Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Katedra biologie a environmentálního vzdělávání

PROSTOROVÁ AKTIVITA ŽIRAFY
ROTHSCHILDOVY Giraffa camelopardalis
(Linnaeus, 1758) V PRAŽSKÉ ZOOLOGICKÉ
ZAHRADĚ
Bakalářská práce

Autor:

Vedoucí bakalářské práce:

Miroslava STIBŮRKOVÁ

RNDr. Jan ŘEZNÍČEK, Ph.D.

Praha, 2010

ABSTRAKT:
Moje bakalářská práce se zabývá sledováním žirafího stáda (zejména tří jedinců
- samce Johana, samice Berty a mladé samice Laury) v Pražské zoologické zahradě v
období od zimy 2009 do jara 2010. Chování třech vybraných jedinců je pro lepší
přehlednost zpracováno a prezentováno formou tabulek a grafů. V práci je zahrnut
přehled žirafovitých kopytníků, jejich popis a areál výskytu.
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SUMMARY:
My bachelor thesis deals with monitoring of giraffes group (mainly three
members - male Johan, cow Berta and young cow Laura) in Prague zoological garden in
the period from winter 2009 till spring 2010. Behavior of three chosen individuals is
presented in the form of charts and graphs for better clarity. Overview of all Giraffidae
Family, its description and living area, is included in the thesis.
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1 ÚVOD
Žirafa je jako nejvyšší suchozemský tvor na naší planetě fascinující sama o sobě.
Zkoumat způsob jejího života, to, jak pečuje o svá mláďata, která jsou již při narození
mnohdy větší než my, jak se při napájení sklání k vodní hladině, jak protáhlým
svalnatým jazykem spásá listy a výhonky afrických stromů a keřů a jak dokáže své
mohutné tělo s dlouhým krkem rozpohybovat na rozlehlých pláních Afriky, je snem
mnoha zoologů. Chování tohoto druhu, jehož jedinci z naší planety bohužel mizí (ač
stále nejsou řazeni mezi ohrožené druhy) v důsledku lidské činnosti i obecných
biologických, geologických a ekologických jevů, je sledováno řadu let.
Již před staletími byly žirafy z přirozeného prostředí přemístěny i na jiné
kontinenty mimo domovskou Afriku. Byly exportovány do zoologických zahrad po
celém světě. Aby však tato zařízení vyhověla potřebám tak velkého zvířete, bylo nutné
zjistit, jak se žirafy chovají ve svém obvyklém a oblíbeném prostředí - savanách. Tyto
poznatky pak pomohly vytvořit v zoo takové pavilony a výběhy, které se, sic někdy
poměrně vzdáleně, podobají jejich rodné krajině. Pozorováním žirafího života v přírodě
bylo také zjištěno, jaké potravní návyky a potřeby mají a podle těchto výsledků je
v zoologických zahradách potrava navrhována a upravována. Byly vytvořeny i speciální
krmné směsi pro žirafy.
Ve své bakalářské práci chci prezentovat množství poznatků týkajících se
obecně čeledi žirafovitých a jejích dvou rodů - okapi a žirafy. Uvedu zde jejich historii,
výskyt, anatomii, potravu, chování a rozmnožování. Zaměřím se zejména na rod žirafa,
jehož poddruh, žirafa Rothschildova, je předmětem mého zkoumání.
Cílem práce je pozorováním určit denní rytmus, návyky a chování žirafího stáda
v ZOO Praha, zejména pak tří jedinců - jednoho samce a dvou samic. Výsledky pro
přehlednost zaznamenám do tabulek a grafů. Zprostředkuji zde i složení krmné dávky a
potravní návyky. V závěrečné části pak zhodnotím a srovnám způsob života jedinců
žijících ve volné přírodě a jedinců žijících v prostorách zoologické zahrady. Dá se
předpokládat, že se stejně jako u velkého množství zvířat žijících v zajetí, vyskytnou
určité prvky stereotypního chování, naopak lze očekávat, že základní denní aktivity,
jako je příjem potravy a přežvykování, budou vyplňovat většinu uskutečněných
pozorování.
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2 PROBLEMATIKA A ANALÝZA LITERATURY
2.1 Žirafovití
Současní zástupci žirafovitých jsou velcí kopytníci s vysokou postavou a dozadu
se svažujícím hřbetem, neboť jejich přední končetiny bývají delší než zadní. Podobně
jako mozolnatci jsou i zástupci čeledi žirafovitých (žirafy a okapi), mimochodníci. Mají
mohutná kopyta a zcela jim chybějí paspárky, zbytky postranních prstů, zůstávají
nanejvýš jako drobné kůstky v místech záprstí a nártu. Mají silnou kůži na ochranu proti
predátorům a dlouhý ocas zakončený střapcem. Vyznačují se také poměrně malou
hlavou, na níž jsou kromě velkých uší a očí nejnápadnější krátké růžky pokryté
osrstěnou kůží. Jde o výrůstky kostí čelních (okapi) nebo kostí temenních (žirafa), které
se nevyměňují a zvířeti zůstávají po celý život. Vyskytují se na hlavě u žiraf většinou u
obou pohlaví, u samic mohou být o něco menší, u samic okapi zpravidla chybějí.
Poměrně zajímavý je vývoj těchto růžků. U mláďat se nejprve objevují jako chrupavčité
základy nespojené s lebkou, teprve později kostnatějí a srůstají s lebečními kostmi. U
žiraf ještě vyrůstá třetí, středový růžek, případně párové boční výrůstky nad očnicemi
(Anděra & Červený, 2000; Burnie, 2002).
Čenich žirafovitých je protáhlý a zakončují ho velké pysky, které spolu
s jazykem, jež může být dlouhý až 50 cm, slouží ke spásání výhonků a listí stromů.
Chrup této čeledi obsahuje 32 zubů (0,0,3,3/3,1,3,3), v horní čelisti nenalezneme žádné
špičáky ani řezáky, špičáky dolní čelisti jsou hřebenité a velmi se podobající řezákům,
stoličky jsou spíše brachydontní s nižšími korunkami (Grzimek, 1988; Anděra &
Červený, 2000). Žirafovití patří mezi přežvýkavce, mají tedy vysoce specializovaný
žaludek, který je složený ze tří předžaludků nazývajících se bachor (rumen), čepec
(reticulum) a kniha (omasus) a jednoho vlastního žaludku - sleze (abomasus). Vyvinul
se pro příjem a zpracování většího množství potravy. Pro příjem slouží nejobjemnější
část - bachor, který je v oblasti vstupu jícnu spojen s čepcem, jehož vnitřní stěny
připomínají včelí buňky a žijí v nich celulolytické bakterie. Spolknutá potrava je při
průchodu do bachoru obohacena těmito symbiotickými bakteriemi, které mají pro
přežvýkavce důležitou roli i z hlediska zásobování vitamíny. Po vyvržení natrávené
hmoty do úst a přežvýkání směřuje hmota dolů do knihy, kde dochází k resorpci a odtud
dále do sleze, kde je celý proces dokončen a jsou stráveni i mikrobi namnožení při
fermentaci v předžaludku (Reece, 1998; Řezníček & Roček, 2007).
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2.2 Klasifikace
Žirafovití (Giraffidae) jsou čeledí podřádu přežvýkavců (Ruminantia), řádu
sudokopytníků (Artiodactyla), třídy savců (Mammalia).
Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: sudokopytníci (Artiodactyla)
Podřád: přežvýkavci (Ruminantia)
Čeleď: žirafovití (Giraffidae)
Rod: okapi (Okapia)
Rod: žirafa (Giraffe)
(Burnie, 2002; Vitali, 2007).

2.3 Historie
Předchůdci dnešní čeledi žirafovitých se původně vyvíjeli spolu s čeledí
jelenovitých a mají společného předka - kančilu. Současní žirafovití jsou tedy jakousi
tropickou paralelou jelenovitých. Odštěpili se od sebe v třetihorách během miocénu
(22,5 - 5 mil let) a pravděpodobně vznikli z bezparožných jelenů. Vyvinulo se tehdy
několik linií žiraf, které spásaly trávy, a ještě v mladším terciéru byli žirafovití
v četných druzích velmi rozšířeni, nikdy však nedosáhli území Severní Ameriky.
Z celého tohoto velkého počtu (v miocénu 8, v pliocénu 15 a v pleistocénu 9 rodů),
přežily dodnes pouze dva rody žijící v Africe. Původně to byla zvířata velikostně
odpovídající dnešnímu skotu s krátkými krky.
Nejstarší známý předek žirafovitých, Paleotragus, pochází ze středního
miocénu Číny a Indie a podle všeho je právě Indie kolébkou tohoto přímého
předchůdce. Dorůstal přibližně velikosti antilopy, jen měl poněkud zavalitější tělo,
přední končetiny kratší než zadní, krátký krk a růžky porostlé pokožkou. V tomto
období se vyskytoval také rod Giraffokeryx, který měl dva páry růžků. Zajímavostí je,
že se předkové okapi a žiraf vyvinuli na euroasijském kontinentu a teprve později
přesídlili do Afriky, kde se samostatně vyvíjeli.
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Žirafovití, neboli skutečné stepní žirafy a jim příbuzný rod Okapia se objevují
přibližně před 10 milióny let. Část populace osídlila centrální Afriku, kde vedla jejich
adaptace ke vzniku pralesní žirafy okapi, která je původním předkům velmi podobná.
Hovoříme o ní tedy jako o živoucí fosilii či o živoucím svědkovi třetihor. Evoluce další
skupiny, jež obydlela ostatní území Afriky, směřovala k vývoji žirafy a jejích
jednotlivých poddruhů (Musil, 1987; Šmejkalová, 2010).
Obrázek 1: Migrace žiraf v průběhu jejich historie (Zdroj: Musil, 1987)

