování však vyplynulo, 

že přítomnost návštěvníků chování goril ovlivňuje. Otázka, jakým způsobem 

jej ovlivňuje však zůstává zatím nezodpovězena.

Závěrem lze říci, že skupina goril v zajetí chovaných v podmínkách typu pražské 

ZOO má velmi specifické rysy. Je nutné si uvědomit, že její sociální struktura i chování 

jsou determinovány absencí vnějších vlivů, které hrají roli za normálních podmínek 

v přírodě. Vzhledem k tomu, že skupina nepřichází do kontaktu s predátory ani jinými 

skupinami goril, samec nemusí skupinu před těmito vlivy chránit a jeho pozornost 

je přesměrována na život ve skupině. Z toho vyplývá, že sociální strukturu a chování 

skupiny nelze posuzovat izolovaně bez vlivu samce.

Současným trendem v zoologických zahradách po celém světě je chov zvířat 

v autentickém prostředí, odbourávání izolovanosti a rozšiřování pavilonů a výběhů.

U goril by takové rozšíření výběhu otevřelo možnost chovat více skupin společně 

a znamenalo by významný posun k životu v přirozených podmínkách.

96



8 Použité zdroje

BAKER, A. et al. Compilation o f  gorilla ethograms. Odgen, J., Schildkraut, D. Atlanta: 
Zoo Atlanta. 1991. 141 str.

BERMEJO, M. Home-range use and intergroup encounters in western gorillas (Gorilla 
g. Gorilla) at Lossi Forest, North Congo. American Journal o f  Primatology, 2004, 
vol. 64, no. 2, s. 223-232

BOBEK, M. O projektu [online]. 11.6. 2008 [cit. 2009-25-2]. Dostupné z:
<http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=28&action=show&id=1642>

BRZOBOHATÝ, P. et al. Pavilon goril v ZOO Praha [online]. 26.3. 2009 [cit. 2009-3- 
29]. Dostupné z: < http://www.rozhlas.cz/odhaleni/about/_zprava/562971>

CAWTHON, L. K. Primate Factsheets. Gorilla : Taxonomy, Morphology & Ecology 
[online]. 4.10. 2005a [cit. 2009-1-18]. Dostupné z: 
<http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorillaytaxon>

CAWTHON, L. K. Primate Factsheets. Gorilla : Behavior [online]. 4.10. 2005b 
[cit. 2009-1-18]. Dostupné z:
<http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorilla/behav>

CAWTHON, L. K. Primate Factsheets. Gorilla : Conservation [online], 4.10. 2005c 
[cit. 2009-3-16]. Dostupné z:
<http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorilla/cons>

CIPOLETTA, C. Effects of group dynamics and diet on the ranging patterns of a 
western gorilla group (Gorilla gorilla gorilla) at Bai Hokou, Central African 
Republic Journal o f  Primatology, 2004, vol. 64, no. 2, s. 193-205

CIPOLETTA, C. Ranging Patterns of a Western Gorilla Group During Habituation to 
Humans in the Dzanga-Ndoki National Park, Central African Republic. 
International Journal o f  Primatology, 2003, vol. 24, no. 6, s. 1207-1226

CORDONI, G. et al. Reconciliation and Consolation in Captive Western Gorillas. 
International Journal o f  Primatology, 2006. vol. 27, no. 5, s. 1365 - 1382.

DOBRORUKA, L. Zvířata z  celého světa -  Poloopice a opice. 2. vyd. Praha : SZN, 
1983, 203 str.

