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Anotace 
Diplomová práce navazuje na dlouhodobý výzkum vlivu obohacení prostředí 
šimpanzů učenlivých (Pan troglodytes) v zajetí (Chester Zoo — Velká Británie). 
Výzkum probíhal ve třech fázích: fáze Pre (r. 1999), fáze Post I (r. 2002 a 2003) 
a fáze Post II (r. 2008), která byla vypracována v rámci této práce. Jedinečnost této 
studie spočívá v jejím dlouhodobém charakteru při zachování srovnatelnosti vý-
sledků. 

V roce 2000 byl výběh šimpanzů učenlivých v Chester Zoo obohacen o množství 
arboreálních substrátů tak, aby co nejvíce připomínal přirozené prostředí výskytu 
šimpanzů, což pozitivně ovlivnilo chování studované skupiny. V rámci předchá-
zející studie [Marvan et al., 2008] bylo ve skupině mimo jiné pozorováno zvýšení 
celkové aktivity šimpanzů, vyšší výskyt lokomoce a pozičního chování na arbore-
álních substrátech a vyšší výskyty afiliativního a herního, a naopak nižší výskyt 
agonistického chování (zejména na arboreálních substrátech). 

Cílem naší studie bylo prověřit existenci dlouhodobého pozitivního vlivu to-
hoto obohacení na chování šimpanzí skupiny. 

Z důvodu možné porovnatelnosti výsledků jsme použili stejný metodický 
přístup jako v předešlých fázích studie. Metodou pozorování fokálního zvířete 
[Altmann, 1974] byl zaznamenáván výskyt 20 arboreálních a terestriálních loko-
močně pozičních kategorií (LPK) v afiliativním, herním a agonistickém kontextu 
na skupině šimpanzů učenlivých v Chester Zoo, dospělé samice (N = 18), dospělí 
samci (N = 5). Data byla analyzována za pomoci hierarchické klasifikace GLM-
ANOVA. 



Studie ve fázi Post II potvrdila dlouhodobý pozitivní vliv obohacení prostředí 
na chování šimpanzů učenlivých v zajetí. Toto zjištění může být přínosné pro 
zoologickou zahradu v Chesteru, neboť vhodné podmínky chovu jsou nezbytné 
pro vývoj zdravých vzorců lokomočně pozičního chování, které jsou ukazatelem 
duševního zdraví a spokojenosti primátů [Poole a Schwibbe, 1993]. 

Klíčová slova: Šimpanz učenlivý, zoologická zahrada, obohacení prostředí, 
arboreální substráty, poziční chování, lokomočně poziční kategorie, fokální pozo-
rování. 



Annotation 

This diploma thesis presents next phase in a long term research on behavioural 
responses of captive common chimpanzees (Pan Troglodytes) to environmental 
enrichment in Chester Zoo (Great Britain). This research is composed of three 
phases: Pre phase (year 1999), Post I phase (year 2002 and 2003) and the Post II 
phase (year 2008) which has been elaborated as part of this thesis. The uniqueness 
of this study stands from its long term character by keeping achieved results 
comparable. 

In year 2000, common chimpanzee's enclosure in Chester Zoo has been enriched 
by a number of arboreal substrates to better mimic the environment of chimpan-
zee's natural habitat. This led to a positive effect on the observed group's behavior. 
In its previous phases [Marvan et al., 2008], this research has revealed e. g. incre-
ase in chimpanzee's overall activity, more frequent occurrence of positional beha-
viour on arboreal substrates and more frequent affiliative and play in contrast to 
less frequent agonistic behaviour (especially on arboreal substrates). 

The aim of this study is to verify existence of a long term positive effect of en-
vironmental enrichment on the behaviour of the chimpanzee group. 

To keep results comparable, this phase of the research uses the same methodical 
approaches as previous phases. Focal animal sampling [Altmann, 1974] was used 
to record occurrences of 20 locomotion-positional categories (LPC) in affiliative, 
play and agonistic context observed in the group of common chimpanzees at 
Chester Zoo; adult females (N = 18), adult males (N = 5). Data were analyzed using 
GLM-ANOVA hierarchical classification. 



The Post II phase research approved a long term positive effect of environmen-
tal enrichment on behavior of captive common chimpanzees. Those findings may 
be beneficial for Chester Zoo, as eligible breeding conditions are essential for de-
velopment of healthy positional behaviour patterns which are a key indicator of 
primates mental health and welfare. 

Key words: Common chimpanzee, Zoo, environmental enrichment, arboreal 

substrates, positional behaviour, locomotion-positional categories, focal animal 

sampling. 
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Úvod 

Prostředí v zajetí je širokou veřejností charakterizováno jako námitky budící pro-
měnná, která může negativně ovlivňovat vývoj normálních vzorců zvířecího 
chování. Přestože v zajetí není možné přesně napodobovat přirozené životní 
podmínky nebo přirozená chování, bylo v uplynulých 20 letech věnováno veliké 
úsilí к nalezení nejlepších metod pro zkvalitnění života non-humanních primátů 
v zoologických zahradách a výzkumných centrech. 

Tato práce se zabývá vlivem obohacení prostředí na chování šimpanzů učen-
livých a možností zefektivnění jejich životního prostředí v zajetí tak, aby co nejvíce 
připomínalo přirozené podmínky volně žijících šimpanzů. Práce navazuje na 
dlouhodobý výzkum této problematiky, který probíhal v Chester Zoo (Velká 
Británie). Výzkum byl rozdělen do tří fází: Pre (r. 1999), Post I (r. 2002 a 2003) a do 
fáze Post II (r. 2008), která byla řešena v rámci této práce. 

1.1 Šimpanz učenlivý 

1.1.1 Taxonomie 

Taxonomie řadí šimpanze do dvou druhů, šimpanz bonobo (Pan paniscus) a šim-
panz učenlivý (Pan troglodytes), který zahrnuje čtyři poddruhy, šimpanz východní 
(Pan troglodytes schweinfurthii), šimpanz čego (Pan troglodytes troglodytes), šimpanz 
hornoguinejský (Pan troglodytes verus), šimpanz nigerijský (Pan troglodytes vellero-
sus), viz tabulka 1. 

10 



Geografické rozšíření 

Tabulka 1. Taxonomické zařazení šimpanze učenlivého3 

Taxon Název 

Třída Mammalia (savci) 

Řád Primates (primáti) 

Nadčeleď Hominoidea 

Čeleď Hominidae (hominidé) 

Podčeleď Paninae (šimpanzovití) 

Rod Pan (šimpanz) 

Druh Pan troglodytes (šimpanz učenlivý) Pan paniscus (šimpanz bonobo) 

Poddruh Pan troglodytes schweinfurthii (šimpanz východní) 

Pan troglodytes troglodytes (šimpanz čego) 

Pan troglodytes verus (šimpanz hornoguinejský) 

Pan troglodytes vcllerosus (šimpanz nigerijský) 

a Zdroj : [Vančata, 2003 ] 

1.1.2 Geografické rozšíření 

Zástupci rodu Pan žijí pouze na africkém kontinentě. Obývají rozsáhlý areál 
a velkou škálu ekosystémů. Vyskytují se na západě od Guiney po Angolu přes 
Středoafrickou republiku, Demokratickou republiku Kongo (Zair) a Súdán až po 
Ugandu, Tanzánii a Rwandu na východě, viz obrázek 1. Jak je patrné na obrázku, 
zástupci druhu Pan troglodytes žijí na rozsáhlejším území než Pan paniscus [Vančata, 
2003]. 

Obývají primární a sekundární deštné pralesy, galeriové pralesy, vlhké i suché 
lesostepi, savany, stepní formace i horské lesy až do nadmořské výšky 3000 metrů. 
Ekologické studie poukázaly na to, že dávají přednost spíše mírně vlhkým až 
sušším ekosystémům. Nikdy dlouhodobě nežijí v bažinatých lesích, i když některé 
populace, zvláště populace šimpanze bonobo, se objevuje i ve vlhčích ekosystémech 
[Vančata, 2003]. 
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Anatomie 

1.1.3 Anatomie 

Šimpanz učenlivý je robustní postavy. Ve stoje dosahuje výšky 70 až 95 cm, nejvýše 
v o 2 V" r 

vsak 120 centimetrů . Tělesná hmotnost se pohybuje v rozmezí 40 kg až 60 kg. 
Těžší bývají obvykle samci. Srst je černohnědá až černá, u některých populací 
poměrně dlouhá. Mezi pohlavími neexistují žádné rozdíly ve zbarvení. U dospělých 
jedinců se může vyskytovat stříbřitě zbarvená srst na zádech a obě pohlaví mívají 
často bradu porostlou krátkými bíle zbarvenými chlupy. Obličej nabývá odstínů 
světle hnědé, tmavě hnědé až černé barvy [Vančata, 2003; Redmont, 2008]. 

Lebka šimpanze učenlivého je mohutná s výraznými kostěnými strukturami. 
Charakteristické je ustupující čelo s nápadnými nadočnicovými oblouky. Kosti 
horní a dolní končetiny jsou oproti druhu Pan paniscus mohutné a svalnaté. Trup 
tvoří přibližně dvě třetiny celkové hmotnosti, je robustní, široký a svalnatý. Loko-

1 Zdroj: [Vančata, 2003] 
2 ' v v / v. v 
120 cm výšky dosahuje například šimpanz čego. 
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Potravní ekologie 

mocní aparát je uzpůsoben všem typům lokomoce [více viz Rowe, 1996; Vančata, 

2003; Redmont, 2008]. 