2.3.1 Okapi
Rod Okapia byl pro svůj skrytý život objeven až počátkem dvacátého století.
Poprvé se o existenci toho zvířete zmiňuje anglický žurnalista Henry Morton Stanley.
Zvíře s pruhovanými končetinami bylo původně považováno za druh koně nebo zebry.
V roce 1899 se vydal sir Henry Johnson tuto zprávu ověřit a odeslal do Londýna kůže,
podle kterých pojmenovali zvíře Equus johnstoni - kůň Johnstonův. Později dorazily do
laboratoře ještě dvě lebky, podle kterých bylo ihned zřejmé, že se nejedná o koně, ale o
žirafu. V roce 1901 byl nový rod konečně popsán a pojmenován jako okapi. Mimo
africký kontinent se tento tvor dostal až v roce 1919 a to do zoologické zahrady
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Antverpy, kde se také o třicet pět let později narodilo první mládě. Do naší republiky se
okapi dostala pravděpodobně ještě před jeho popsáním, ovšem jako preparovaný
jedinec, jehož kůži darovali klášteru v Teplé nad Bečvou premonstráti z africké misie
v Kongu. Odtud byl exemplář přesunut po druhé světové válce do Národního muzea
v Praze a před několika lety přepraven do památníku Dr. Emila Holuba v Holicích, kde
je k vidění dodnes.
Zoologická zahrada ve Dvoře Králově, která je známá svým odchovem velkých
stád afrických kopytníků se dlouhá léta snažila o získání tohoto neobvyklého zvířete.
V roce 2004 se jí po velkém úsilí a úzké mezinárodní spolupráci na evropských
programech konečně podařilo získat do svého držení samce přivezeného z belgické
zoologické zahrady Antverpy a stala se tak první a doposud jedinou zoologickou
zahradou v střední Evropě, která okapi vlastní (Čulík, 2010a).
2.3.2 Žirafy
Vývojovou kolébkou pravých žiraf (rod Giraffe) byla severní Indie a Bengálsko,
odtud pak žirafy přešli do jižní a severovýchodní Afriky a dále pak na celý Africký
kontinent (nejstarší nálezy však pocházejí až z období pleistocénu). K vývoji dlouhého
krku a prodlužování končetin dochází souběžně v období pliocénu, přibližně před 5mil
let, kdy tato zvířata obývala ještě celou Eurasii (Musil, 1987).
Doktor Johnson je ve svém slovníku popsal jako „Habešské zvíře větší než slon,
ale ne tak tlusté“. Původním místem výskytu žiraf je jižní Afrika a Zimbabwe, ale také
Sahara, kterou obývaly do doby klimatických změn a její přeměny v poušť. Dokládají to
především nálezy v Tassily (jihovýchodní část Alžíru na Sahaře). Z historických
pramenů víme, že žirafy byly ve starém Egyptě chovány už od r. 2500 př.n.l. V roce 46
př.n.l byla Juliem Caesarem přivezena první žirafa do Evropy, z Alexandrie do Říma,
kde byla u příležitosti otevření Caesarova Fora při hrách roztrhána lvy. V následujících
desetiletích pak byly žirafy dováženy k podobným účelům a k uspokojení krvavých
choutek římských panovníků. Po rozpadu římské říše nebylo možné žirafy spatřit a to až
do roku 1215, kdy byla dovezena jako dar egyptského sultána římskému císaři
Frederiku II., který sultánovi na oplátku daroval ledního medvěda. Pro svou vznešenost,
krásu a mírnou povahu byly žirafy často vyměňovány jako symbol míru a přátelství.

- 10 -

Výrazným mezníkem, který přispěl k pozdějšímu chovu žiraf v zajetí, byl rok
1824, kdy na pokyn egyptského místokrále Muhammada Alího byly na etiopských
pláních odchyceny dvě mladé žirafí samice. Obě byly určeny jako dar pro
francouzského krále Karla X. a anglického krále Jiřího IV. Asi měsíc stará mláďata byla
na velbloudech přepravena až k Modrému Nilu, odkud putovala po vodě či po souši až
do Alexandrie. Odtud byla jedna z nich přepravena do Marseille, kde se podrobila asi
čtrnáctidenní karanténě a byla přemístěna do nově zbudované stáje. O dva roky později
se zvláštní průvod (včetně krav zajišťující mladé žirafě mléko) vydal na cestu dlouhou
880 km z Marseille do Paříže, kde byla po 41 dnech putování představena králi. O
žirafu bylo velmi dobře postaráno a dožila se neuvěřitelných 21 let. Osud druhé z nich
poznamenala strastiplná cesta a stále se zhoršující nemoc, následkem které v roce 1829
v Londýně uhynula. Prostřednictvím toho příběhu se tak dozvídáme o prvním úspěšném
odchovu žiraf vůbec.
V následujících desetiletích a staletích se žirafy rozšířili po zoologických
zahradách nejen Evropy, ale i v zámoří. Přestože mnohé zprávy hovoří o častém
odchovu žiraf v zajetí, k prvnímu úspěšnému rozmnožení došlo až v roce 1939
v Londýně (Čulík, 2010b).

2.4 Výskyt
V období před 15 miliony - 1 milionem let byli zástupci žirafovitých rozšířeni
v různých druzích na území celé Afriky a jižní Eurasie. Jejich vymizení z těchto oblastí
bylo pravděpodobně způsobeno zejména kombinací dvou faktorů - vysoké konkurence
turovitých živočichů a predace člověkem (Kingdon, 1997).
V současnosti známe pouze dva volně se vyskytující rody žirafovitých - žirafy
(Giraffe) a okapi (Okapia). Rod Giraffe je zastoupen pouze jedním druhem žirafa
(Giraffa camelopardalis) a systematicky se obvykle dělí na devět poddruhů podle
variability zbarvení a místa výskytu (Anděra & Červený, 2000). Druhý rod Okapia je
zastoupen také jedním druhem okapi (Okapia johnstoni), který se vyskytuje v pralesích
střední Afriky (Čulík, 2010a).
2.4.1 Okapi
Fosílie naznačují, že okapi a jim příbuzné druhy byli dříve rozšířeny po větší
části střední Afriky. Tento prostor se však v důsledku požárů, zvětšení plochy obývané
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antilopami a prehistorického lovu značně zmenšil. Území, kde v dnešní době okapi žijí,
zahrnuje severovýchodní Zair a donedávna ještě oblast Bwamba v Ugandě. Můžeme je
nalézt zejména v oblastech kolem menších přítoků Zairských severovýchodních řek ve
výškách nad 500 m. n. m.
Ekologickou a biologickou lokalitu jejich rozšíření tvoří husté podrosty
tropického deštného pralesa nejčastěji v údolích okolo řek. V období dešťů se
přesouvají do vyšších poloh, kde není zem tolik podmáčená.
Obrázek 2: Mapa geografického rozšíření okapi (Zdroj: Kingdon, 1997)

V současné době činí hlavní hrozbu pro okapi velká produkce masa divokých
zvířat v Zairu, přestože jsou zde od roku 1933 považovány za chráněná zvířata.
Reintrodukce se však dá předpokládat v Ugandských Národních parcích (Kingdon,
1997).
2.4.2 Žirafy
Ještě donedávna žily žirafy na souvislém území subtropických savan
(zahrnujícím v období vlhka před přibližně 7000 lety také Saharu a pohoří Atlas).
Obývaly prostředí do 2000 m. n. m., na skalnatém terénu však byly k vidění zřídka
(Kingdon, 1997). Dnes se ve volné přírodě vyskytují pouze v šestnácti až osmnácti
státech Afriky, v dalších již byly během posledních třiceti let vyhubeny. Jedná se
například o Senegal, Gambii či Mali (Čulík, 2010a).
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Biologické prostředí jejich výskytu tvoří savany, otevřené lesy a sezónní
záplavová území s bohatými houštinami a rozptýlenými nízkými až středně vysokými
lesními porosty, kde jsou hojné stromy rodů Acacia, Commiphora a Termina (Kingdon,
1997).
Obrázek 3: Mapy geografického rozšíření žiraf - v minulosti a v současnosti (Zdroj: Kingdon, 1997)

Přestože v současnosti nejsou žirafy bezprostředně ohroženy, areál jejich
výskytu se s narůstající lidskou populací a vlivem nadměrného lovu neustále zmenšuje a
jsou k vidění prakticky jen v rezervacích, národních parcích a na soukromých farmách.
Velké importy afrických kopytníků se již, zejména z veterinárních důvodů,
neuskutečňují, a proto každá zoologická zahrada musí se svým materiálem uvážlivě
hospodařit.
Evropské zoologické zahrady se sdružují a zakládají chovné programy pro
ohrožené druhy zvířat, i žirafy tak byly zařazeny do evropského záchovného programu
EEP (zkratka pochází z německého Europäisches Erhaltungs-Program), jehož
koordinátor sídlí v ZOO Chester (Anglie). Cílem těchto chovných programů je
vytvoření zdravé prosperující populace, která nebude přímo závislá na dalších
importech z volné přírody. České a Slovenské zahrady jsou sdruženy do Unie českých a
slovenských zoologických zahrad (UCSZ), na jejíž popud vznikly v roce 2000 komise
pro chov různých okruhů zvířat (také žiraf). Jejich koordinátoři se pravidelně scházejí,
vyměňují si zkušenosti a plánují společné postupy ve strategii chovu (Čulík, 2010a).
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2.5 Druhy žirafovitých
2.5.1 Okapi (Okapia johnstoni; Sclater, 1901)
Obrázek 4: Okapia johnstoni (Zdroj: Endangered animals, 2010)