DORAN-SHEEHY, D. M., BOESCH, C. Behavioral Ecology of Western Gorillas: New 
Insights From the Field. American Journal o f  Primatology, 2004. vol. 64, no.2, 
s. 139-143

97

http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=28&action=show&id=1642
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/about/_zprava/562971
http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorillaytaxon
http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorilla/behav
http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorilla/cons


DORAN-SHEEHY et al. Impact of Ecological and Social Factors on Ranging in 
Western Gorillas. American Journal o f  Primatology, 2004. vol. 64, no. 2, 
s. 207-222

ENVI WEB. Gorily z pražské zoo se budou umět při povodni evakuovat [online]. 26. 8. 
2004 [cit. 2009-3-18]. Dostupné z:
<http://www.enviweb.cz/?env=priroda archiv gjhcC'Gorily z prazske zoo se b 
udou_umet_pri_povodni_evakuovat.html>

FOSSEY, D. Gorily v mlze. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1988. 285 str.

FUENTES, A., WOLFE, L. D. Primates face to face : The conservation implications o f  
human-nonhuman primate interconnections. New York: Cambridge University 
Press. 2002. 360 str. ISBN-978-0-521-79109-0

GATTI, S. et al. Population and Group Structure of Western Lowland Gorillas (Gorilla 
gorilla gorilla) at Lokoue', Republic of Congo. American Journal o f  Primatology, 
2004 vol. 63, no. 3, s. 111-123

GORILLA HAVEN. Shinda [online]. 12. 1. 2009a [cit. 2009-2-5].
Dostupné z: <http://www.g0rilla-haven.0rg/jrdavis-g0rilla-studb00k/l 168.htm>

GORILLA HAVEN. Kijivu [online]. 12. 1. 2009b [cit. 2009-2-5].
Dostupné z: <http://www.gorilla-haven.org/jrdavis-gorilla-studbook/1281 .htm>

GORILLA HAVEN. Golda [online]. 12. 1. 2009c [cit. 2009-2-5].
Dostupné z: <http://www.gorilla-haven.org/jrdavis-gorilla-studbook/0504.htm>

HARCOURT, A., H. An introductionary perspective: Gorilla conservation. In Gorilla 
biology a multidisciplinary perspective. New York: Cambridge University Press.
2003. s. 407-413. ISBN 978-0-521-07891-7

LINKE, Novinky u zv ířa t: Smutná zpráva [online]. 2005 [cit. 2009-2-10].
Dostupné z: <http://www.zoopraha.cz/cs/o-zviratech/novinky/?rok=2005>

MAGLIOCCA, F.- QUEROUIL, S.- GAUTIER-HION, A. Population structure and 
group composition of western lowland gorillas in north-western Republic of 
Congo. American Journal o f  Primatology, 1999, vol. 48, no. 1, s. 1-14

NAKAMICHI, M. et al. Baby-transfer and other interactions between its mother and 
grandmother in a captive social group of lowland gorillas. Primates, 2004. 
vol. 45 , no. 1 , s. 73-77

NĚMEC, D., SMRČEK, M. Richard-gorili samec [online]. 7. 11. 2005a [cit. 2009-2- 
21]. Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/204261>

98

http://www.enviweb.cz/?env=priroda%20archiv%20gjhcC'Gorily%20z%20prazske%20zoo%20se%20b%e2%80%a8udou_umet_pri_povodni_evakuovat.html
http://www.enviweb.cz/?env=priroda%20archiv%20gjhcC'Gorily%20z%20prazske%20zoo%20se%20b%e2%80%a8udou_umet_pri_povodni_evakuovat.html
http://www.g0rilla-haven.0rg/jrdavis-g0rilla-studb00k/l%20168.htm
http://www.gorilla-haven.org/jrdavis-gorilla-studbook/1281%20.htm
http://www.gorilla-haven.org/jrdavis-gorilla-studbook/0504.htm
http://www.zoopraha.cz/cs/o-zviratech/novinky/?rok=2005
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/204261


NĚMEC, D., SMRČEK, M. Shinda-gorilí samice [online]. 7. 11. 2005b [cit. 2009-2- 
21]. Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/204262>

NĚMEC, D., SMRČEK, M. Kijivu-gorilísamice [online]. 7. 11. 2005c [cit. 2009-2-23]. 
Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/204263>

NĚMEC, D., SMRČEK, M. Moja-gorili mládě [online]. 5. 3. 2005d [cit. 2009-2-23]. 
Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprav^204264>