1.1.4 Potravní ekologie 

Šimpanz učenlivý je všežravec a potravní oportunista. Potravní spektrum si 
efektivně přizpůsobuje ekosystému, klimatickým podmínkám i sezóně. Některé 
populace mohou za určitých podmínek mít v potravě větší podíl plodů, jiné zase 
až 20% masa [Vančata, 2003]. 

Plody hrají v potravě šimpanze velmi důležitou roli. Selektivně jsou vybírány 
plody zralé. Pravidelně jedí semena, ořechy, květy, mladé listy, v otevřených 
ekosystémech pozemní bylinnou vegetaci, v suchých ekosystémech kořínky, hlízy 
a další podzemní části rostlin [Vančata, 2003]. 

Nedílnou součástí potravy je živočišná strava skládající se z bezobratlých ži-
vočichů (termiti, mravenci), ale i obratlovců (ptáčata, mláďata savců), kteří bývají 
buď loveni nebo sbíráni na místě, kde na ně šimpanzi narazí. Sdílení masa i jiné 
potravy má velmi důležitou roli v udržování a posilování sociální struktury šim-
panzů druhu Pan troglodytes [Vančata, 2003]. 

1.1.5 Chování 

Chování šimpanzů učenlivých je pestré, komplexní a dynamické. Může být 
ovlivňováno velikostí a složením skupiny, ekologickými podmínkami, variabilitou 
mezi jednotlivými populacemi a také výzkumnými metodami, kterými je populace 
zkoumána hlavně v prostředí zajetí. Chování tohoto druhu je nejvýrazněji ovliv-
něno afiliativními a agonistickými vztahy ve skupině a také vnitrodruhovými 
vztahy, kam patří aliance, koalice a rodinný klan [Vančata, 2003; Goodall, 1986]. 

Lze jednoznačně říci, že chování šimpanzů je vyspělé a díky velkému spektru 
gest a mimiky velmi komplikované. Repertoár chování šimpanzů učenlivých je 
bohatý, ovšem z praktických důvodů jej lze různým způsobem řadit do obecnějších 
kategorií. Například [Vančata, 2003] rozeznává 10 základních kategorií chování: 
lokomoční, afiliativní, potravní, herní, agonistické, sexuální, socio-sexualní, utěšo-
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Typy lokomoce 

vání a usmiřování, nástrojové, rodičovské a jiné chování. [Marvan et al., 2008] se 

pro účely konkrétního výzkumu zaměřuje hlavně na afiliativní, agonistické, herní 

a jiné chování. 

1.1.6 Typy lokomoce 

Lokomoce je forma aktivity, při níž se organismus přemísťuje z místa na místo 
pomocí určitých mechanismů. Lokomocí reaguje na pozitivní, ale i negativní 
podmínky vyvolávané prostředím [Vančata, 2003]. 

Lokomoční aparát se vyvíjí celý život a je úzce propojený s nervovým 
a smyslovým systémem daného organismu. Jakékoli narušení tohoto systému 
může lokomoci narušit nebo zcela nevratně poškodit. Lokomoce se zahajuje naro-
zením a končí smrtí [Vančata, 2003]. 

Lokomoci u šimpanzů učenlivých lze dělit podle několika kritérií. 

Základní typy lokomoce [Vančata, 2003] 

Terestriální lokomoce 

jakákoli lokomoce, která se odehrává na zemi 

Arboreální lokomoce 
jakákoli lokomoce odehrávající se na vyvýšených substrátech, hlavně stromová 
lokomoce 

Dynamická lokomoce 

lokomoční a ekologické adaptace (běh, chůze, šplhání aj.) 

Pronográdní lokomoce 

klasická kvadrupedie s převažující horizontální pozicí trupu 

Antipronográdní lokomoce 
evolučně pokročilá lokomoce s převažující vertikální polohou trupu (ručkování, 
bipedie, šplhání a jiné) 
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Typy lokomoce 

Lokomočně poziční kategorie chování (dále jen LPK) ve volné přírodě i v zajetí 
žijících šimpanzů byly již široce studovány [např Jenkins a Fleagle, 1975; Doran, 
1993a; Doran, 1993b; Hunt, 1992a; Hunt, 1992b; Hunt, 1994; Doran a Hunt, 1995; 
Schwandt, 1999; Kelly, 2001; Stanford, 2002; Pontzer a Wrangham, 2006]. LPK 
byly obvykle interpretovány jako důsledek různých enviromentálních a anatomic-
kých selekčních tlaků. 

Šimpanzi jakožto frugivorní specialisté s relativně velkým tělem představují 
svým lokomočně pozičním repertoárem mezi tzv. velkými lidoopy zajímavý ex-
trém. Nejsou totiž typicky terestriální ani arboreální. Jejich LPK je kompromisem 
mezi těmito dvěma jmenovanými formami. Je tomu tak proto, že se stravují pře-
devším na stromech, ale zároveň jsou schopni denně ujít relativně dlouhé vzdále-
nosti po zemi [Pontzer a Wrangham, 2004]. 

V podmínkách přirozeného výskytu tráví na stromech mezi 50% a 88% denní 
doby [Goodall, 1965; Reynolds a Reynolds, 1965; Doran, 1997; Fleagle, 1999; Berge 
a Gasc, 2001]. V zajetí se ovšem jejich LPK liší. Obecně se šimpanzi stávají více 
terestriální, jelikož podmínky zajetí často neposkytují dostatečný počet příležitostí 
pro arboreální LPK. Navíc arboreální LPK vyžadují širší motorický repertoár na 
rozdíl od terestriálních [Dunbar a Badam, 2000], proto jsou LPK šimpanzů v zajetí 
obvykle méně pestré ve srovnání s jejich volně žijícími příbuznými. 
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Kapitola 1 

Teoretická východiska 

1.1 Prostředí šimpanzů učenlivých v zajetí 
Čím více prostoru šimpanzi v zajetí mají, tím lépe. Je však nutné nezapomínat na 
skutečnost, že v zajetí mají šimpanzi tendenci přednostně využívat jen určité 
části výběhu. Zejména takové, které se nacházejí při jeho obvodu a/nebo vertikální 
struktury. Tyto struktury umožňují šplhání, poskytují lepší výhled, únikové cesty 
a pocit bezpečí při spánku nebo odpočinku [Wilson, 1982; van Hooff, 1973; Clarke 
et al., 1982; Riddle et al., 1982]. Stejně tak někteří autoři zdůrazňují, že v zajetí 
chovaní šimpanzi potřebují velké strukturálně bohaté prostředí se zvýšenými 
vertikálními plochami [Mallinson, 1982; Maple a Hoff, 1982; James-Aldridge 
a Gorena, 1991; Matevia a Fritz and Nankivell, 1991]. 

Nicméně bylo zjištěno, že strukturální elementy prostředí v zajetí nejsou jedi-
ným faktorem, který zefektivňuje vzorce LPK. Kromě toho zde může hrát význam-
nou roli potravní režim, faktory jako je věk, velikost těla, pohlaví, složení skupiny, 
dominance, afiliativní a agonistické vztahy ve skupině, stejně jako pozice jedinců 
v sociální hierarchii skupiny (např. estrus samic nebo mláďata) [Menzel, 1969; 
Maple a Hoff, 1982; Traylor-Holzer a Fritz, 1985; Hiraiwa-Hasegawa, 1990; Doran, 
1997; Pontzer a Wrangham, 2004]. 

Pro vývoj normálního chování a úspěšnou reprodukci šimpanzů učenlivých 
[Reynolds a Reynolds, 1965; van Hooff, 1973; Brambell, 1975; Clarke et al., 1982; 
Wilson, 1982] hraje velmi významnou roli přirozené prostředí. Z toho důvodu se 
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Fáze Pre a Post 

moderní zoologické zahrady snaží navrhovat životní podmínky zvířat tak, aby 
pro ně byly co nejpřirozenější. Poskytují jim tím v praxi příležitost pro vývoj 
normálních vzorců LPK. Jednou z takovýchto zoologických zahrad je zoologická 
zahrada v Chesteru (Velká Británie). Na jaře roku 2000 se zásadně změnil venkovní 
výběh šimpanzů. Bylo zde umístěno mnoho strukturních prvků, a to také vedlo 
к výraznému zvětšení šimpanzům dostupného (vertikálního) psychologického 
prostoru [ve smyslu Chámové, 1989]. Od této rekonstrukce začal být výběh znám 
jako „The Chimpanzee Forest" [Wehnelt et al., 2006]. 

Obohacení výběhu vedlo ke snížení sociálního stresu ve skupině chovaných 
šimpanzů. Šimpanzi již nemuseli být tak často na očích návštěvníkům a zároveň 
se mohli ukrývat jeden před druhým. Tohoto efektu bylo docíleno vysázením 
velkého množství keřů do šimpanzího výběhu [Caws a Aureli, 2003]. V souvislosti 
s obohacením výběhu bylo dále očekáváno, že díky začlenění mnoha vertikálních 
struktur, lan, visutých lůžek, sítí a plošin se zvětší rozmanitost a dostupný prostor. 
Ten by měl zajistit více míst к odpočinku a příležitosti к procvičování lokomočně 
pozičních dovedností u mladých šimpanzů. 

Tento zásah do životního prostředí šimpanzů v zoologické zahradě vedl 
к očekáváním, že nové podmínky budou šimpanzi nejen efektivně využívány, 
ale také podpoří výskyt druhově typických vzorců lokomočně pozičních kategorií.1 

a pomůže ve skupině snížit míru agrese [Wehnelt et al., 2006], a to v dlouhodobém 
trendu. 