Anatomie a morfologie: Okapi je jedním z nejpozoruhodnějších velkých savců
současnosti. Vzhledem připomíná malou žirafu se zkráceným krkem a silnými
pruhovanými končetinami. Má nízká a široká kopyta, velké boltce i oči a u mladších
jedinců náznak hřívy. Mimořádně dlouhým jazykem si dosáhne až do očí a uší. Dva 10 15 cm dlouhé, osrstěnou kůží pokryté růžky mají zpravidla pouze samci. Srst na těle je
krátká a přiléhavá. Hmotnost se pohybuje od 210 do 250 kg, délka těla 1,9 - 2,1 m,
kohoutková výška se pohybuje v rozmezí 1,5 - 1,7 m, ocas měří přibližně 30 - 42 cm
(Anděra & Červený, 2000).
Výskyt: Okapi je vysloveně pralesní zvíře, vyskytuje se v severním a východním
Kongu a pravděpodobně i v západní Ugandě. Většinu času se zdržuje v hustém podrostu
deštných lesů, zejména při březích řek. Po deštích, kdy se řeky vylijí z břehů, stěhují se
do vyšších poloh.
Zpočátku byla okapi považována za velmi vzácnou, ale ukázalo se, že celkový
početní stav činí přinejmenším 5000 kusů, proto ani není zařazena na seznam
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ohrožených druhů zvířat. V zoologických zahradách se chová zřídka, neboť je dosti
choulostivá (Anděra & Červený, 2000).
Potrava a potravní návyky: Okapi se živí především listím, pupeny, výhonky a
větvičkami stromů a keřů, které trhá dlouhým svalnatým jazykem, ale sbírá i plody,
lišejníky a houby (Anděra & Červený, 2000). Nejoblíbenější potravou jsou keře řádu
Rinorea z čeledi violkovitých a běžně se vyskytující strom řádu Drypetes. Okapi se živí
poměrně stejnorodou potravou v průběhu celého roku (Kingdon, 1997).
Rozmnožování: Protože okapi žijí samostatně a sdružují se nejčastěji pouze
kvůli páření, hraje při dorozumívání největší roli čich, zaznamenávající pach moče a
různých pachových žláz, které se nacházejí například na nohách mezi prsty (Anděra &
Červený, 2000). Samec analyzuje čichem moč říjné samice a v nejvhodnějším
fyziologickém stavu dojde k páření. Pachové signály umožní savčímu čichu rozpoznat i
genetickou příbuznost zvoleného partnera (Veselovský, 2005). Účastní-li se boje o
samici více samců, dochází k rituálním soubojům krky. Při páření vyluzují samci měkké
naříkavé zvuky (Nowak, 1991; Burnie, 2002).
Mláďata okapi se rodí po jednom v období dešťů od srpna do října a při narození
měří průměrně 79 cm a váží 16 kg. Sát mateřské mléko začnou do 6 - 12 hodin po
porodu. Samostatného života jsou schopna již po půl roce a pohlavní dospělosti
dosáhnou samice již v jednom roce a 7 měsících. Jedna samice může přivést na svět až
12 mláďat, poslední přibližně ve 26 letech věku. Okapi se dožívá odhadem 33 let
(Nowak, 1991).
Prostorová aktivita a chování: Dospělý jedinec obývá území velké 5 - 10 km2 a
denně ujde pomalou chůzí asi 1 km. Větší teritoria samců překrývá několik menších
okrsků samic. Okapi nikdy netvoří stáda, zdržují se samotářsky, nanejvýše v párech
(Anděra & Červený, 2000).
Chodí po stezkách vyšlapaných v džungli a na otevřená prostranství vychází
zřídka, takže přestože je denním tvorem, spatřit ji téměř nemůžeme. Nápadné příčně
pruhované zbarvení těla přispívá k jejímu maskování, navíc se pohybuje velice potichu
a je mimořádně plachá a nedůvěřivá, citlivým sluchem zaznamená každý nezvyklý
pohyb v okolí. Průměrná hustota osídlení činí 0,8 - 2,3 ks/km2 (Nowak, 1991).
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2.5.2 Žirafa (Giraffa camelopardalis; Linnaeus, 1758)
Obrázek 5: Giraffa camelopardalis (Zdroj: Ševčík, 2010)

Anatomie a morfologie: Žirafa je nejvyšší žijící savec. Dospělí žirafí býci
dosahují výšky 5 - 5,8 m a hmotnosti 800 - 1200 kg, samice jsou vysoké 4 - 4,5 m a
dosahují průměrné váhy 700kg. Hlava nese 2 - 3 růžky, které jsou potažené kůží a jsou
pevně přirostlé k lebce (těsně po narození jsou růžky ještě volné a sklopené k temeni
hlavy, aby nepřekážely v porodních cestách). Význam mají jen pro samce, kteří jich
využívají v soubojích o říjnou samici, při nichž si zasazují prudkým kmitnutím hlavy a
krku silné údery do oblasti krku a páteře. Dlouhý krk tvoří pouze 7 obratlů jako u
většiny ostatních savců. Pysky žiraf jsou osrstěné až dovnitř do tlamy a chrání ji tak
před dlouhými a ostrými trny stromů. Potravu uchopují dlouhým chápavým jazykem.
Žirafy mají velmi dobrý zrak, který jim spolu s jejich výškou umožňuje přehled o dění
na rozlehlých pláních (Čulík, 2010a).
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Krevní oběh žirafy, podobně jako u jiných obratlovců, musí zásobovat kyslíkem
životně důležitý orgán, kterým je mozek. V krční oblasti těsně pod hlavou má žirafa
speciálně uzpůsobené krevní řečiště, skládající se z cévek s pružnými stěnami, které
zadržuje krev přiváděnou ze srdce hlavovou tepnou - krkavicí. Je tu proto, aby žirafa
neupadla do bezvědomí, když skloní hlavu. Její mozek se, například při pití, octne o 2m
níže, než srdce. Kdyby nebyla část krve odváděna do cévního řečiště, za součinnosti
dalšího uzpůsobení v podobě chlopní v hrdelní žíle, překrvil by se žirafě mozek
(Němec, 2001).
Obrázek 6: Cévní řečiště žirafy (Zdroj: Němec, 2001)