ODHALENÍ Chov goril v pražské ZOO [online]. 2009 [cit. 2009-3-28].
Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_z_pavilonu/_zprava/56258 
0>

PARNELL, R. J. Group Size and Structure in Western Lowland Gorillas (Gorilla gorilla 
gorilla) at Mbeli Bai, Republic of Congo. American Journal o f  Primatology,
2002, vol. 56, no. 4, s. 193-206

PETRŽELKOVÁ, J. K. Gorily [online]. Nedatováno [cit. 2009-3-5],
Dostupné z: <http://www,rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_o_gorilach/_zprava/56080 
4>

PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA. Památky : Zoologická zahrada [online].
1. 3. 2009 [cit, 2009-3-12],
Dostupné z: <http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/zoologicka_zahrada>

PRIMATES Gorilla gorilla [online]. 2009 [cit. 2009-2-19].
Dostupné z: <http://www.primates.coni/gorillas/gorilla-info.html>

PLUMPTRE, A. J. et al. The current status o f  gorillas and threats to their existence at 
the beginning o f  a new millennium. In Gorilla biology a multidisciplinary 
perspective. New York: Cambridge University Press. 2003. str. 414-431. ISBN 
978-0-521-07891-7

ROBBINS, M. M. et al. Social Structure and Life-History Patterns in Western Gorillas 
(Gorilla gorilla gorilla). American Journal o f  Primatology, 2004, vol. 64, no. 2, 
s. 145-159

ROBBINS M. M., ROBBINS A. M. Simulation of the population dynamics and social 
structure of the Virunga mountain gorillas. American Journal o f  Primatology,
2004, vol. 63, no. 4, s. 201-223

ROŽÁNEK, F. Tatu-gorili mládě [online]. 3. 7. 2007 [cit. 2009-3-3].
Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/378219>

SMRČEK, M. Kamba-gorilisamice [online]. 24. 11. 2005 [cit. 2009-2-21].
Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/2051461>

99

http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/204262
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/204263
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprav%5e204264
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_z_pavilonu/_zprava/56258%e2%80%a80
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_z_pavilonu/_zprava/56258%e2%80%a80
http://www,rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_o_gorilach/_zprava/56080%e2%80%a84
http://www,rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_o_gorilach/_zprava/56080%e2%80%a84
http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/zoologicka_zahrada
http://www.primates.coni/gorillas/gorilla-info.html
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/378219
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/soutezici/_zprava/2051461


STOINSKI, T. Gorilla vocalization [online flash book]. Nedatováno [cit. 2009-2-21]. 
Dostupné z: <http://www.gorillafund.org/gorilla_fun/gorilla_sounds_flash.php>

STOKES, M. J. Within-Group Social Relationships Among Females and Adult Males 
in Wild Western Lowland Gorillas (Gorilla gorilla gorilla). American Journal o f  
Primatology, 2004, vol. 64, no. 2, s. 233-246

SMEJKALOVÁ, Z. O gorilí mluvě [online]. 31.10. 2008 [cit. 2009-2-27].
Dostupné z: <http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorilla/cons>

ŠOFR, R. O samici Gaie [online]. 5.4. 2007 [cit. 2009-1-15].
Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/komentare/_zprava/334935>

TUTIN, C. E. G. An introductory perspective: Behavioral ecology o f gorillas. In Gorilla 
biology a multidisciplinary perspective. New York: Cambridge University Press.
2003. s. 295-301. ISBN 978-0-521-07891-7

VANČATA, V. Zdůvodnění návrhu : Životní historie a chování gorily nížinné (Gorilla 
gorilla gorilla) v zajetí - sociální struktura a je jí endokrinní koreláty. Podáno 
Grantové agentuře České republiky, 2007. 13 str. Reg. č. 206/08/1017

VANČATA, V. Primatologie Díl 2. Catarrhina - opice a lidoopi. 1. vyd. Praha: 
Karolinum, 2003. 260 str. ISBN 80-7290-127-3