1.2 Fáze Pre a Post 

Tato diplomová práce navazuje na studie vypracované v Chester Zoo v letech 
1999, 2002 a 2003 [Marvan et al., 2008]. Jejich výsledky poukázaly na pozitivní 
vliv obohaceného prostředí na vzorce lokomočně pozičních kategorií a na význam 
arboreální dimenze prostředí, v kterém se šimpanzi nacházejí. 

'Typickými vzorci LPK myslíme takové vzorce, které byly pozorovány v podmínkách přirozeného 

výskytu šimpanzů. 
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Fáze Pre 

1.2.1 Fáze Pre 

о 
Obrázek 1.1. Výběh šimpanzů - fáze Pre (1999) 

Fáze Pre probíhala v červenci roku 1999. V tomto období byl šimpanzí výběh (viz 
obrázek 1.1) pouze zatravněný poloostrov obehnaný vodním příkopem s několika 
horizontálně nebo vertikálně umístěnými kmeny stromů a malou umělou jeskyní. 

Takto koncipovaný výběh nenabízel dobré podmínky pro realizaci všech 
šimpanzích lokomočně pozičních vzorců chování. 

Studie se zaměřila na výskyt lokomočně pozičních kategorií v afiliativním, 
herním a agonistickém kontextu, které byly pozorovány ve skupině chovaných 
šimpanzů, viz sekce 3.2.1. 

2Zdroj: [Marvan et al., 2008 ] 
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Fáze Post II 

1.2.2 Fáze Post I 

Obrázek 1.2. Výběh šimpanzů - fáze Post I (2002, 2003)3 

Na jaře roku 2000 se strukturní podmínky výběhu zásadně změnily. Do výběhu 
bylo začleněno velké množství vzpřímených stromů, plošin, lan, sítí, visutých 
lůžek a keřovité vegetace. Předchozí podmínky výběhu tak byly výrazně oboha-
ceny, viz obrázek 1.2. 

Druhá fáze studie (červenec roku 2002 a červenec 2003) byla zaznamenávána 
s dvouletým a tříletým časovým odstupem od obohacení výběhu proto, aby stu-
dovaná skupina měla dostatečný čas si zvyknout na nové podmínky prostředí. 
Fáze Post I byla prováděna stejnými metodami na studované skupině s minimál-
ními rozdíly oproti fázi Pre. 

3Zdroj: [Marvan et al., 2008] 
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Fáze Post II 

Data z fáze Post I byla statisticky vyhodnocena a srovnána s daty získanými 
ve fázi Pre. Výsledky ukázaly pozitivní vliv obohacení prostředí na celkovou ak-
tivitu jedinců, vyšší výskyt přirozených LP kategorií a pozitivní vliv na vzorce 
chování. Podrobné výsledky výzkumu jsou obsaženy v sekci 4.1 

1.2.3 Fáze Post II 

Fáze Post II je závěrečnou částí dlouhodobého výzkumu a vychází z metod a po-
znatků předešlých studií (fáze Pre a Post I). Cíle, metody a závěry fáze Post II jsou 
popsány dále v tomto textu. 
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Kapitola 1 

Cíle a hypotézy 

Hlavním cílem výzkumu v rámci této diplomové práce bylo zjistit, zda šimpanzi 
prokazatelně behaviorálně zareagovali na zásadní změnu v jejich životním pro-
středí. 

Dalším cílem bylo ověřit, zda výsledky studií z let 1999 a 2002, 2003 postihly 
pouze krátkodobý posun v chování šimpanzů, nebo zda se jednalo o počátek 
dlouhodobého trendu využívání obohaceného prostředí. 

Navazující charakter této studie, coby komparativního projektu, nutí ke sběru 
dat, která umožní prověřit následující předpoklady. 

Obohacení výběhu by se mělo odrazit u všech věkově pohlavních tříd ve fázi 
Post1 oproti fázi Pre v: 

• (Pl) trendu vyšší celkové aktivity 

• (P2) trendu vyššího výskytu arboreálních lokomočně pozičních kategorií 

• (P3) trendu vyššího výskytu afiliativního a herního, a naopak nižšího výskytu 
agonistického chování (zejména na arboreálních substrátech) 

Naším cílem bylo vypracovat studii, která bude na poli výzkumu dopadů 

obohacení životního prostředí na chování šimpanzů ojedinělá svým dlouhodobým 

'Pokud není uvedeno jinak, fází Post se myslí obě fáze Post I i Post II. 
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charakterem a která může přinést důležité poznatky využitelné pro zkvalitnění 

života šimpanzů učenlivých chovaných v zajetí. 
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Kapitola 1 

Materiál a metody 

3.1 Materiály 

3.1.1 Studovaná skupina 

Výzkum v předchozích fázích studie, a stejně tak i nynější výzkum, který je sou-
částí této diplomové práce, byl prováděn na skupině šimpanzů učenlivých (Pan 
troglodytes) (N = 29) v zoologické zahradě v Chesteru (Chester Zoological Gardens, 
North of England Zoological Society, Velká Británie). 

Chesterská zoologická zahrada chová v současné době nejpočetnější evropskou 
skupinu šimpanzů učenlivých. V roce 2008 se tato skupina skládala z 29 jedinců 
různého věku a pohlaví. V převážné většině byly ve skupině zastoupeny samice 
(N = 18), v menší míře dospělí samci (N = 5), juvenilní samec (N = 1) a mláďata 
(N = 5). 

Etologicky pozorováno bylo pouze 23 z 291 jedinců — dospělé samice (N = 18) 
a dospělí samci (N = 5), a to z toho důvodu, aby byla zachována co nejpodobnější 
studovaná skupina a data tak byla porovnatelná s daty získanými v předešlých 
studiích. 

'Do studie nebyla zahrnuta nově narozená mláďata. V období mezi fázemi studie Post I a Post II došlo 

к narození šesti mláďat, z čehož jedno zahynulo těsně před začátkem výzkumu. 
2Za předpokladu použití stejné metodiky. 
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Studovaná skupina 

Je nutné zmínit, že ve fázi Post II byli zkoumáni pouze dospělí jedinci obou 
pohlaví na rozdíl od fází předešlých, kde byly do výzkumu zahrnuty i juvenilní 
a adolescentní samice. Tento rozdíl je daný pětiletým odstupem oproti fázi Post 
I, zestárnutím skupiny a s tím souvisejícím zařazením mladších samic mezi samice 
dospělé. 

V průběhu výzkumu došlo к přesunu jedné dospělé samice do jiné zoologické 

zahrady. Jedná se o jedinou změnu ve studované skupině oproti fázi Post I. De-

tailnější přiblížení pozorovaných jedinců najdeme v příloze B. 

К úspěšnému zvládnutí pozorování bylo nutné předem nastudovat fotografie 
všech studovaných jedinců a informace o jejich odlišnostech, které nám byly 
к dispozici z dřívějších studií. 

Z tabulky 3.1 je patrné, jak se věkově vyvíjela skupina fokálních šimpanzů 
během celé historie studie. 

Tabulka 3.1. Počet fokálních jedinců obou věkově pohlavních tříd ve všech 
fázích studie 

Klasifikace jedinců dle 

věku 

Počet jedinců Klasifikace jedinců dle 

věku fáze Pre fáze Post I fáze Post II 

Klasifikace jedinců dle 

věku 

Ma Fb M F M F 

Juvenilní jedinci 

(2 - 4,9 let) 

3 2 

Adolescentní jedinci 

(5 - 8,9 let) 

1 4 

Dospělí jedinci 

(9+ let) 

5 12 5 13 5 18 

Celkem 5 16 5 19 5 18 
a M — samec (male) 
bF — samice (female) 
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Podmínky chovu 

3.1.2 Podmínky chovu 

V roce 2000 došlo к zásadní modernizaci pavilonu šimpanzů učenlivých, viz 
sekce 1.2.2. Pavilon se rozkládá na ploše 2000 m2, je tvořen několika budovami 
určenými pro ošetřovatele, vnitřním a vnějším výběhem pro šimpanze, prostory, 
kde šimpanzi spí, vodním příkopem a ochozy pro návštěvníky. 

v / 3 
Obrázek 3.1. Pavilon šimpanzů učenlivých (Chester Zoo) 

1. Vnější výběh, jinak zvaný „The Chimpanzee Forest" [Wehnelt et al., 2006]. Trav-
natá plocha s velkým množstvím vzpřímených kmenů stromů, plošin, lan, sítí, 

g 
"Zdroj: Google Maps 
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Podmínky chovu 

visutých lůžek a bujné keřovité vegetace, kde šimpanzi tráví většinu denní 
doby. 

2. Budova, ve které je přípravna krmení a vnitřní kóje šimpanzů, kam jsou na noc 
přesouváni. Z ochozu budovy probíhá během dne hlavní krmení šimpanzů. 

3. Rotunda, ve které je vnitřní část výběhu. Ten se skládá z kovových konstrukcí, 
lan, houpaček a sítí. Od návštěvníků jsou šimpanzi odděleni tlustým sklem 
a malým vodním příkopem, který slouží jako zdroj tekutin. Vnitřní teplota 
výběhu je konstantní, 20 stupňů Celsia [Caws a Aureli, 2003]. 