Teplota těla žirafy se přes den pohybuje okolo 39˚C, v noci naopak klesá pod
pouhých 35˚C. V savanách v období horka jsou rozdíly mezi její denní a noční teplotou
ještě větší (uvádí se až 10 stupňů). Člověk by takové kolísání nepřežil, žirafa však díky
němu ušetří až 10 litrů vody v těle. Tělo v parnu pomáhají ochlazovat také dlouhý krk a
končetiny (Wilhelmová, 2010).
Výskyt: Za posledních 1400 let se areál výskytu žiraf značně zmenšil o mezil se
pouze na část Afriky jižně od Sahary (Nowak, 1991). Rozmístění je specifické podle
jednotlivých poddruhů.
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Potrava a potravní návyky: Žirafy mají poměrně široké potravní spektrum - živí
se přibližně 100 druhy různých plodin, základ však tvoří tři hlavní rody - Acacia
(akácie), Commiphora (myrhovníky) a Terminalia (vrcholáky a mandlovníky).
V průběhu roku se potravní vzorce žiraf mění podle momentálního ročního období.
V období dešťů jsou po celém území hojně zastoupeny zelené opadavé plodiny, žirafy
jsou tedy široce rozptýleny. Naopak v období sucha se soustřeďují na místa, kde rostou
vždyzelené neopadavé stromy (Kingdon, 1997). Denní spotřeba objemového krmiva
dospělého samce se odhaduje na 19 kg sušené nebo 66 kg čerstvé potravy. U samic jsou
čísla o něco nižší, tedy 16 kg sušiny a 58 kg čerstvé stravy. Zajímavá je i potravní
diferenciace na listy stromů v různých výškových stupních - samci okusují vrchní listy
ve výšce až 5,8 m, samice se soustřeďují na nižší větve, ke kterým se ohýbají (Lee,
1993). Podle Wilhelmové (2010) zkonzumují žirafy i ptačí vejce či mláďata, narazí-li
v korunách stromů na hnízdo zejména snovačovitých ptáků. Lee (1993) tvrdí, že někteří
jedinci také okusují kosti zdechlin jako projev nedostatku minerálních látek.
Pijí často, na každých svých 100 kg váhy spotřebují přibližně tři litry, při
průměrné váze 850 kg tudíž vypijí 25 litrů vody za den. V období sucha však dokáží bez
vody vydržet i tři dny a dlouhodobě si vystačí jen s tekutinami obsaženými v listech
(Wilhelmová, 2010).
Rozmnožování: Žirafy se mohou rozmnožovat po celý rok, nejvíce mláďat se
však rodí uprostřed léta v období sucha. Vlastnímu páření předchází zápasy říjných
samců (jež se snaží svoji sílu demonstrovat přetlačováním krkem a hlavou, mohutnými
kopyty bojují zřídka) a několikahodinové dvoření. Říje žiraf je velice krátká, trvá jen 24
- 36 hodin a opakuje se po 14 - 21 dnech. Samci dokáží identifikovat říjnou samici
velmi přesně tak, že k ní přistoupí zezadu, ohrnou pysky a jazykem ochutnají několik
kapek moči, jejíž vzorek vyhodnotí. Tento proces se nazývá flémování. Připravená
samice obvykle nejdříve samci ustupuje, pak ho hladí krkem po boku a teprve poté
dojde k páření, jež bývá otázkou pár sekund (Lee, 1993; Anděra & Červený, 2000;
Čulík, 2010a).
Březost je velmi dlouhá a trvá 440 - 480 dní. Samice obvykle zabřezávají
v intervalu dvou let. Mládě se rodí většinou jedno (dvojčata jsou vzácností, v Evropě se
zatím narodila živá mláďata jen ve třech zoologických zahradách - Augsburg, Duisburg
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a Olomouc, ostatní samice čekající dvojčata potratily), které je 160 - 210 cm vysoké a
dosahuje hmotnosti 50 - 80 kg. Porod trvá jednu až dvě hodiny.
Novorozené mládě přijde na svět pádem z téměř dvoumetrové výšky, přesto se
již po necelé půlhodině staví na nohy a snaží se sát mateřské mléko. Žirafa krmí svého
potomka do jednoho roku jeho života, nicméně mládě se již ve stáří dvou týdnů začíná
pást. Lee (1993) ve své práci uvádí, že mládě zůstává v období jednoho až třech týdnů
často samo, samice odchází za potravou nebo za ostatními samicemi ve stádě, vrací se
však v různých intervalech zpět, aby jej nakrmila. V této době mladá žirafa často
odpočívá a spí. Postupně nad odpočinkem začne převládat pastva. Od čtyř měsíců se
pak potomek střídavě přidružuje ke skupině samic, od šesti měsíců v ní už zůstává a
buduje si vztahy s ostatními mláďaty. Přestože rostou velmi rychle, je jejich úmrtnost ve
volné přírodě poměrně vysoká, Grzimek (1988) uvádí 50%, neboť se stávají obětí lvů,
hyen, levhartů a krokodýlů. Pohlavní dospělosti dosahují mladé žirafy ve 3,5 - 4,5
letech života (samice obvykle dříve než samci) a plný tělesný vzrůst získávají po pěti až
sedmi letech. V přírodě se žirafy dožívají průměrně 26 let, v zajetí to může být až o
deset let více (Nowak, 1991; Anděra & Červený, 2000; Čulík, 2010a).
Prostorová aktivita a chování: Žirafa je mimochodník, vždy vykročí vpřed
současně oběma nohama na jedné straně (pravá přední noha se zvedá od země těsně
poté, co se zvedla pravá zadní). Tento způsob chůze umožňuje dělat delší kroky a
usnadňuje jí práci svalů. Chůze je charakteristicky houpavá a pomalá, pouze 6 - 7
km/hod (Němec, 2001). Žirafy jsou plachá zvířata prchající před každým, i zdánlivým,
nebezpečím. Obvykle běhají rychlostí 16 km/hod, ale ve vypjatých situacích dokáží
krátkodobě zrychlit až na 56 km/hod. Při útěku však vyhlížejí těžkopádně, rozhazují
nohama a vlní krkem ze strany na stranu do tvaru osmičky (Anděra & Červený, 2000).
Snadnou kořistí predátorů se stávají zejména když se sklánějí k vodní hladině, aby se
napili, musejí totiž široce roztáhnout nohy a sklonit krk (Lee, 1993). I když před
predátory raději prchají, dokáží zasadit lvu či hyeně smrtelný kopanec (Wilhelmová,
2010).
Jako denní zvířata jsou žirafy nejaktivnější po ránu či v podvečer, za úmorných
veder nejčastěji postávají ve stínu. Převážnou část dne věnují žirafy přijímání potravy,
podle Grzimka (1988) se u samic jedná až o 62% dne, u samců jde o 43%, Nowak
(1991) uvádí 16 až 20 hodin. Při odpočinku spí jen krátce, neboť jejich spánek je
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neustále přerušovaný. Hlubokým spánkem, při kterém ohnou krk dozadu a bradu si
opřou o stehno, spí jen několik minut, když se cítí v bezpečí (Anděra & Červený, 2000;
Čulík, 2010a).
Žirafy žijí obvykle osamoceně, ve dvojicích či trojicích, do menších stád
čítajících 4 - 15 kusů se shlukují zejména v otevřené krajině. Tato společenství mají
různé zastoupení samců a samic a nebývají příliš soudržná, liší se také podle ročního
období. U stád složených ze zvířat jednoho pohlaví se vedení ujímá nejvyspělejší
jedinec, u smíšených samci soutěží o dominantní postavení. Území obývané jednou
žirafou mívá podle okolností rozlohu od 23 do 163 km2 (Lee, 1993; Anděra & Červený,
2000).
Projevy sociálního chování jsou častější u samců, kteří se krky sváří o postavení
ve stádě. Lee (1993) ve své práci uvádí rozdělení samců do tří skupin podle stáří a právě
těchto projevů. Mladí nezralí býci se vyznačují častými zápasy a podle jejich úspěšnosti
je mezi nimi zavedena určitá hierarchie. Postupně ve starším věku souboje přestávají
být tak časté a samci se stávají spíše samotáři, ve zralém věku již téměř nebojují. Po
příchodu dominantního samce obvykle stačí, aby se k jinému jedinci přiblížil, a ten mu
ustoupí. Dojde-li však k zápasu, bývá obvykle újma slabšího býka poměrně vážná,
někdy končí až smrtí zvířete. Souboje bývají především určitým ukazatelem sexuálního
výběru.
Podle článku Anastacie (2008) je u samců žirafí krk využíván také
ke vzájemným projevům náklonnosti. Svými krky se vzrušuje přibližně 50% žirafích
býků, u samic jsou tyto projevy pozorovány pouze u jednoho procenta jedinců.
Přepokládalo se, že žirafy patří mezi němé tvory. Toto tvrzení však již bylo
mnohými pozorováními vyvráceno, a přestože jsou to tichá zvířata, mohou se různě
projevovat. Při dvoření vydávají samci hlasitý zvuk připomínající kašel. Samice
přivolávají svá mláďata pískáním nebo bučivým řevem. Telata mečí, bečí nebo vydávají
mňoukavé zvuky. Kromě toho umějí žirafy chrochtat, frkat, syčet nebo vydávat zvuky
podobné flétně. Nedávný výzkum ukázal, že zvířata také komunikují na úrovni
infrazvuku. (Lee, 1993; Anastacia, 2008)
Poddruhy a jejich rozšíření: Na území, které žirafa obývá, rozlišují zoologové
až devět poddruhů, lišících se především zbarvením končetin a vzorováním kůže. Jiné
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publikace uvádějí pouze dva poddruhy - žirafu se síťováním a žirafu se skvrnami,
z čehož odlišují veškeré další varianty (Němec, 2001).
Severní poddruhy se vyznačují bílýma nohama. Patří k nim žirafa núbijská
(dříve zvaná mramorovaná - G. c. camelopardalis), která žije v Núbii a západní Etiopii
a vyznačuje se širokými tmavými a pravidelnými čtyřstěnnými skvrnami, nejvíce
ohrožená žirafa síťovaná (G. c. reticulata) z Etiopie, Somálska a severní Keni
s velkými polygonálními fleky ohraničenými sítí bílých čar (někdy vypadají skvrny až
temně rudě) a žirafa Rothschildova (G. c. Rothschildi) z Ugandy, jejíž tmavé skvrny
jsou rozvětveného hvězdicovitého tvaru. Směrem k západu, konkrétně v Súdánu, Čadu
a DR Kongo, žije žirafa kordofanská (G. c. antiquorum) s menšími a nepravidelnými
skvrnami. Na Sahaře v Čadu žije žirafa západoafrická (G. c. penalta).
Z jižních poddruhů, jež mají nohy okrové a tmavší skvrny, je nejznámější žirafa
masajská (G. c. tippelskirchi) z Keni s vroubkovanými okraji tmavých skvrn (mívají
tvar vinného listu), která zároveň dorůstá největší výšky. Žirafa zambijská (G. c.
thornicrofti) má velmi malé rozšíření - žije pouze na území Národního parku South
Luangwa valley a její skvrny se podobají zbarvení žirafy masajské. Nejjižněji se
vyskytuje žirafa kapská (G. c. giraffa), jejíž skvrny mají rovné obrysy. Posledním
poddruhem je diskutovaná žirafa angolská (G. c. angolensis), která žije v Angole a je
možné, že se jedná o rasu žirafy kapské. Má velké skvrny s vroubky po hranách (Lee,
1993; Kingdon, 1997; Anděra & Červený, 2000; Němec, 2001).
Obrázek 7: Oblasti výskytu žirafy a jejích poddruhů (Zdroj: Anastacia, 2008)
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2.6 Žirafy v zoologických zahradách
2.6.1 Zoologická zahrada
Zoologická zahrada je odborné zařízení dlouhodobého charakteru, které chová
druhy divokých zvířat nebo zdomácnělá zvířata z důvodů expozičních, osvětových nebo
pro záchranu a ochranu druhů (s cílem rozmnožení). Mezi taková zařízení patří dále
ještě zooparky, zookoutky (mini ZOO), veřejná akvária, terária, vivária, ptačí či plazí
parky a domy, delfinária, safari, motýlí domy, insektária, specializovaná zařízení pro
expoziční chov zvířat apod. (WZD, 2010)
Podle Doporučení komise pro ochranu zvířat (Holečková & Dousek, 2006) je
zoologická zahrada definována jako trvalé zařízení s licencí udělenou podle zákona č.
162/2003 Sb., o zoologických zahradách, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů
v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, případně též
zvířata domácí. Zabývá se chovem zvířat obvykle volně žijících (často ohrožených)
druhů, ale i zvířat ostatních druhů a plní vědeckovýzkumné, výchovné a rekreační
funkce. Slouží především přírodovědeckému - specializovanému zoologickému
vzdělávání. Je zapojena do chovatelských programů obvykle tuzemských i
mezinárodních včetně reintrodukce vyhubením ohrožených druhů, čímž se podílí na
zachování biologické rozmanitosti. Často zároveň plní funkci záchranné stanice, příp.
záchranného centra CITES. Odborná úroveň ve všech oblastech činnosti je zajištěna
odborným managementem a zabezpečením specializované veterinární péče a je
garantována členstvím v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ),
která je členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a Světové
organizace zoologických zahrad (WZO). Chov živočichů v zoologických zahradách je
chovem zvláštního určení v souladu s § 16 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění. Provozování zoologických zahrad se řídí podmínkami stanovenými
zákonem č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách. Úlohy zoologických zahrad a
akvárií v oblasti ochrany přírody na dalších 10 let jsou formulovány ve Světové strategii
ochranářské práce zoo a akvárií – Budoucnost ohrožených druhů zvířat vydané
výkonným sekretariátem WAZA v r. 2005.
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2.6.2 Chovné podmínky žiraf
Ústřední komise pro ochranu zvířat schválila dne 14. 6. 2000 Doporučení pro
podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí, které se týká základního vybavení
chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a přepravy. Dokument byl zároveň
projednán s Unií českých a slovenských zoologických zahrad a Unií stanic pro záchranu
živočichů a zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů. Doporučení má sloužit především pro osoby, které
chovají zvířata v zájmových chovech a jsou jim podle platných právních předpisů
povinny vytvořit přiměřené podmínky. Vzhledem k zájmu o tuto publikaci a
k novelizaci právních předpisů byla v roce 2006 provedena její revize a aktualizace
(Holečková & Dousek, 2006).
2.6.2.1 Nároky na prostor
Doporučení stanovuje, že venkovní plocha pro 6 žiraf by se měla rozprostírat na
území 500 m2, pro každé další zvíře pak 50 m2. Vnitřní plocha ubikace je stanovena na
rozlohu 25 m2 pro každé jedno zvíře. Vhodná výška stáje je alespoň 5,5 m a vstupní
dveře by měly být vysoké alespoň 3,2 m.
2.6.2.2 Klimatické podmínky
Doporučená teplota vnitřku stáje v zimě je nejméně 15˚C. Pokud neklesne rtuť
teploměru pod - 5˚C, je možné vypouštět žirafy pod dohledem po hodinách při suchém
mrazu do venkovního areálu, je však třeba dbát opatrnosti při mokrém chladu v
přechodných obdobích.
2.6.2.3 Zařízení výběhu
Pro povrch výběhu je doporučené použít štěrko-písko-trávník, plocha před a ve
stáji by měla být zpevněná a drsná s křemičitým posypem, podle potřeby (drsný povrch
je důležitý pro obrus paznehtů). Ve výběhu je nutné zajistit místa zastíněná stromy či
budovami a písčitá místa k ležení.
2.6.2.4 Ohraničení výběhu
Pro ohraničení výběhu je vhodné použít mříže či suchý nebo vodní příkopu.
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2.6.2.5 Sociální struktura
Žirafy je podle Doporučení žádoucí chovat v páru nebo menších skupinách. Je
možné využít společného soužití s jinými kopytníky, vyskytuje se však zvýšené riziko
nehody s ostatními samci kopytníků.
2.6.2.6 Výživa
Je důležité, aby žirafy své krmivo dostávaly dvakrát denně a pro správnou
výživu by strava měla obsahovat granule, jetelovou trávu, zelené krmení, siláž,
vojtěškové a dobré luční seno, listí, větve, ovoce a zeleninu. Je třeba zajistit dostatečný
přísun vitamínů a minerálních látek a umožnit přístup k solnému lizu.
2.6.2.7 Odchyt a přeprava
K přepravě žiraf lze využít pouze speciálních beden, nebo je možné je
transportovat volně v dobytčím voze (Holečková & Dousek, 2006).