VANČATOVÁ, M. Základy etologie člověka a primátů [online]. 2004 
[cit. 2009-1-15]. Dostupné z: <http://www.fhs.cuni.cz/ucebnice/>

VIDEOGALERIE ODHALENÍ. Pongova dobrodružství: 1. - 5. díl [online]. 2008 
[cit. 2009-2-6]. Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/odhaleni/pong>

VIDEOGALERIE ODHALENÍ. Přichází Kamba [online]. 1.12. 2005 
[cit. 2008-10-7]. Dostupné z:
<http://www.rozhlas.cz/odhaleni/magaziny/_zprava/446146>

VÝUKOVÝ MATERIÁL PŘFUK. Záznam chování [online]. 2. 7. 2004 
[cit. 2009-2-17]. Dostupné z:
<http://parasite.natur.cuni.cz/fhs/documents/zaznam_chovaniupr.pdf>

WATTS, D. P. Gorilla social relationships: A comparative overview. In Gorilla biology 
a multidisciplinary perspective. New York: Cambridge University Press. 2003. 
s. 302-327. ISBN 978-0-521-07891-7

WATTS, D. P. Mountain gorilla life histories, reproductive competition, and
sociosexual behavior and some implications for captive husbandry. ZOO biology. 
1990, vol. 9, no. 3, s. 185-200

100

http://www.gorillafund.org/gorilla_fun/gorilla_sounds_flash.php
http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/gorilla/cons
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/komentare/_zprava/334935
http://www.fhs.cuni.cz/ucebnice/
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/pong
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/magaziny/_zprava/446146
http://parasite.natur.cuni.cz/fhs/documents/zaznam_chovaniupr.pdf


YAMAGIWA, J., KAHEKWA, J., BASABOSE, A.K. Intra-specific variation in social 
organization of gorillas: implications for their social evolution. Primates, 2003, 
vol. 44, no. 4, s. 359-369

ZOO PRAHA. Výroční zpráva 2001-2002. Stavební činnost - Nejvýznamnější investiční 
akce v letech 2001 a 2002. [online]. 2002 [cit. 2009-3-13].
Dostupné z:
<http://www.rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_o_gorilach/_zprava/560804>

ZOO PRAHA Gorily v pražské zoo Praha [online]. 2005 [cit. 2009-2-23].
Dostupné z: <http://www.zoopraha.cz/cs/o-zviratech/clanky-o-zviratech/gorily-v- 
prazske-zoo>

101

http://www.rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_o_gorilach/_zprava/560804
http://www.zoopraha.cz/cs/o-zviratech/clanky-o-zviratech/gorily-v-%e2%80%a8prazske-zoo
http://www.zoopraha.cz/cs/o-zviratech/clanky-o-zviratech/gorily-v-%e2%80%a8prazske-zoo


9 Seznam grafů, obrázků a tabulek
Grafy

Graf 1 : Kontaktní hra......................................................................................................... 55
Graf 2 : AfiHativní chování.................................................................................................56
Graf 3 : Dotyk...................................................................................................................... 58
Graf 4 : Grooming................................................................................................................59
Graf 5 : Přemístění...............................................................................................................61
Graf 6 : Přitáhnutí................................................................................................................62
Graf 7 : Únik........................................................................................................................ 63
Graf 8 : Odstrčení................................................................................................................64
Graf 9 : Hrozba....................................................................................................................64
Graf 10 : Distribuce agonistického chování mezi samcem a dospělými samicemi ve
skupině samicemi.................................................................................................................78
Graf 11 : Distribuce vybraných kategorií agonistického chování mezi samcem a
dospělými samicemi............................................................................................................79
Graf 12 : Míra afiliativního chování (afiliace, dotyk, grooming, následování)..............81
Graf 13: Distribuce vybraných kategorií agonistického chování mezi dospělými 
samicemi ve skupině............................................................................................................84