4. Vodní příkop oddělující vnější výběh od ochozu pro návštěvníky. Voda slouží 
jako zdroj tekutin pro šimpanze. 

5. Ochoz pro návštěvníky. Má délku kolem 150 m a je tvořený mohutným dřevě-
ným plotem s informačními tabulemi se jmény šimpanzů a jinými zajímavostmi, 
které se týkají chovu skupiny. 
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Podmínky chovu 

Na obrázcích 3.2 a 3.3 je patrné, v jaké v podobě se nacházel „The Chimpanzee 
Forest" v létě roku 2008. Plně zatravněný výběh s keřovitou vegetací a četnými 
arboreálními substráty. Z obrázků je vidět, že bujnost vegetace se oproti fázi Post 
I (r. 2002 a r. 2003), viz obrázek 1.2, výrazně zvýšila. 

4Zdroj: Peerová, 2008 
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Denní režim Chimpanzee Breeding Centre 

Obrázek 3.3. The Chimpanzee Forest, substráty5 

3.1.3 Denní režim „Chimpanzee Breeding Centre" 

Ráno (800 - 930), před otevírací dobou zoologické zahrady (10°°), probíhá ve 
vnitřním výběhu úklid. Ošetřovatelé proudem vody splachují trus, zbytky potravy, 
aranžují šimpanzům nové podestýlky ze sena (na zemi i na kovové konstrukci) 
a potravu, ve většině případů chléb nebo piškoty. Pravidelně je kompletně vypouš-
těna voda z vodního příkopu a napouštěna čistá voda6. 

Poté jsou šimpanzi vpuštěni dovnitř z ložnic, kde trávili noc. Mezitím ošetřo-
vatel ve vnějším výběhu rozhází na mnoha místech další příděl potravy. Tou je 

5Zdroj: Peerová, 2008 
6 Výměna vody probíhá cca dvakrát až třikrát do týdne. 
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Metody 

opět chléb a ve větší míře ovoce a zelenina (banány, jablka, broskve, hroznové 
víno, salát, mrkev, aj.). 

Vstup do vnějšího výběhu je otevírán kolem ÍO00, zde pak tráví šimpanzi vět-
šinu denní doby. Pohybovat se mohou ale i ve vnitřním výběhu a je jim umožněn 
vstup i do vnitřních prostor, kam návštěvnicí nevidí. 

Kolem 12°° je z horní části rotundy do vnitřního výběhu šimpanzům sypáno 
suché krmení. Následně nastává pro šimpanze doba odpočinku, kterou tráví 
venku, schování v bujné vegetaci nebo společným čištěním. Mnozí z nich, hlavně 
méně sociální jedinci, zůstávají ve vnitřních prostorách. 

Hlavní krmení probíhá z ochozu přilehlé budovy mezi 14 až 15°° Drobná 
časová odchylka může být dána zvyklostmi různých ošetřovatelů. V tomto případě 
je šimpanzům podáváno opět mnoho druhů ovoce, zeleniny a občas dostávají 
bambusové větve. Až do pozdních odpoledních hodin bývají šimpanzi rozmístěni 
v různých částech výběhu, kde odpočívají, hrají si, čistí se a podobně. 

Kolem 1700 začíná poslední krmení, které je možné v otevírací době vidět. Pa-
vilon šimpanzů se pro veřejnost uzavírá v 1800. V té době už bývá většina jedinců 
ve vnitřním výběhu. 

3.2 Metody 

3.2.1 Etologická pozorování 

Behaviorální data byla shromažďována prostřednictvím etologických pozorování, 
která probíhala během předem naplánovaných 25 pozorovacích dní. Pozorování 
bylo fyzicky prováděno autorkou této práce, probíhalo od 3. 7. 2008 do 2. 8. 2008 
a celkem bylo získáno 150 hodin etologických dat. 

Za účelem dosažení porovnatelnosti výsledků se pozorování zaměřilo hlavně 
na jedince, kteří byli přítomni ve skupině také během sběru dat v letech 1999, 2002 
a 2003. Drobné odchylky ve studované skupině nebyly pro statistickou analýzu 
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Etologická pozorování 

významné. Navíc došlo к relativizaci pozorovaných frekvencí celkovým počtem 

pozorování, více v sekci 3.2.3. 

Ve fázi Pre se studovaná skupina skládala z juvenilních samic (N = 3), ado-
lescentních samic (N = 1) a dospělých jedinců obou pohlaví (N = 17). Ve fázi Post 
I to byly juvenilní samice (N = 2), adolescentní samice (N = 4) a dospělí jedinci 
obou pohlaví (N = 18) [Marvan et al., 2008]. V případě navazujícího výzkumu 
(fáze Post II), po pětiletém časovém odstupu, se již jednalo o zcela dospělé samice 
(N = 18)7 a samce (N = 5), viz tabulka 3.1. 

Etologická pozorování probíhala 6 dní v týdnu od cca 9 3 0 do 1630 hod. Všechna 
pozorování byla rozložena rovnoměrně během celého dne. Sběr dat byl přerušován 
pouze v době hlavního krmení, což bylo cca mezi 1400 - 1 5 0 0 . Menší časové odchyl-
ky byly dány zvyklostmi různých ošetřovatelů. 

V průběhu pozorování nebyli zkoumaní šimpanzi chytáni, imobilizováni ani 
jinak značkováni. Nebyli jim odebírány žádné vzorky biologického materiálu. 
Pozorovateli nebylo umožněno jakkoli se přiblížit sledované skupině vzhledem 
к bezpečnostním podmínkám i možné nákaze zvířat. Autorka této práce byla 
vždy přítomna mezi ostatními návštěvníky zahrady a její přítomnost nijak nena-
rušovala běžný denní režim chovaných zvířat. 

К úspěšnému zvládnutí techniky pozorování a zaznamenávání LP kategorií 
v určitém kontextu bylo nutné ovládat tuto metodu i související problematiku 
a umět rozpoznat různé projevy chování. K tomu nám posloužil již dříve vypra-
covaný etogram projevů chování šimpanzů učenlivých. 

„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 к výraznému překrývání 
definic jednotlivých typů chování. Etologická kategorie je entita, která vymezuje 
určitý přesně vymezený typ chování. Je definovaná tak, aby umožňovala kompa-
rativní analýzu, tedy její slučování s jinými kategoriemi do kategorií vyšších 

7Jedna studovaná samice byla přemístěna do jiné zoologické zahrady. 
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Etologická metoda 

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 jednoznač-
ností, tedy byla připravená a vhodná pro vyhodnocování statistickými metodami." 
[Vančatová, 2004]. 

3.2.2 Etologická metoda 

Pro záznam chování byla použita metoda fokálního pozorování (focal animal 
sampling [Altmann, 1974]) s 30 minutovým pozorovacím intervalem. Po dobu 30 
minut byly zaznamenávány všechny aktivity (chování) u jednoho pozorovaného 
jedince, které byly předmětem studie. V našem výzkumu byly zaznamenávány 
výskyty 20 arboreálních a terestriálních lokomočně pozičních kategorií v afiliativ-
ním, herním a agonistickém kontextu, viz tabulka 3.2, 3.3 a 3.4. Během fokálního 
pozorování byla každá změna v kategorii nebo kontextu zachycena. 

Údaje byly zaznamenávány na předem připravené záznamové archy, viz pří-
loha A. Všechna fokální zvířata byla pozorována s téměř stejnou četností a zároveň 
každé z nich bylo sledováno přibližně stejnou dobu během všech předem stano-
vených časových úseků pozorovacího dne. 

Ve výsledku jsme docílili toho, že každé fokální zvíře bylo pozorováno 
nejméně 14 krát a nejvýše 15 krát po celou dobu 25 dnů dlouhého pozorování. 
Každé zvíře bylo sledováno v určitém časovém intervalu v průběhu dne pouze 
jednou8. Princip je patrný ze záznamových archů, viz příloha A. 

Během výzkumu byly použity tyto pomůcky: záznamové archy, pevné desky 
se skřipcem pro lepší zapisování dat, psací potřeby, poznámkový blok, digitální 
fotoaparát, stopky, dalekohled. 

8To znamená, že například v časovém intervalu 100 0 - 10 3 0 byl každý jedinec pozorován v průběhu 

celého pozorování (25 pozorovacích dní) právě jednou. 
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Tabulka 3.2. Analyzované typy chování [Marvan et al., 2008] 

Typ chování Stručná charakteristika 

Afiliativní Jakékoli projevy chování se sociálním kontaktem, jako je allogro-

oming, zdravení, objímání, lízaní ran, usmiřování, nekopulační 

spojení. 

Herní Jakékoli chování během vlastního nebo společenského hraní, 

například pobíhání dokola, honění, vláčení, plácání, kousaní, 

manipulace s objekty a jiné. 

Agonistické Jakékoli přímé či nepřímé chování spojené s vnitroskupinovou 

soutěží, jako je nahánění hrůzy, ukazování síly, pobíhání dokola, 

zápas, tlačení, bití, plácání, kopání a jiné. 

Tabulka 3.3. Lokomočně poziční kategorie u šimpanzů učenlivých - pohyby 
[Vančata, 2003] 

LP kategorie Popis 

Pohyby (lokomoce) 

Kvadrupcdní terestriální / arboreální chůze Pomalý pohyb po všech čtyřech končetinách na zemi / vyvýšeném 

podkladu (např. strom). Převažuje horizontální pozice trupu 

(pronográdní lokomoce). 

Kvadrupední terestriální / arboreální běh Rychlý, dynamický pohyb na zemi / vyvýšeném substrátu po 

čtyřech končetinách. Převažuje horizontální pozice trupu. 

Bipední terestriální / arboreální chůze Pohyb na zemi / vyvýšeném substrátu po dvou končetinách se 

vztyčeným nebo polovztyčeným trupem. Dolní končetiny vždy 

ve svislé poloze. Chybí opora horních končetin. Svislá poloha 

trupu (Antipronográdní lokomoce). 