Podle Čulíka (2010c) však při srovnání s tímto doporučením většina
zoologických zahrad v naší republice zajišťuje žirafám podmínky dokonce lepší. Co se
týká výběhů, lze jako doplňkové ohrazení využít elektrický ohradník, a to jak míst, kam
nechceme, aby žirafy chodily, tak například k ochraně zeleně. Z vnitřního vybavení
můžeme vyzvednout plastové hladinové napáječky, které je vhodné chránit proti
poničení trubkovou obručí. Lepších světelných podmínek lze dosáhnout přístupem
venkovního světla střešními okny. Potravu je dobré podávat na krmných palandách,
které mohou být jak uvnitř pavilonu, tak ve výběhu. Mláďatům (pro která jsou palandy
příliš vysoko) se objemové krmivo zpravidla umisťuje do posuvných či pevně
přichycených jeslí, vhodné mezery mezi mřížemi jsou 8 cm, což znesnadňuje jejich
vybírání dospělci. Pavilony se vytápějí ve většině ZOO na teplotu 17 - 20˚C, při
zimních porodech pak výjimečně na 22˚C.
Čulík (2010c) tvrdí, že výživa je strategicky důležitým bodem v chovu žiraf. Se
zavedením speciálních granulovaných směsí se však tento, v minulosti značný problém,
podařilo vyřešit. Některé zoologické zahrady krmí granulovanou směs ZOO A, která je
vyrobená dle královédvorské receptury, v současné době novou směs MZURI, nebo
tradiční kvalitní směs Mazuri ZOO Foods Essex, ojediněle se ještě krmí sypké směsi.
Granulovaná vojtěška je další důležitou komponentou správného výkrmu. Do krmné
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dávky žiraf se dále mohou přidávat ovesné a pšeničné vločky, drcené lněné semeno,
pšeničné otruby a klíčky, jablečné výlisky, sojová mouka, hroznový cukr, sušené mléko
či sušené byliny. Součástí krmiva je také ovocná a zeleninová směs, která se krájí či
krouhá. Při zkrmování cibule je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť může při
nedokonalém rozkrájení vklouznout do tracheje a způsobit zadušení, jak se tomu stalo
v roce 1989 ve Dvoře Králové. Zkrmování nevypeckovaných švestek může mít naopak
za následek silnou zácpu. Březím a laktujícím samicím je vhodné podávat jako přídavek
k denní krmné dávce ještě speciální kaše.
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3 METODIKA
3.1 Cíle práce
Cílem této bakalářské práce je určit denní prostorovou aktivitu žirafího stáda
v pražské zoologické zahradě. Zabývá se zejména sledováním tří jedinců tohoto stáda
(samce Johana, samice Berty a mladé samice Laury) a jejich chování zaznamenává.

3.2 Úkoly práce


Shromáždit a nastudovat literaturu související s daným tématem.



Zpracovat teoretické podklady bakalářské práce.



Zajistit možnost sledování zvířat v zoologické zahradě v Praze.



Zvolit objekt, který bude sledován.



Zvolit dobu a způsob pozorování.



Podklady získané sledováním vhodně a srozumitelně zaznamenat.



Ze získaných poznatků provést diskuzi a stanovit závěry.

3.3 Hypotézy práce
Předpokládá se, že stejně jako ve volné přírodě, budou i v zajetí žirafy věnovat
převážnou část dne konzumaci potravy nebo přežvykování a tvrdým spánkem budou
usínat pouze v noci na krátký časový úsek. Vzhledem k tomu, že se práce nezaměřuje
na sledování žirafího stáda po setmění, bude tak možné pouze potvrdit fakt, že žirafy
přes den nespí.
Na druhou stranu lze soudit, že žirafy chované v zoologické zahradě budou mít,
podobně jako jiná zvířata žijící v zajetí a v uzavřeném prostoru, určité prvky
stereotypního chování.
Dále lze očekávat, že se bude lišit chování samců od samic a také dospělců a
mláďat. Hypoteticky lze uvažovat, že samci budou mít častější projevy sociálního
chování. Mláďata by měla být ve skupině dalších mláďat aktivnější a hravější, ale také
se dá předpokládat, že budou častěji odpočívat, neboť se budou cítit v bezpečí.
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3.4 Charakteristika pozorování a pozorované skupiny
Pražskou zoologickou zahradu v Tróji jsem začala navštěvovat v zimě roku 2009
a pokračovala jsem až do jara 2010. Sledovala jsem žirafí stádo, čítající 14 kusů a
sdílející společné vnitřní i venkovní prostory a v něm detailněji tři členy - jediného
samce Johana, samici Bertu a její mladou dceru - samici Lauru.
3.4.1 Kopytníci v Pražské zoo
Nejprve uvádím přehled všech kopytníků, kteří se v současné době v zoologické
zahradě v Praze nacházejí. Jedná se o celkem 41 druhů, z toho 6 druhů lichokopytníků a
35 druhů sudokopytníků. Pro lepší přehlednost jsem vytvořila jejich seznam:
3.4.1.1 Lichokopytníci







koňovití:
o Kiang východní
o Kůň Převalského
nosorožcovití:
o Nosorožec tuponosý
oslovití:
o Kulan
tapírovití:
o Tapír jihoamerický
zebrovití:
o Zebra Grévyho

3.4.1.2 Sudokopytníci







hrochovití:
o Hroch obojživelný
jelenovití:
o Jelen lyrorohý
o Jelen milo
o Los evropský
o Pudu jižní
o Sob polární
o Wapiti manitobský
prasatovití:
o Prase divoké
o Štětkoun africký
turovití:
o Adax
o Anoa nížinný
o Antilopa losí
o Antilopa vraná
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o Bizon
o Bongo
o Buvolec běločelý
o Goral východní
o Koza domácí kamerunská
o Kozorožec kavkazský
o Muflon
o Nahur modrý
o Nyala nížinná
o Paovce hřivnatá
o Přímorožec beisa
o Přímorožec šavlorohý
o Sisatunga (antilopa bahenní)
o Tahr himálajský
o Takin
o Voduška abok
o Voduška červená
o Zubr
velbloudovití:
o Lama alpaka
o Lama guanako
o Velbloud dvouhrbý
žirafovití:
o Žirafa Rothschildova