Obrázky

Obrázek 1: Mapa výskytu jednotlivých poddruhů goril v Africe (podle CAWTHON
2005a)...................................................................................................................................11
Obrázek 2 : Richard.............................................................................................................35
Obrázek 3 : Shinda...............................................................................................................37
Obrázek 4 : Kijivu s mládětem Tatu.................................................................................. 39
Obrázek 5 : Kamba..............................................................................................................40
Obrázek 6 : M oja.................................................................................................................41
Obrázek 7 : T atu ..................................................................................................................42

Tabulky

Tabulka 1: Taxonomické zařazení gorily nížinné............................................................... 9
Tabulka 2 : Geografické rozšíření rodu gorila (Gorilla)...................................................10
Tabulka 3 : Odhady početnosti zástupců rodu gorila (Gorilla)....................................... 11
Tabulka 4 : Složení skupiny................................................................................................34
Tabulka 5 : Etogram pro záznam chování gorily nížinné chované v zajetí....................49
Tabulka 6 : Tetičkovské chování........................................................................................57
Tabulka 7 : Mateřské chování.............................................................................................57
Tabulka 8 : Sexuální chování..............................................................................................60
Tabulka 9 : Kombinace výskytů chování všech kategorií............................................... 65
Tabulka 10 : Kombinace všech výskytů afiliativního chování........................................ 66
Tabulka 11 : Kombinace všech výskytů agonistického chování.....................................66

102



Tabulka 12 : Kombinace matic výskytů agonistického chování (přemístění, únik, útok)-
celá skupina.......................................................................................................................... 68
Tabulka 13 : Kombinace matic výskytů agonistického chování - samice...................... 68
Tabulka 14 Kombinace matic výskytů agonistického chování - dospělé samice...........68
Tabulka 15 ; Lineární hierarchie podle výskytu agonistického chování - celá skupina. 69 
Tabulka 16 : Lineární hierarchie podle výskytu agonistického chování - pouze samice 70 
Tabulka 17 : Lineární hierarchie podle výskytu agonistického chování - jen dospělé
samice....................................................................................................................................71
Tabulka 18 : Kombinace matic výskytů vybraných kategorií afiliativního chování - celá
skupina..................................................................................................................................72
Tabulka 19 : Kombinace matic výskytů afiliativního chování - pouze samice..............72
Tabulka 20 : Kombinace matic výskytů afiliativního chování - jen dospělé samice.... 72
Tabulka 21 : Lineární hierarchie podle výskytu afiliativního chování - celá skupina.... 73 
Tabulka 22 : Lineární hierarchie podle výskytu afiliativního chování - pouze samice.. 74 
Tabulka 23 : Lineární hierarchie podle výskytu afiliativního chování - jen dospělé
samice...................................................................................................................................75
Tabulka 24 : Kombinace matic všech kategorií sledovaného agonistického chování.... 77
Tabulka 25 : Kombinace matic vybraných kategorií agonistického chování.................79
Tabulka 26 ; Kombinace matic výskytů vybraných kategorií afiliativního chování -
dospělí jedinci...................................................................................................................... 80
Tabulka 27 ; Kombinace matic výskytů vybraných kategorií afiliativního chování -
dospělé samice..................................................................................................................... 81
Tabulka 28 : Kombinace matic výskytů vybraných kategorií agonistického chování -
dospělí jedinci...................................................................................................................... 83
Tabulka 29 : Kombinace matic výskytů vybraných kategorií agonistického chování -
dospělé samice..................................................................................................................... 84
Tabulka 30 : Kombinace matic výskytů agonistického chování.....................................85
Tabulka 31 : Kombinace matic výskytů agonistického chování - dny nízké návštěvnosti
.............................................................................................................................................. 86