Brachiace Přerušovaný nebo polopřerušovaný pohyb závěsného typu. 
Aktivní role horních končetin. Trup se otáčí okolo své osy. Bez 
pomoci dolních končetin. Svislá poloha trupu. 

Skok Dynamický pohyb к překonávání mezer na vyvýšených substrá-
tech a na zemi к překonání rozdílu mezi zemí a vyvýšeným 
substrátem. Důležitá role obou párů končetin. Horizontální po-
loha těla. 

Skok na zem Dynamický pohyb sloužící к překonání výškového rozdílu mezi 

arboreálními substráty nebo zemí. Důležitá role obou párů kon-

četin. Horizontální poloha těla. 

Pravidelné / nepravidelné šplhání Plynulý, ne visací, pohyb po svislém podkladě s pravidelným či 
nepravidelným střídáním končetin. Svislá poloha trupu. 
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Analýza behaviorálních dat 

Tabulka 3.4. Lokomočně poziční kategorie u šimpanzů učenlivých - postoje 
[Vančata, 2003] 

LP kategorie Popis 

Postoje (pozice) 

Kvadrupední terestriální / arboreální postoj Statická pozice na třech nebo čtyřech končetinách na zemi či 

vyvýšeném substrátu. Horizontální pozice trupu. 

Bipední terestriální / arboreální postoj Postoj se vzpřímeným nebo polovzpřímeným trupem na dvou 
končetinách. Dolní končetiny udržují rovnováhu. Svislá poloha 
trupu. 

Terestriální / arboreální sed Statická poloha vsedě na zemi nebo vyvýšeném substrátu, se 

vztyčeným nebo polovztyčeným trupem. Svislá poloha trupu. 

Terestriální / arboreální leh Statická poloha, při které je trup (záda, bok, břicho) v kontaktu 
se zemí nebo s podkladem na vyvýšeném místě. Pasivní role 
končetin. 

Zavěšování Pozice, kdy je jedinec zavěšen na jedné, dvou, třech nebo všech 

končetinách pod substrátem nebo analogicky s ním. Horizontální 

pozice trupu. 

3.2.3 Analýza behaviorálních dat 

Údaje z fáze Pre byly porovnány s údaji z fáze Post I, tj. poté, co byla skupina 
chována a zkoumána již v rekonstruovaném venkovním výběhu. U šimpanzů se 
objevily prokazatelné behaviorální změny. Soubory dat z fáze Post I byly stejnou 
metodou srovnány s daty shromážděnými při naší navazující studii z roku 2008 
tak, aby byly prověřeny předem stanovené hypotézy. 

Efekt obohacení prostředí výběhu byl testován použitím hierarchické klasifi-
kace GLM-ANOVA. Rok pozorování byl zvolen jako fixní faktor a identifikátor 
každého zvířete jako náhodný faktor. Relativní9 průměry frekvencí terestriálních, 
arboreálních LPK i afiliativního, herního a agonistického chování byly počítány 
pro každých 30 minut fokálního pozorování pro všechny věkově pohlavní třídy 
[Marvan et al., 2008]. 

^Frekvence terestriálních a arboreálních LPK byly relativizovány celkovým počtem pozorování. 
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Analýza behaviorálních dat 

Pro předpoklad PI (viz kapitola 2) byla za závislou proměnnou zvolena frek-
vence terestriálních a arboreálních LP kategorií. Poměry frekvencí arboreálních 
a terestriálních LP kategorií byly zvoleny pro předpoklad P2 a poměry frekvencí 
arboreálních a terestriálních LP kategorií v afiliativním, herním a agonistickém 
kontextu pro předpoklad P3. 

Předpoklady o vlivu obohacení výběhu na chování šimpanzů učenlivých byly 
testovány použitím neparametrických statistických testů na hladině významnosti 
a = 0,05. Statistické analýzy byly provedeny v komerčně dostupných statistických 
programech (NCSS & Pass 2007 [Hintze, 2004]). 
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Kapitola 1 

Výsledky 

4.1 Předcházející studie (fáze Pre a Post I) 

4.1.1 Celková behaviorální aktivita 

Studie srovnávající data z fáze Pre a Post I [Marvan et al., 2008] ukázala nárůst 
celkové aktivity u dospělých samců (GLM-ANOVA, průměr fáze P r e : 0,3 ± 0,21, 
průměr fáze P o s t j : 0,4 ± 0,18, přičemž P = 0,0009). U dospělých samic nebylo zvýšení 
celkové behaviorální aktivity statisticky významné (GLM-ANOVA, průměr fáze 

P r e : 0,2 ± 0,03, průměr fázc P o s t , : 0,2 ± 0,03, přičemž P = 0,5947). 

4.1.2 Terestriální a arboreální vzorce lokomočně pozičních 
kategorií (LPK) 

Studie [Marvan et al., 2008] dále ukázala významný nárůst využívání arboreálních 
substrátů ve fázi Post I oproti fázi Pre u juvenilních a adolescentních samic. U 
dospělých jedinců nebyl tento trend výrazný. Ačkoli byli dospělí jedinci obou 
pohlaví pozorováni na arboreálních substrátech více často ve fázi Post I oproti 
fázi Pre, srovnání průměrných poměrů frekvencí arboreálních a terestriálních LP 
kategorií nebylo statisticky významné (dospělí samci - průměr fáze P r e : 2,1 ± 0,68, 
průměr fáze P o s t i : 3,0 ± 0,67, přičemž P = 0,3499; dospělé samice - průměr fáze P r e : 
0,6 ± 0,70, průměrné Post i : 2,1 ± 0,72, přičemž P = 0,2226). 
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Afiliativní, herní a agonistické chování 

4.1.3 Afiliativní, herní a agonistické chování 

Analýza dat, prováděná samostatně pro každou věkově pohlavní skupinu, v afi-
liativním, herním a agonistickém kontextu ukázala, že ve fázi Post I oproti fázi 
Pre bylo využívání arboreálních substrátů (oproti terestriálním) v afiliativním 
kontextu výrazně vyšší jak u dospělých samic (P = 0,0190), tak u dospělých samců 
(P = 0,0060). Nárůst poměrů herního chování byl významný u dospělých samic 
(P = 0,0468), naopak u dospělých samců došlo к poklesu (P = 0,0262). A konečně 
poměr agonistického chování byl nižší jak u dospělých samic (P = 0,0271), tak 
dospělých samců (P = 0,0422) ve fázi Post I oproti fázi Pre [Marvan et al., 2008]. 

4.2 Fáze Post II 

4.2.1 Celková behaviorální aktivita 

Analýza dat získaných v rámci této práce ukázala významné zvýšení celkové be-
haviorální aktivity ve fázi Post II oproti fázi Post I u dospělých samců (GLM-
ANOVA, průměr fáze P o s t t : 0,4 ± 0,19 průměr fáze P o s t n : 0,7 ± 1,24, přičemž P < 0,0001 ). 
U dospělých samic nebylo zvýšení celkové behaviorální aktivity statisticky vý-
znamné (GLM-ANOVA, průměr fáze P o s t 0,2 ± 0,03, průměr fáze P o s t и : 0,3 ± 0,01, 
přičemž P = 0,2103). 

4.2.2 Terestriální a arboreální vzorce lokomočně pozičních 
kategorií (LPK) 

Srovnáním průměrných poměrů frekvencí arboreálních a terestriálních LP kate-
gorií u obou věkově pohlavních tříd jsme zjistili, že nedošlo ke statisticky význam-
nému snížení využívání arboreálních substrátů ve fázi Post II oproti fázi Post I — 
dospělé samice (GLM-ANOVA, průměr fáze P o s t ï : 3, 0 ± 0,61, průměr fáze P o s t n : 1,9 
± 0,40, přičemž P = 0,1443), dospělí samci (GLM-ANOVA, průměr fáze P o s t 1 : 1 , 3 ± 
0,40, průměrné Post п : O'4 ± 0,33, přičemž P = 0,2004). 
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Terestriální a arboreální vzorce lokomočně pozičních kategorií (LPK) 

Procentuální zastoupení arboreálních a terestriálních LP kategorií — u dospě-
lých samic ve fázi Post I: 31,25 % (arboreální), 68,75 % (terestriální) ve fázi Post II: 

29,95 % (arboreální) a 70,05 % (terestriální), u dospělých samců ve fázi Post 1:20,66 
% (arboreální), 79,34 % (terestriální) ve fázi Post II: 14,27 % (arboreální) a 85,73 % 
(terestriální) viz graf 4.1. 

Tabulka 4.1. Relativní frekvence arboreálních a terestriálních LPK 

Dospělé samice Dospělí samci 

Pre Posti Post II Pre Posti Post II 

Arboreální 31,99% 31,25% 29,95% 16,74% 20,66% 14,27% 

Terestriální 68,01% 68,75% 70,05% 83,26% 79,34% 85,73% 

(D O 
С 
Ф > 
JX. 
a> 

Pre Post I Post I 

Dospělé samice 

Pre P o s t i Post I 

Dospěli samci 

• Terestriální 

• Arboreální 

Per ioda p o z o r o v á n í 

Obrázek 4.1. Relativní frekvence arboreálních a terestriálních LPK 
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Afiliativní, herní a agonistické chování 

4.2.3 Afiliativní, herní a agonistické chování 

Na obrázku 4.2 jsou patrné relativní frekvence pozorování LP kategorií v afiliativ-
ním, herním a agonistickém kontextu ve fázích Pre, Post I, Post II, pro všechny 
věkově pohlavní třídy. 