(podle Lexikon zvířat, 2010)
3.4.2 Žirafy v Pražské zoo
3.4.2.1 Prostory
Od léta 2001 žijí žirafy v Pražské zoo v novém pavilonu zvaném Africký dům,
který se nachází za silnicí a pro návštěvníky je zpřístupněn dřevěným mostkem, na
který se dostanou mezi výběhy pro antilopy. Jeho součástí je velký výběh, kam žirafy
chodí od 26. června 2003 (Žirafa Rothschildova, 2010).
3.4.2.1.1 Vnitřní pavilon
V zimním a chladném vlhkém období se žirafy pohybují ve vnitřním pavilonu o
rozloze přibližně 340 m2, který může být rozdělen mřížemi na dvě části pro dvě stáda.
Tvar prostoru je ledvinitý, návštěvníci mohou žirafy sledovat prosklenou stěnou
z vnitřní a o patro výš i z vnější strany pavilonu. Okna zároveň slouží k lepšímu
osvětlení. Povrch podlahy v pavilonu je tvořen zdrsněnými dlaždicemi a posypán
tenkou vrstvou pilin. K podávání objemového krmiva jsou využívány krmné palandy
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(dohromady čtyři velká okna), aby se žirafy nemuseli pro seno shýbat k zemi a
ošetřovatelé mohli potravu snadno doplňovat. Pro mláďata slouží k tomuto účelu troje
mřížované jesle a jedny malé jesle umístěné na dřevěném kmeni uprostřed pravé části
pavilonu. K napájení žirafy využívají čtyři plastové hladinové napáječky rozmístěné po
prostoru v různých výškách - pro dospělé žirafy i mláďata. Při stěnách vnitřního
prostoru pavilonu jsou umístěny v levé části dva a v pravé 4 velké kmeny stromů a
vpravo ještě jeden velký kmen uprostřed. Na řetězech jsou zavěšeny celkem 4 větve
listnatých či jehličnatých stromů k okusu. Na vstupních dveřích do boxů a na malých
dvířkách po stranách jsou umístěna celkem 4 dřevěná koryta pro krmení granuláty,
jaderným krmivem, ovocem a zeleninou.
3.4.2.1.2 Vnější výběh
V létě můžeme žirafy vidět převážně v pětihektarovém výběhu, s nímž je
pavilon spojen. Zde se pohybují společně se zebrami a antilopami. Zem tvoří hlína
s travnatým porostem, místy se vyskytuje písek. Uprostřed je jeden velký strom
s jeslemi na seno či čerstvou píci.
3.4.2.2 Stádo
Od roku 2004, kdy byl do zoo deportován samec Johan, byly žirafy rozděleny na
dvě stáda, která žila v pavilonu odděleně a do výběhu byla vpouštěna samostatně.
V prvním stádě se nacházel samec Šimon, který musel být v květnu 2009 uspán. Spolu
s ním zde žily samice Berta, Kleopatra a Kasunga, která uhynula v červenci 2009 po
veterinárním ošetření prováděném v narkóze, kdy se již nedokázala postavit na nohy a
zemřela vyčerpáním. Druhé stádo tvořil samec Johan a samice Eliška, Nikola, Nora a
Diana. Po smrti Šimona byl pavilon sjednocen a stáda spojena (Dusilová, 2010).
V období zahájení sledování bylo v Pražské zoologické zahradě přítomno 14
žiraf, z toho jeden dospělý samec, 6 dospělých samic a 7 mláďat. Pro přehlednost jsem
zvířata uspořádala podle věku do tabulky, kde je zaznamenána i jejich váha v kg ze dne
8. 12. 2009.
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Tabulka 1: Seznam žiraf v Pražské zoologické zahradě v prosinci 2009 (Zdroj: Dusilová, 2010)
Datum narození
Místo narození
25. 3. 1988
ZOO Köln
13. 1. 1993
ZOO Dvůr Králové
6. 10. 1995
ZOO Praha
28. 11. 1997
ZOO Praha
27. 6. 1999
ZOO Praha
20. 12. 1999
ZOO Rhenen
6. 1. 2003
ZOO Praha
30. 10. 2007
Rapperswill
11. 7. 2008
ZOO Praha
19. 1. 2009
ZOO Praha
1. 3. 2009
ZOO Praha
8. 3. 2009
ZOO Praha
28. 4. 2009
ZOO Praha
30. 5. 2009
ZOO Praha

Jméno II. (jak
Jméno

zvíře znají

Jak se zvíře dostalo do ZOO Praha

Váha

Otec x matka

(kg)

návštěvníci)
Alexis/Berta

Kleopatra
Eliška 2

3. 11. 1988 - koupě od ZOO Köln
Claus (Köln) x Angela (Köln)
13. 4. 1994 - ze ZOO Dvůr Králové
Selim x Kigezi

704

789

Šimon 1 x Berta

784

Nikola 1

Šimon 1 x Kleopatra

908

Nora

Šimon 1 x Kleopatra

773

Johan

Diana Guineura
Faraa

12. 11. 2004 - deportace z Thoiry
5-1555 x 5-1699
Šimon 1 x Kleopatra
24. 6. 2009 - dar z Rapperswill
?x?

1182

727
491

Bořek

Šimon 1 x Kasunga

456

Slávek Matýsek

Johan x Diana

308

Bedřiška Safira

Johan x Nora

271

Gabriela Sára

Šimon 1 x Kleopatra

228

Johan x Eliška

304

Šimon 1 x Berta

162

Jirka

Laura
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3.4.2.2.1 Samec Johan
Samec Johan (identifikační číslo zvířete 240320) se narodil 20. 12. 1999 v ZOO
Rhenen jako potomek samce s identifikačním číslem 5-1555 a samice s identifikačním
číslem 5-1699. O dva a půl roku později, 21. 5. 2002 byl přemístěn do ZOO Thoira a
odtud byl 12. 11. 2004 deportován do Pražské zoologické zahrady. V tomto období žil
v ZOO již jeden samec, Šimon, proto musely být žirafy rozděleny a pro Johanovo stádo
byly určeny samice Eliška, Nora, Nikola a Diana. V současné době žije Johan ve
společnosti celého stáda, protože starý Šimon musel být na jaře roku 2009 uspán.
3.4.2.2.2 Samice Berta
Samice Berta (původním jménem Alexis, identifikační číslo zvířete 900020) se
narodila 22. 3. 1988 v ZOO Köln jako potomek samce Clause a samice Angely. Do
zoologické zahrady v Praze byla přemístěna ve věku necelých devíti měsíců, 3. 12.
1988. Žila až do smrti samce Šimona ve společném stádě s Kleopatrou a Kasungou.
Dnes je ve svých 22 letech nejstarší žirafou v Pražské ZOO.
3.4.2.2.3 Samice Laura
Mladá samice Laura (identifikační číslo zvířete 290150) se narodila v Pražské
zoologické zahradě 30. 5 2009 jako poslední potomek samce Šimona a samice Berty. Je
prozatím nejmladší členkou Pražského stáda (Dusilová, 2010).
3.4.2.3 Krmení
Žirafy jsou v zoo krmeny dvakrát denně a to ráno, po příchodu zaměstnanců
kolem 7h a odpoledne přibližně v 15h. Ráno dostávají od ošetřovatelů tři velké kbelíky
(40l) ovsa a jeden menší kbelík (30l) vloček. Odpoledne pak tři velké kbelíky granulátu.
Polovinu tvoří granulát „A“ a druhou polovinu „Sehnoutek“, což je doplňková krmná
směs pro žirafy tvořená vojtěškou, ovsem, pšenicí, ječmenem, slunečnicovým a
sojovým šrotem, minerálními látkami a vitamíny. Do směsi je také rozdělena jedna
odměrka soli a do každého kbelíku jsou přidány dvě odměrky Biopolymu, což je
upravená mořská řasa, která podporuje regeneraci organismu, trávení, kvalitu srsti a
pigmentaci a také zlepšuje zabřezávání a snižuje riziko úhynu mláďat. Třikrát týdně (v
pondělí, ve středu a v pátek) je do krmné směsi přidáváno ještě lněné semínko, které je
významným zdrojem nenasycených mastných kyselin, zejména omega 3 - mastných
kyselin. Celý den je pak stádu umožněn přístup k senu. Jeho denní spotřebu nelze
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s přesností určit, neboť se liší dle kvality sena - žirafy jsou podle ošetřovatelů poměrně
vybíravé, ale průměrně se pohybuje okolo 30 kg na jednoho dospělce. Žirafy mají také
možnost okusovat větve jehličnatých či listnatých stromů, které jsou zavěšeny na
železných řetězech uvnitř pavilonu. Ve venkovním výběhu mohou okusovat živé
dřeviny. Dále zvířata dostávají různé druhy zeleniny a ovoce, jako například jablka,
mrkev, celerovou a petrželovou nať, čínské zelí, cibuli, banány a další obvykle
nadrobno nakrájené či nasekané plody. Jedna dospělá žirafa za den zkonzumuje
přibližně 6,5 kg ovoce a zeleniny. Napáječky s pitnou vodou mají žirafy umístěny jak
uvnitř ve výběhu v pavilonu, tak v boxech i ve venkovním areálu. Jsou umístěny
v různých výškách, aby se k vodě dostala i mláďata (Dusilová, 2010).