Tabulka 32 : Kombinace matic výskytů agonistického chování - dny vysoké
návštěvnosti......................................................................................................................... 87
Tabulka 33 : Explorační chování..................................................................................... 104
Tabulka 34 : Chest-beating v agonistickém kontextu.....................................................104
Tabulka 35 : Chest-beating v herním kontextu............................................................... 104
Tabulka 36 : Chest-beating v sociálním kontextu..........................................................104
Tabulka 37 : Následování.................................................................................................105
Tabulka 38 : Potravní........................................................................................................ 105
Tabulka 39 ; Předvádění................................................................................................... 105
Tabulka 40 : Útok..............................................................................................................105
Tabulka 41 : Vyhnání....................................................................................................... 106
Tabulka 42 : Koaliční podpora.........................................................................................106

103



10 Přílohy
Tabulka 33 : Explorační chování

RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total
RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 0 0 0 4 4
KIJIVU 0 0 0 0 0 0 0
KAMBA 0 0 0 0 0 1 1
MOJA 0 0 0 0 0 4 4
TATU 7 0 3 0 4 0 14
Total 7 0 3 0 4 9 23

Tabulka 34 : Chest-beating v agonistickém kontextu
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 3 2 0 0 0 5
SHINDA 0 0 0 3 0 0 3
KIJIVU 0 0 0 2 3 0 5
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 0 0 0 0 0 0 0
TATU 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 3 2 5 3 0 13

Tabulka 35 : Chest-beating v herním kontextu
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 0 0 0 0 0
KIJIVU 0 0 0 0 0 0 0
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 0 3 3 2 0 9 17
TATU 0 0 1 0 2 0 3
Total 0 3 4 2 2 9 20

Tabulka 36 : Chest-beating v sociálním kontextu
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 0 0 0 0 0
KIJIVU 0 0 0 0 0 2 2
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 0 0 0 0 0 0 0
TATU 0 0 0 0 0 0 3
Total 0 0 0 0 3 2 5
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Tabulka 37 : Následování
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 0 0 0 0 0
KIJIVU 0 0 0 0 0 0 0
KAMBA 0 1 0 0 0 0 1
MOJA 0 0 0 11 0 0 11
TATU 0 0 4 1 0 0 5
Total 0 1 4 12 0 0 17

Tabulka 38 : Potravní
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 1 4 2 0 7
KIJIVU 0 0 0 0 5 3 8
KAMBA 0 0 0 0 0 4 4
MOJA 0 0 1 19 0 4 24
TATU 0 0 56 4 7 0 67
Total 0 0 58 27 14 11 110

Tabulka 39 : Předvádění
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 0 0 3 0 3
KIJIVU 0 0 0 0 1 0 1
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 2 2 0 0 0 0 4
TATU 0 0 0 0 3 0 3
Total 2 2 0 0 7 0 11

Tabulka 40 : Útok
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 4 3 0 0 4 11
SHINDA 0 0 1 0 0 0 1
KIJIVU 0 1 0 1 2 0 4
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 0 1 0 0 0 0 1
TATU 0 1 0 0 0 0 1
Total 0 7 4 1 2 4 18

105



RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total
RICHARD 0 3 0 0 3 0 6
SHINDA 0 0 1 0 6 0 7
KIJIVU 0 0 0 0 2 0 2
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 0 0 0 0 0 0 0
TATU 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 3 1 0 11 0 15

Tabulka 42 : Koaliční pod aora
RICHARD SHINDA KIJIVU KAMBA MOJA TATU Total

RICHARD 0 0 0 0 0 0 0
SHINDA 0 0 0 0 0 0 0
KIJIVU 0 1 0 0 0 0 1
KAMBA 0 0 0 0 0 0 0
MOJA 0 0 0 0 0 0 0
TATU 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 0 0 0 1
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Kopie č.: Datum: 
Fokáiní záznam
- individuální

- interakce (D - dominantní, S - submisivní, J - jiná)

čas
jméno

Jméno af do ex gr hr
hk hn chba chbh chbs
ko k/r lok los loch
loj ná nch od po
pře při Ti se te

D 1 S 1 J US ún utě úto vy

čas
jméno
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loj ná nch od po
pře pn rč se te

D 1 S 1 J US ún utě úto vy
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