Z výsledků vyplývají následující zjištění: 

• U obou pohlaví došlo к nárůstu afiliativních projevů chování ve fázi Post II 
oproti fázi Post I, a to v pořadí — dospělé samice (Post II 66,40% proti Post 
I 65,93%), dospělí samci (Post II 58,12% proti Post 143,53%). 

• Herní chování bylo pozorováno méně často u obou věkově pohlavních skupin 
ve fázi Post II oproti fázi Post I — dospělé samice (Post II 25,31% proti Post 
I 27,56%), dospělí samci (Post II 18,63% proti Post I 30,60%). 

• Projevy agonistického chování se zvýšily u samic a naopak snížily u samců ve 
fázi Post II oproti fázi Post I — dospělé samice (Post II 8,29% proti Post 16,51%), 
dospělí samci (Post II 23,25% proti Post 125,87%). 

Dále byly analyzovány průměrné poměry frekvencí využívání arboreálních 
substrátů v afiliativním, herním a agonistickém kontextu. 

Ve fázi Post II došlo oproti fázi Post I к statisticky významnému snížení afilia-
tivního chování na arboreálních substrátech u obou věkově pohlavních skupin 
jedinců — dospělé samice (GLM-ANOVA, průměr fáze P o s t T : 1,2 ± 0,11, průměr fáze 

P o s t „ : 0,7 ± 0,07, přičemž, P = 0,0021), dospělí samci (GLM-ANOVA, průměr fáze 

P o s t ! : 1,4 ± 0, průměr fáze P o s t n : 0,6 ± 0, přičemž P < 0,0001). 

Nárůst poměrů herního chování na arboreálních substrátech ve fázi Post II 
oproti fázi Post I pozorovaný u dospělých samic nebyl statisticky významný 
(GLM-ANOVA, průměr fázc P o s t t : 1,0 ± 0,14, průměr fáze P o s t n : 1,2 ± 0,09, přičemž 
P = 0,3358). U dospělých samců byl pozorován pokles těchto projevů herního 
chování, ovšem opět statisticky nevýznamný (GLM-ANOVA, průměr f á z e P o s t I : 0,9 
± 0,06, průměr f á z e P o s t I I : 0,8 ± 0,05, přičemž P = 0,3275). 
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Afiliativní, herní a agonistické chování 

Výskyt sníženého agonistického chování byl patrný u obou věkově pohlavních 
tříd, ale nebyl statisticky významný — dospělé samice (GLM-ANOVA, průměr fáze 

P o s t j : 1,0 ± 0,02, přičemž průměr fáze P o s t n : 0,9 ± 0,01, P = 0,2046), dospělí samci 
(GLM-ANOVA, průměr fáze P o s t j : 0,9 ± 0,05, přičemž průměr fáze P o s t n : 0,7 ± 0,04, 
P = 0,1708). 

Tabulka 4.2. Relativní frekvence celkových LPK v afiliativním, herním a 
agonistickém kontextu 

Dospělé samice Dospělí samci 

Pre Posti Post II Pre Posti Post II 

Afiliativní 55,81% 65,93% 66,40% 48,3% 43,53% 58,12% 

Herní 21,71% 27,56% 25,31% 27,86% 30,60% 18,63% 

Agonistické 22,48% 6,51% 8,29% 23,85% 25,87% 23,25% 
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Obrázek 4.2. Relativní frekvence celkových LPK v afiliativním, herním a 
agonistickém kontextu 
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Afiliativní, herní a agonistické chování 

Tabulka 4.3. Průměrné poměry frekvencí využívání arboreálních substrátů v 
afiliativním kontextu 

Věkově pohlavní 
třídy 

Pre Post I Post II 

Mean (S.E.) Mean (S.E.) P-value Mean (S.E.) P-value 

Dospělé samice 0,7 (0,13) 1,2 (0,12) 0,0190 0,7 (0,07) 0,0021 

Dospělí samci 0,5 (0,10) 1,5 (0,10) 0,0060 0,6 (0) < 0,0001 

Tabulka 4.4. Průměrné poměry frekvencí využívání arboreálních substrátů v 
herním kontextu 

Věkově pohlavní 

třídy 

Pre Post I Post II 

Mean (S.E.) Mean (S.E.) P-value Mean (S.E.) P-value 

Dospělé samice 0,9 (0,04) 1,0 (0,04) 0,0468 1,2 (0,09) 0,3358 

Dospělí samci 1,0 (0,01) 0,9 (0,01) 0,0262 0,8 (0,05) 0,3275 

Tabulka 4.5. Průměrné poměry frekvencí využívání arboreálních substrátů v 
agonistickém kontextu 

Věkově pohlavní 
třídy 

Pre Post I Post II 

Mean (S.E.) Mean (S.E.) P-value Mean (S.E.) P-value 

Dospělé samice 1,1 (0,05) 0,9 (0,04) 0,0271 0,9 (0,01) 0,2046 

Dospělí samci 1,0 (0,01) 0,9 (0,01) 0,0422 0,7 (0,04) 0,1708 
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Kapitola 1 

Diskuse 

Bylo zjištěno, že prostředí v zajetí může vést к psychologickým problémům, ale 
i problémům v chování šimpanzů [Dickie L. 1998.]. Zvětšováním a obohacováním 
prostoru ve výběhu můžeme docílit redukce výskytu nežádoucích patologických 
jevů jako je letargie, stereotypní pohyby, koprofágie, sebezmrzačování, sebezra-
ňování a reprodukční poruchy [např.Berkson et a l , 1963; Castell a Wilson, 1971; 
Maple, 1979; Maple, 1980; Maple a Hoff, 1982]. 

V poslední době bývá zdůrazňován význam kvality dostupného prostoru 
a potřeba jeho zlepšení, hlavně prostřednictvím různých nástrojů pro obohacování 
prostředí [např.Clarke et al., 1982; Mallinson, 1982; Traylor-Holzer a Fritz, 1985; 
Goff et al., 1994; Shepherdson a Carlstead, 1998; Baker, 2000; Schub a Eisenstein, 
2003; a další]. Mnozí autoři konkrétně navrhují, aby prostředí primátů v zajetí 
obsahovalo dostatečně velké a rozmanité výběhy, časovou variabilitu abiotických 
prvků, dostupnou potravu, sociální a herní příležitosti [Kortlandt, 1966; Maple, 
1979; Dahl J. 1982.; Clarke et al., 1982; Reinhardt, 1992]. 

Zařazením množství vzpřímených stromů, plošin, lan, sítí, visutých lůžek 
a keřovité vegetace do výběhu šimpanzů v Chester Zoo se značně zvýšila rozma-
nitost a efektivita dostupného prostoru (více v sekci 3.1.2). V plánu bylo poskytnout 
šimpanzům co nejvíce prostoru pro odpočinek, možnost zvýšení sociální vzdále-
nosti a mladým jedincům více příležitostí к pohybu. 

Porovnání výsledků všech tří studií ukazuje významný nárůst celkové aktivity 
u dospělých samců nejen ve fázi Post I oproti fázi Pre, ale i ve fázi Post II oproti 
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fázi Post I. U dospělých samic byl pozorován trend vyšší celkové aktivity ve fázi 
Post II oproti fázi Post I, ale nebyl statisticky významný. Tyto výsledky naznačují, 
že vlivy na celkovou aktivitu jedinců způsobené obohacením prostředí udržely 
svůj pozitivní trend dlouhodobě i ve fázi Post II. 

Šimpanzi nejsou typicky terestriální ani arboreální primáti viz sekce 1.1.6. Jejich 
LPK jsou kompromisem mezi těmito dvěma jmenovanými formami [Pontzer 
a Wrangham, 2004]. V zajetí je poměr arboreality obvykle nižší než v podmínkách 
přirozeného prostředí. Ačkoli šimpanzi preferují nejčastěji okrajové části výběhu 
nebo svislé konstrukce, mnohem raději odpočívají na vyvýšených substrátech než 
na úrovni země [van Hooff, 1973; Clarke et al., 1982; Riddle et al., 1982]. Výzkumem 
[Wilson, 1982] bylo potvrzeno, že přednostní výběr některých míst ve výběhu 
může u šimpanzů souviset s výhodnější polohou vzhledem к potenciálním úniko-
vým cestám, vzhledem к dostupnosti potravních zdrojů či pocitu bezpečí při 
spánku nebo odpočinku. 

V předešlé fázi výzkumu, po obohacení výběhu (fáze Post I), se šimpanzi více 
přiblížili svými arboreálními LP kategoriemi projevům připomínající volně žijící 
šimpanze [Goodall, 1965; Doran, 1997; Fleagle, 1999, Berge a Gasc, 2001]. К výraz-
nému zvýšení těchto projevů ovšem došlo spíše u mladších jedinců. 

Navazující studie ukazuje snížení relativních frekvencí arboreálních LP kate-
gorií pro obě pohlavní skupiny. Ovšem srovnání průměrných poměrů frekvencí 
arboreálních a terestriálních LP kategorií neukázalo statisticky významné snížení 
využívání arboreálních substrátů jak u dospělých samic, tak u dospělých samců 
ve fázi Post II oproti Post I. 