3.5 Metoda sběru dat
K získání výsledků práce jsem využila metodu vědeckého pozorování (scientific
observation), které je na rozdíl od běžného pozorování záměrné a má vytýčený cíl.
Jedná se o systematické pozorování, protože má charakter plánovitého sledování jevu.
Je tedy předem stanoveno, kolik pozorování se uskuteční nebo po jakou dobu bude
pozorování probíhat. Musí si však všímat též jevů, na které není bezprostředně
zaměřena jeho pozornost a které se mohou vyskytovat jako jevy nedobrovolné, protože
ty mohou jeho výsledky značně ovlivnit. Je zaměřeno především na pravidelnost
výskytu určitého jevu, na jeho kvalitativní a kvantitativní stránky. Může být prováděno
smyslovými orgány nebo pomocí přístrojů, které nám pomáhají rozšířit možnosti
našeho vnímání a umožňují přesné měření. Jeho výsledky jsou přesně zaznamenávány
(protokoly pozorování, nákresy, fotografie, videosnímky, magnetofonové záznamy).
(Pstružina, 2002; Stenczel, 2010)
Ve své bakalářské práci jsem využila metodu přímého pozorování. Aktivitu žiraf
jsem zaznamenávala do předpřipravených tabulek do řádků rozdělených po pěti
minutách po dobu dvou hodin osmkrát ve vnitřním pavilonu. Do každého řádku jsem
vpisovala aktivitu jedince a způsob jeho chování.

3.6 Metoda zpracování výsledků a vyhodnocení
Údaje získané pozorováním v zoologické zahradě jsem zpracovala do podoby
tabulek a grafů v programu Microsoft Excel a na jejich základě jsem vyvodila výsledek
práce.
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4 VÝSLEDKY
4.1 Pozorování uvnitř pavilonů
4.1.1 Pozorování 18. 1. 2010
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Tabulka 2: Pozorování 18. 1. 2010 - Johan
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Tabulka 3: Pozorování 18. 1. 2010 - Berta
















































- 35 -


























































































komfortní (péče o
srst)








































ležení +
přežvykování















stání + oliz zdi a
ohrady

















stání +
přežvykování




























stání







pohyb








sociální










vylučování

potravní - mléko















potravní - voda




















potravní - okus

13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45

potravní - seno

potravní - krmná
směs

Tabulka 4: Pozorování 18. 1. 2010 - Laura





















































Graf 1: Pozorování 18. 1. 2010 - Johan

Graf 2: Pozorování 18. 1. 2010 - Berta

Graf 3: Pozorování 18. 1. 2010 - Laura
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Výsledek pozorování ze dne 18.1.2010:
Pozorování ze dne 18.1.2010 probíhalo dvě hodiny v časovém rozmezí 13:45 15:45hod. V pětiminutových intervalech byly zaznamenány jednotlivé činnosti
sledovaných jedinců.
Z výše uvedených tabulek a grafů vyplývá, že samec Johan po celou dobu
sledování neodpočíval vleže, nepil vodu ani mléko a neokusoval zavěšené větve ani
nevylučoval. Naopak většinu času trávil stáním a přežvykováním (31%), stáním a
olizováním zdi a ohrady (18%), požíváním sena (18%) a pohybem po pavilonu (15%).
Dále v čase podávání požíval krmnou směs (9% celkového času). Komfortnímu chování
a péči o srst věnoval 8% času a sociálnímu chování s jinou samicí 3% času.
Samice Berta, jak naznačuje tabulka a graf, se v době pozorování nevěnovala
kozumaci mléka, odpočinku v leže ani péči o srst. Převážnou část sledovaného úseku
trávila požíváním sena (29%), okusováním zavěšených větví (17%) a pohybem po
pavilonu (17%). 11% času zabralo sociální chování, zejména se svým potomkem
Laurou asamcem Johanem, 8% pak shodně konzumace krmné směsi (pro konzumaci
vpouštějí Bertu pracovníci do boxů) a stání a přežvykování. Napájením vodou strávila
4% času, olizováním zdi a ohrady také 4% času a vylučováním 2% času.
Samice Laura nevěnovala žádný čas přežvykování ve stoje, naopak
přežvykováním v leže trávila nejdelší úsek pozorování, tedy 21%. Dále se věnovala
pohybu po pavilonu (17%), konzumaci sena (13%) a okusováním zavěšených stromů
(13%), konzumovala krmnou směs (8%) a pečovala o svou srst (8%). Shodně po 4 %
zabralo napájení vodou, saní mléka, vylučování a sociální chování se svou matkou.
Jeden časový úsek (2%) olizovala zeď a ohradu.
Celé stádo se průběžně věnovalo podobným činnostem, jako sledovaní jedinci.
Mláďata často polehávala a pohybovala se, starší samci a samice se také pohybovali,
okusovali větve, žrali seno či olizovali zeď.
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4.1.2 Pozorování 21. 1. 2010
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Tabulka 5: Pozorování 21. 1. 2010 - Johan
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Tabulka 6: Pozorování 21. 1. 2010 - Berta
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Graf 4: Pozorování 21. 1. 2010 - Johan

Graf 5: Pozorování 21. 1. 2010 - Berta

Graf 6: Pozorování 21. 1. 2010 - Laura
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Výsledky pozorování ze dne 21.1.2010:
Pozorování ze dne 21.1.2010 probíhalo dvě hodiny v časovém rozmezí 11:00 13:00 hod. V pětiminutových intervalech byly zaznamenány jednotlivé činnosti
sledovaných jedinců.
Jak plyne z výše uvedené tabulky a grafu samce Johana, za celou dobu
pozorování nekonzumoval krmnou směs, protože sledování probíhalo v době, kdy není
jedincům chovateli podávána, nepil vodu ani mléko, neokusoval větve a neodpočíval
vleže. Většinu času trávil pohybem po pavilonu (28%), sociálním chováním především
s mladým samcem (19%), stáním a přežvykováním (16%) a konzumací sena (14%).
Dále stál a olizoval ohradu (9%), pečoval o svou srst především drbáním o větve mříže
(7%) a vylučoval (5%). Poslední dvě procenta trávil prostým stáním.
Podle výše zmíněné tabulky a grafu samice Berta také nekonzumovala krmnou
směs, nepila vodu ani mléko, nevylučovala a neodpočívala vleže. Velkou část
sledovaného úseku vyplnila konzumací sena (30%), okusu (22%) a pohybem po
pavilonu (20%). Stála a přežvykovala z 9% času, stála a olizovala zeď a ohradu také
z 9% času, po 4% věnovala komfortnímu chování a také chování sociálnímu, hlavně se
svým mládětem. Jeden díl sledování pila vodu (2% času).
Samice Laura prováděla kromě konzumace krmné směsi všechny sledované
činnosti. Více než polovinu času však trávila požíráním sena (27%) a okusováním
zavěšených větví (25%). Dále se často pohybovala po pavilonu (14%), část času pak
ležela a přežvykovala (8%), pila mléko (6%) a věnovala komfortnímu chování (6%).
Zbytek času (pokaždé po dvou procentech) stála a olizovala zeď, projevovala se
sociálně, vylučovala a pila vodu.
Celé stádo se průběžně věnovalo podobným činnostem, jako sledovaní jedinci.
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4.1.3 Pozorování 28. 1. 2010
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Tabulka 8: Pozorování 28. 1. 2010 - Johan
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Tabulka 10: Pozorování 28. 1. 2010 - Laura
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Výsledky pozorování ze dne 28.1.2010:
Pozorování ze dne 28.1.2010 probíhalo dvě hodiny v časovém rozmezí 13:45 15:45hod. V pětiminutových intervalech byly zaznamenány jednotlivé činnosti
sledovaných jedinců.
Jak je patrné z tabulky, neokusoval Johan během celého pozorování větve, nepil
mléko, nevylučoval a neodpočíval vleže. Graf nám dále ukazuje, že většinu času trávil
stáním a přežvykováním (35%), konzumací sena (20%) a pohybem po pavilonu (17%).
Zbytek své aktivity rozdělil mezi komfortní chování (8%), konzumaci krmné směsi
(7%), napájení se vodou (5%), sociální chování (5%) a oliz zdi a ohrady (3%).
Tabulka Berty naznačuje, že kromě konzumace a odpočinku vleže trávila čas
různými činnostmi, nejčastěji však konzumovala seno (27%). Velkou část času
věnovala olizování zdi a ohrady (16%) , stání a přežvykování (13%), pohybu (11%) a
sociálnímu chování (11%). Kratší úseky sledování vyplnila okusováním ohrady (5%),
pitím vody (4%), vylučováním (2%) a péčí o srst (2%).
Laura se během

celého pozorování nenapájela vodou, nevylučovala,

nepřežvykovala ve stoje a ani neolizovala ohradu. Dlouhou dobu konzumovala seno
(35% času), vleže přežvykovala (19%), pčeovala o svou srst (14%) a pojídala krmnou
směs (11%). Pohybovala se v 8% času, projevovala se v 5% času sociálně, v 5% času
též okusovala okolní větve a ve 3% času sála mléko.
Stádo se v průběhu pozorování věnovalo podobným činnostem a na jejich
chování jsem nazaznamenala nic nezvyklého.
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4.1.4 Pozorování 10. 2. 2010
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Tabulka 11: Pozorování 10. 2. 2010 - Johan
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Tabulka 12: Pozorování 10. 2. 2010 - Berta
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Tabulka 13: Pozorování 10. 2. 2010 - Laura



