Obecně platí, že obohacení prostředí arboreálními substráty mívá větší efekt 
na mladší jedince ve skupině. V souvislosti s tím nesmíme zapomínat na fakt, že 
v předešlých fázích studie bylo ve studované skupině větší množství juvenilních 
a adolescentních jedinců, konkrétně samic, u kterých byla pozorována větší míra 
využívání arboreálních LP kategorií. Vzhledem ke stárnutí skupiny tedy nemohlo 
být zvýšení využívání arboreálních substrátů ani očekáváno. 
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Pozorování relativních frekvencí LP kategorií u obou věkově pohlavních tříd 
ve fázi Pre, Post I i fázi Post II ukázalo mírné zvýšení afiliativního chování, viz 
tabulka 4.2. Naopak analýza dat, prováděná pro každou věkově pohlavní třídu 
v závislosti na průměrných poměrech frekvencí využívání zejména arboreálních 
substrátů v afiliativním kontextu odhalila, že došlo ke snížení afiliativního chování 
na arboreálních substrátech u obou studovaných skupin ve fázi Post II oproti Post 
I, a to statisticky významně. To znamená, že afiliativní chování bylo celkově po-
zorováno více, ale výraznějším způsobem se přesunulo z arboreálních substrátů 
na zem. 

Trendy v poklesu využívání arboreálních substrátů mohou být mimo jiné vy-
světleny nižší mírou lokomoce pozorovanou u starších šimpanzů, vzhledem 
к souvisejícím psychologickým změnám, a tím ohroženou agilností [Goodall, 
1986; Sumner et al., 1989; Baker, 2000]. 

Z hodnot v tabulce 4.3 je patrný nárůst afiliativního chování na arboreálních 
substrátech ve fázi Post I oproti fázi Pre. Srovnáme-li ovšem data z fází Pre, Post 
I a Post II, zjistíme, že se hodnoty fáze Post II v podstatě vrátily na předchozí 
úroveň (fáze Pre). Vývoj tohoto ukazatele může kopírovat trend poměru celkového 
využívání arboreálních substrátů, který zaznamenal (v případě samců) podobný 
vývoj. 

Šimpanzi jako jedni z mála druhů savců, stejně jako lidé, zůstávají poměrně 
hraví po celý svůj život. Nicméně hravost je nejčastěji pozorována u mláďat 
a mladých jedinců [van Lawick-Goodall, 1968]. Bylo by dobré říci, že právě zave-
dení vícefunkčních prvků ve výběhu šimpanzů v Chester Zoo, jako lana, visutá 
lůžka, sítě, bylo u jedinců častým předmětem zájmu. Hojně byly využívány ve 
fázi Post I oproti fázi Pre, při samotářském, ale i společenském hraní u dospělých 
samic. Naopak dospělí samci si hráli mnohem méně ve fázi Post I oproti fázi Pre. 
Ve fázi Post II byly tyto prvky využívány hlavně juvenilními jedinci, kteří ovšem 
nebyli do studie zahrnuti. 

Mladí jedinci vyhledávají tyto zkušenosti jako podporu rozvoje jejich doved-
ností a sociálních kompetencí. Dle [Baldwin, 1986] je právě průzkum a hra 
u mladých jedinců velmi důležitý faktor pro usnadnění rozvoje jejich chování. 
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Jakékoli zbavení příležitosti ke hře může mít za následek negativní dopad na 

normální sociální vývoj jedinců. 

Z tohoto hlediska může být celkové procentuální snížení herního chování 
u dospělých samců (30,60% Post 1,18,63% Post II), viz tabulka 4.2, vysvětlováno 
věkovým složení skupiny, neboť dospělí si hrají méně. Ovšem tento posun nemusí 
být patrný u samic s rodičovskými nebo tetičkovskými vazbami к pěti mláďatům 
ve skupině. Mláďata mohou do určité míry ovlivňovat herní chování samic-matek. 
U samic nedošlo к takovému procentuálnímu poklesu herního chování ve fázi 
Post II oproti Post I jako u samců a celkově se udrželo na vyšší úrovni oproti Pre. 

Porovnání průměrných poměrů frekvencí využívání arboreálních substrátů 
v herním kontextu neprokázalo rozdíl oproti předešlé fázi, takže pozitivní vlivy 
naměřené ve fázi Post I zůstávají. 

Behaviorální projevy dominantních samců vyžadují dostatek prostoru [Rey-
nolds a Reynolds, 1965]. Při takovýchto projevech samců mají podřízené samice 
tendenci utíkat pryč nebo se schovat. Z těchto důvodů byly navrženy možnosti 
úniku v podobě různých plošin nebo struktur umožňujících šplhání do větších 
výšek. Vizuální bariéra tak umožňuje zvířatům předcházet nežádoucím kontaktům 
mezi sebou, a tím tedy redukovat nadměrnou agresi a sociální stres [Kortlandt, 
1966; Fritz a Nash, 1983 a další]. 

Rovněž dospělé samice v Chester Zoo často využívaly zvýšené plochy jako 
obranu před projevy samců. Z relativních frekvencí celkových LPK ve fázi Post 
I oproti Pre byl patrný velmi výrazný pokles celkových agonistických projevů 
hlavně u dospělých samic (Pre 22,48%, Post I 6,51%). Fáze Post II oproti Post 
I neukázala výraznější změny v agonistickém chování u dospělých samic (Post 
I 6,51%, Post II 8,29%) ani u dospělých samců (Post I 25,87%, Post II 23,25%) viz 
tabulka 4.2. Výrazné snížení agonistického chovaní u samic si tak zachovalo 
dlouhodobý charakter. 

Celkově byly frekvence agonistického chování ve Všech fázích výzkumu pro 

všechny věkově pohlavní třídy relativně nízké oproti projevům LPK v ostatních 
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kontextech. Zachování vyššího podílu agonistického chování u samců i ve fázích 
Post, může souviset s jejich přirozenými agonistickými projevy. 

Průměrné poměry frekvencí agonistických projevů na arboreálních substrátech 
u obou věkově pohlavních tříd ukázaly statisticky významné snížení ve fázi Post 
I oproti fázi Pre. Ve fázi Post II nebyla prokázána statisticky významná změna 
oproti fázi Post I, viz tabulka 4.5. Pozitivní vlivy obohacení prostředí tak zůstaly 
zachovány i v tomto kontextu. 

Zachování pozitivního vlivu na agonistické chování studovaných jedinců 
může souviset s podobným trendem pozorovaným u herního chování, které pů-
sobí obecně jako prevence agonistických projevů [Marvan et al., 2008]. 
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Kapitola 1 

Závery 

Během našeho výzkumu byly prověřeny následující hypotézy a docílili jsme 

těchto zjištění: 

1. Obohacení výběhu by se mělo odrazit u všech věkově pohlavních tříd ve 

fázi Post oproti fázi Pre v trendu vyšší celkové aktivity 

Analýza dat prokázala statisticky významné zvýšení celkové behaviorální 
aktivity u dospělých samců, a to v obou následných fázích (Post I i Post II), 
z čehož usuzujeme, že obohacení prostředí mělo na tuto věkově pohlavní třídu 
pozitivní vliv dlouhodobě. Zvýšení celkové aktivity u samic nebylo statisticky 
významné ani v jedné z následujících fází. 

2. Obohacení výběhu by se mělo odrazit u všech věkově pohlavních tříd ve 

fázi Post oproti fázi Pre v trendu vyššího výskytu arboreálních LP kategorií 

U obou studovaných věkově pohlavních tříd (dospělé samice, dospělí 
samci) nedošlo к statisticky významnému poklesu výskytu arboreálních LP 
kategorií na úkor terestriálních. Můžeme tedy říci, že využívání arboreálních 
substrátů pozorované ve fázi Post I zhruba odpovídalo jejich využívání ve fázi 
Post II. 

3. Obohacení výběhu by se mělo odrazit u všech věkově pohlavních tříd ve 

fázi Post oproti fázi Pre v trendu vyššího výskytu afiliativního a herního 
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a naopak nižšího výskytu agonistického chování (zejména na arboreálních 

substrátech) 

• Statisticky významné snížení afiliativního chování u obou věkově pohlavních 
tříd, zejména na arboreálních substrátech, nemůže být interpretováno jako 
negati vní trend, neboť v celkovém měřítku se studovaní jedinci chovali více 
afiliativně než ve fázích předešlých. Pokles využívání arboreálních substrátů 
v tomto kontextu může být vysvětlen stárnutím studované skupiny v průběhu 
studie. 

• Projevy herního chování dospělých samic na arboreálních substrátech zůstaly 
téměř nezměněné ve srovnání s fází Post I. Pozorovaný nárůst nebyl statis-
ticky významný. Herní chování dospělých samců statisticky nevýznamně 
pokleslo. Celkový pokles herního chování (oproti fázi Pre i Post I) je patrný 
u samců, u samic se hodnoty téměř nezměnily. I zde se může jednat o projevy 
spojené se stárnutím studovaných jedinců, které se nemusely naplno projevit 
u samic s rodičovskými a tetičkovskými vazbami. 

• Agonistické chování pozorované zejména na arboreálních substrátech statis-
ticky nevýznamně pokleslo u obou věkově pohlavních skupin. V celkovém 
měřítku zůstaly hodnoty téměř shodné s hodnotami naměřenými ve fázi 
Post I. Výrazný pokles celkových frekvencí LPK v agonistickém kontextu 
pozorovaný u samic ve fázi Post I zůstal v podstatě zachován i ve fázi Post 
II. 

Můžeme shrnout, že ve fázi Post II oproti fázi Post I nedošlo к žádnému statis-
ticky významnému zhoršení v žádném ze sledovaných ukazatelů kromě poklesu 
celkového herního chování u samců a přesunu afiliativního chování z arboreálních 
substrátech na zem u obou pohlavních tříd. Tyto změny lze ovšem vysvětlit stár-
nutím šimpanzí skupiny v průběhu studie. Naopak celková behaviorální aktivita 
u dospělých samců zaznamenala zvýšení. Pozitivní vlivy pozorované ve fázi Post 
I tak byly zachovány i ve fázi Post II. 
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Na základě našich zjištění se domníváme, že obohacení výběhu šimpanzů 
učenlivých v Chester Zoo mělo skutečně pozitivní dopad na studovanou skupinu, 
a to dlouhodobě. Věříme, že výsledky tohoto výzkumu shromážděné v rozmezí 
devíti let (fáze Pre, rok 1999, závěrečná fáze rok 2008), mohou být přínosem pro 
zoologické zahrady, usilující o behaviorálně zdravou šimpanzí populaci, i přes 
omezení, která zákonitě plynou z podmínek chovu v zajetí. Studie prokazuje 
souvislost mezi obohacením venkovního prostředí a výskytem zdravých vzorců 
lokomočně pozičního chování, které více odpovídají chování šimpanzů v přiroze-
ném prostředí. 

Úspěšná regulace chování směrem к druhově typickému behaviorálnímu re-
pertoáru znamená přínos pro šimpanze, jejich ošetřovatele a po výchovně-vzdě-
lávací stránce i pro návštěvníky zoologických zahrad, kterým je tak prezentováno 
co nejpřirozenější chování daného živočišného druhu v podmínkách, které pokud 
možno nejvíce připomínají přirozené prostředí. 
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Příloha A 

Záznamový arch 

Tabulka A.l. Záhlaví hlavního záznamového archu 

JMĚNO: DATUM: Č.A.: ČAS POZ.: X - sexu., H - hemí, R - rodič., A - agon., P - potrav., Sp - afil. pozitivní. Sa 

— aril- agresivní, J - jiné 

ČAS STTE STAR SITE SIAR LATE LAAR QUTE QUAR RUTE RUAR BITE BI AR 5TBI HANG SWIN BRAČ JUMP JUGR CLRE CLIR 

Op-nP 

16л'.17"' 

Tabulka A.2. Celková pozorování 

ČAS BOR DYL FRI NIC WIL ALI CLE FAR HAL HEI КАК KAT LAY MAN ROS SAL SAR WHI HOL CHRI LIZ ZEZ PAT 

Boris, Dylan, Friday, Nicky, Wilson, Alice, Cleo, Farthing, Halfpenny, Heidi,. . . Holly, Chrissie, Lizzy, Zee-Zee, Patti 

o W 

w W 
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Příloha В 

Charakteristika studované skupiny 

Tabulka B.l. Přehled studovaných šimpanzů učenlivých ZOO Chester - Samci 

Jméno Stručný popis Rok narození 

Boris Nejstarší ze samců, narozený ve volné přírodě. 
Bývalý dominantní samec. Světle hnědý obli-
čej, ohnutá záda ve spodní části šedivá. Boris 
často interaguje s lidmi přes sklo vnitřního 
výběhu různými posunky, vyplazováním ja-
zyka a gesty. 

1966 

Wilson Nejmenší ze samců narozený v zajetí. Černý 
obličej, hustá černá srst. Není moc sociální, 
dost často viděn sám v poloze, kdy se sedí 
a pohupuje se. Rád a houževnatě pronásleduje 
samice s pohlavní zduřeninou . 

1968 

Nicky Velký samec narozený v zajetí. Srst je šedivá 
s lysinkami. Široká tvář s bílými chlupy na 
bradě. Velmi rovná záda. Obvykle tráví čas 
sám někde v ústraní. Dokáže se rozzlobit po-
kud je rušen z odpočinku. 

1969 

Friday Robustní samec narozený v zajetí. Na těle 

hodně jizev po zápasech. Světlá tvář. Pohybuje 

1976 
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Jméno Stručný popis Rok narození 

se strnule a moc neohýbá dolní končetiny. Srst 
na hlavě je odstávající. 

Dylan Nejmladší z dospělých samců, narozený v za-
jetí. Velmi silný, svalnatý. Hladká srst, světlá 
tvář a kolem nosu tmavé flíčky. Chůzí a postoji 
se podobá Borisovi. Od roku 2003 převzal po 
Borisovi roli dominantního samce. 

1987 

Tabulka B.2. Přehled studovaných šimpanzů učenlivých ZOO Chester - Samice 

Jméno Stručný popis Rok narození 

Kate Nejstarší samice narozená v zajetí, trávící vět-
šinu času sama v ústraní. Pomalá, rozvážná. 
Někdy vídána ve společnosti svých potomků. 
Tmavá tvář s bílými chlupy na bradě. Srst na 
hlavě odstávající. 

1970 

Cleo Velká samice, narozená ve volné přírodě. 
Stříbřitě šedivá srst, nejvíce šedivá v oblasti 
obličeje. Poznávacím znamením je veliká kýla. 
Dominantní samice. Agresivní pokud je rušena 
jinými samicemi, oproti tomu je u ní zjevné 
výrazné tetičkovské chování. 

1971 

Heidi Malá zavalitá samice s temně černou tváří, 
s bílými chlupy na bradě a světlýma očima. 
Narozená v zajetí. Sedává často na okraji ven-
kovního výběhu, sleduje návštěvníky. Měla 
mládě, Rhiannon, narozená 2004, utopila se 
v červnu 2008. 

1972 

Rosie Štíhlá samice s kulatými zády. Narozena 

v zajetí. Jemná černá srst. Vystouplý černý 
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Jméno Stručný popis Rok narození 

obličej s poškrábaným dolním rtem a vyčníva-
jíc uší. Velmi tichá, často odpočívá sama nebo 
groomuje se svými dvěma dcerami. 

Halfpenny 
v 

Stihlá svalnatá samice. Narozena v zajetí. 
Protáhlý tmavý obličej. Za hlavou zbytky srsti, 
jinak šíje a ramena holá. Lysina na levé straně 
do půli zad. 

1975 

Farthing Stihlá samice s dlouhými rovnými zády. Vy-
stouplý velmi tmavý obličej a špičaté uši. 
Prominující čelo jí dává zamračený výraz. Na 
levé ruce malý neohebný ukazovák trčící rov-
ně. Není sociální, čas tráví se svou dcerou. 

1975 

Mandy Drobná, štíhlá samice. Narozena v zajetí. 
Světle hnědá srst v dolní části zad. Tmavý 
obličej. Často vystrkuje jazyk. Je hravá. Vydává 
bublavé zvuky a tleská dlaněmi pro upoutání 
pozornosti. 

1977 

Kan Kan 
v 

Stihlá samice s rovnými zády. Narozena v za-
jetí. Tmavá tvář s bílými chlupy na bradě, 
mírně vyčnívající dolní čelistí. Bývá často 
venku obklopena pouze rodinou. Sociálnější 
od narození mláděte, Eric, v roce 2003. Jejím 
otcem Boris. 

1983 

Sarah Zavalitá samice s protáhlým tmavým obliče-
jem. Narozena v zajetí. Pihovatý hrudník 
a vyčnívající prsa. Je velmi sociální a často 
groomuje, přičemž vydává zvláštní bublavé 
zvuky. Otcem Boris. 

1986 
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Jméno Stručný popis Rok narození 

Sally Drobnější samice. Narozená v zajetí. Komplet-
ně holohlavá se světlou pokožkou a tmavými 
skvrnkami na hlavě. Srst má kolem krku nadý-
chanou. Tráví dost času venku. Ve skupině 
má nízké postavení a je vídána jen se svou ro-
dinou. Je pečující samicí o poraněné jedince 
a bývá vídána v blízkosti mláďat. 

1988 

Layla Poměrně malá samice s kulatými zády. Naro-
zená v zajetí. Pokožka je světlá. Tvář podobná 
jako u Dylana, s černými flíčky kolem nosu. 
Jejím otcem Friday. 

1990 

Alice Štíhlá samice, kompletně celá černá narozená 
v zajetí. Velmi tmavý obličej a podobá se Hal-
fpenny. V roce 2004 se jí narodilo mládě, 
Frankie. 

1991 

Whitney Velmi štíhlá samice. Na těle velké množství 
lysinek. Pokožka je světle hnědá, nad horním 
rtem jizva. Narozená v zajetí. Vídána s Kan 
Kan. V roce 2005 se jí narodilo mládě, Carlos. 

1993 

Zee Zee Bývá považována za nejkrásnější samici díky 
symetrické tváři. Štíhlá, černá srst a světlá po-
kožka. Narozena v zajetí. Bývá viděna ve 
společnosti Cleo. V roce 2004 se jí narodilo 
mládě, Dido. 

1994 

Lizzie Středně velká samice se světlejší pokožkou. 
Na těle lysinky. Vrásčitá tvář. Pohlavní zduře-
ninu mívá extrémně velkou. V roce 2005 se jí 
narodilo mládě, Donna. Jejím otcem Dylan. 

1995 
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Jméno Stručný popis Rok narození 

Holly Vyšší, svalnatá samice s jemnou srstí. Uši těsně 
u hlavy, obličej je světlejší, kolem nosu tmavá 
plocha. Má malou kulatou zduřeninu. 

1995 

Chrissie Velmi štíhlá samice s dlouhými horními kon-
četinami,velkýma rukama a chodidly. Výrazně 
velké odstávající uši. Čas tráví převážně ve 
venkovním výběhu, sama nebo s Alice. Jejím 
otcem Dylan. 

1996 

Patti Štíhlá samice se světlou pokožkou. Poměrně 
velké uši a na těle lysinky. Kolem očí tmavé 
flíčky. Ráda si hraje s mláďaty Ericem a Carlo-
sem. Čas tráví většinou s Kan Kan. Ráda pro-
vokuje ostatní jedince. 

1997 

63 