Graf 10: Pozorování 10. 2. 2010 - Johan

Graf 11: Pozorování 10. 2. 2010 - Berta

Graf 12: Pozorování 10. 2. 2010 - Laura
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Výsledky pozorování ze dne 10.2.2010:
Pozorování ze dne 10.2.2010 probíhalo dvě hodiny v časovém rozmezí 11:00 13:00 hod. V pětiminutových intervalech byly zaznamenány jednotlivé činnosti
sledovaných jedinců.
Jak je vidět ve výše uvedené tabulce, samec Johan nekonzumoval krmnou směs
ani okus, nepil mléko ani vodu a neodpočíval vleže. Podle grafu zjistíme, že ostatní
činnosti byli poměrně rovnoměrně rozvrženy - 23% zabírá olizování zdi a ohrady, 19%
sociální chování, 16% pohyb po pavilonu, 12% komfortní chování a 10% konzumce
sena. Zbytek času vylučoval (6%) a nehnutě stál (2%).
Samice Berta, jak naznačuje tabulka a graf, se v době pozorování nevěnovala
konzumaci krmné směsi, mléka, ležení a komfortnímu chování. Většinu času trávila
konzumací sena (31%), pohybem po pavilonu (18%), okusováním zavěšených větví
(13%), stáním a přežvykování (13%) a olizováním zdi (9%). Sociální chování zabíralo
7% času, pití vody 5% času a po 2% času vylučování a nehybné stání.
Samice Laura během pozorování prováděla kromě konzumace krmné směsi
všechny sledované činnosti. Nejčastěji stála a přežvykovala (23%), konzumovala seno
(17%), okus (15%), pohybovala se (15%) a ležela a žrala seno (8%). Dále pak pokaždé
ze 4% pila vodu, sála mateřské mléko, projevovala prvky sociálního chování, pečovala
o svou srst a stála a olizovala ohradu a zeď. 2% pak zbyla na vylučování.
Celé stádo se v průběhu pozorování věnovalo stejným činnostem, jako sledovaní
jedinci, pouze v jiném měřítku.
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4.1.5 Pozorování 11. 2. 2010
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Tabulka 14: Pozorování 11. 2. 2010 - Johan
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Tabulka 15: Pozorování 11. 2. 2010 - Berta
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Tabulka 16: Pozorování 11. 2. 2010 - Laura



























Graf 13: Pozorování 11. 2. 2010 - Johan

Graf 14: Pozorování 11. 2. 2010 - Berta

Graf 15: Pozorování 11. 2. 2010 - Laura
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Výsledky pozorování ze dne 11.2.2010:
Pozorování ze dne 11.2.2010 probíhalo dvě hodiny v časovém rozmezí 13:45 15:45hod. V pětiminutových intervalech byly zaznamenány jednotlivé činnosti
sledovaných jedinců.
Samec Johan, jak vyplývá z výše uvedených tabulek a grafů, po celou dobu
sledování neodpočíval vleže, nepil vodu ani mléko a neokusoval zavěšené větve ani
neprojevoval prvky komfortního chování. Naopak většinu času trávil stáním a
přežvykováním (32%), pohybem (18%), konzumací sena (13%) a projevy sociálního
chování (10%). Zbytek času trávil konzumací krmné směsi (8%), vylučováním (8%),
nehybným stáním (5%) a po třech procentech stáním a olizováním ohrady a
okusováním větví.
Samice Berta, jak vidíme z tabulky, nepila během pozorování mlého a
neodpočívala vleže. Z grafu zjistíme, že trávila 26% času požíráním sena, 17% času
stáním a olizováním zdi nebo ohrady, 13% pohybem po pavilonu a 11% projevy
sociálního chování. Dále se věnovala stání a přežvykování (9%), okusování větví (8%),
konumaci krmné směsi uvnitř boxu (6%), pití vody (4%), vylučování (také 4%) a
nehybně stála (2% času).
Jak ukazuje tabulka výše, samice Laura nevěnovala žádný čas olizování ohrady,
naopak nejdelší úsek pozorování trávila přežvykováním v leže, tedy 26%. Další dlouho
prováděnou činností bylo okusování větví (25%) a snaha sát mateřské mléko (12%).
Ostaní činnosti byly téměř rovnoměrně rozděleny - po sedmi procentech mají
konzumace krmné směsi, konzumace sena, pohyb a přežvykování vestoje. V 5% času
pečovala o svou srst, ve 2% vylučovala a ve 2% projevovala sociální chování.
Celé stádo se průběžně věnovalo podobným činnostem, jako sledovaní jedinci.
Mláďata častěji ulehávala a nebo se pohybovala, starší samci a samice se také
pohybovali, okusovali větve, žrali seno či olizovali zeď.
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4.1.6 Pozorování 20. 2. 2010
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Tabulka 17: Pozorování 20. 2. 2010 - Johan
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Tabulka 18: Pozorování 20. 2. 2010 - Berta
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Tabulka 19: Pozorování 20. 2. 2010 - Laura





















































Graf 16: Pozorování 20. 2. 2010 - Johan

Graf 17: Pozorování 20. 2. 2010 - Berta

Graf 18: Pozorování 20. 2. 2010 - Laura
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Výsledky pozorování ze dne 20.2.2010:
Pozorování ze dne 20.2.2010 probíhalo dvě hodiny v časovém rozmezí 10:00 12:00 hod. V pětiminutových intervalech byly zaznamenány jednotlivé činnosti
sledovaných jedinců.
Z výše uvedené tabulkyje patrné, že samec Johan nevěnoval z celkového
dvouhodinového pozorování žádný čas konzumaci krmné směsi, okusu, pití mléka ani
vody a odpočinku vleže. Čas naokpak rozdělil mezi tyto činnosti: pohyb po pavilonu
(26%), požírání sena (20%), stání a olizování zdi a ohrady (15%), sociální chování,
zejména s mladými samci (13%), komfortnímu chování a péči o srstr (13%), sttání a
přežvykování (11%) a malý úsek také vylučování (2%).
Berta se podle tabulky nevěnovala konzumaci krmné směsi ani mléka a
neodpočívala vleže. Většinu sledovaného úseku trávila, jak ukazuje graf, konzumací
sena (23%) a okusováním větví (18%), dále pak nehybným stáním (11%) či pohybem
po pavilonu (11%), sociálním chováním (11%) a pitím vody (11%). Zbylých 15% času
si rovnoměrně rozdělily tyto činnosti: vylučování, stání a přežvykování a olizování zdi a
ohrady.
Samice Laura nevěnovala žádný čas konzumaci krmné směsi, jinak se v jejím
chování vyskytly všechny sledované složky. Zejména pak pohyb po pavilonu (19%),
požírání sena (15%), okusování větví (14%), přežvykování vleže (14%) a přežvykování
vestoje (10%). Menší časové úseky věnovala péči o srst (6%), sání mateřského mléka
(6%), sociálním projevům k jiným mláďatům (6%), napájení se vodou (4%), stání a
olizování zdi a ohrady (4%) a vylučování (2%).
Celé stádo průběžně provádělo stejné činnosti jako sledovaní jedinci bez
výrazných odlišností.
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4.1.7 Pozorování 25. 2. 2010
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Tabulka 20: Pozorování 25. 2. 2010 - Johan
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Tabulka 21: Pozorování 25. 2. 2010 - Berta
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Tabulka 22: Pozorování 25. 2. 2010 - Laura























































Graf 19: Pozorování 25. 2. 2010 - Johan

Graf 20: Pozorování 25. 2. 2010 - Berta

Graf 21: Pozorování 25. 2. 2010 - Laura
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Výsledky pozorování ze dne 25.2.2010:
Pozorování ze dne 25.2.2010 probíhalo dvě hodiny v časovém rozmezí 11:00 13:00 hod. V pětiminutových intervalech byly zaznamenány jednotlivé činnosti
sledovaných jedinců.
Samec Johan se během pozorování nevěnoval konzumaci krmné směsi, ukusu,
vody ani mléka a neodpočíval vleže. Z grafu je však patrné, že nejvíce času trávil
pohybem po pavilonu (27%), požíráním sena (19%), sociálními projevy (15%),
olizováním zdi a ohrady (15%)stáním a přežvykováním (12%), péčí o srst (8%) a
nejméně času, 4%, strávil vylučováním.
Samice Berta, jak naznačuje tabulka a graf, se v době pozorování nevěnovala
kozumaci mléka a krmné směsi a odpočinku v leže. Převážnou část sledovaného úseku
trávila požíváním sena (34%), stáním a přežvykováním (16%), pohybem po pavilonu
(14%) a okusováním zavěšených větví (9%). Menší časové úseky pak věnovala pití
vody (7%), sociálnímu chování (7%), péči o srst (5%) a po 4% vylučování a olizování
zdi a ohrady.
Podle tabulky je zřejmé, že Laura nevěnovala žádný čas konzumaci krmné směsi
a mléka ani olizování ohrady. Většinu času strávila požíráním sena (33%), dále pak
požíráním sena vleže (13%), pohybem po pavilonu (13%), okusováním větví (5%),
stáním a přežvykováním (9%), péčí o srst (7%), soiálními projevy (7%), pitím vody
(5%) a vylučováním (2%).
V projevech celého stáda nebyly patrné žádné odchylky od normálu.
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4.1.8 Pozorování 4. 3. 2010
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Tabulka 23: Pozorování 4. 3. 2010 - Johan
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Tabulka 24: Pozorování 4. 3. 2010 - Berta



















































































































- 70 -























































































































































komfortní (péče o
srst)

ležení +
přežvykování

stání + oliz zdi a
ohrady






stání +
přežvykování




stání




pohyb





vylučování









sociální




potravní - mléko




potravní - voda



























potravní - okus

11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35

potravní - seno

potravní - krmná
směs

Tabulka 25: Pozorování 4. 3. 2010 - Laura



























Graf 22: Pozorování 4. 3. 2010 - Johan

Graf 23: Pozorování 4. 3. 2010 - Berta

Graf 24: Pozorování 4. 3. 2010 - Laura
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Výsledky pozorování ze dne 4.3.2010:
Pozorování ze dne 4.3.2010 probíhalo dvě hodiny v časovém rozmezí 11:35 13:35 hod. V pětiminutových intervalech byly zaznamenány jednotlivé činnosti
sledovaných jedinců.
Z výše zmíněné tabulky vyplývá, že samec Johan netrávil žádný čas během
pozorování konzumací krmné směsi, okusováním větví, pitím mléka či vody,
vylučováním ani odpočinkem vleže. Ostatní činnosti byly poměrně rozděleny v celém
průběhu sledování. Zejména se jendá o pohyb (23%), olizování zdi a ohrady (23%),
sociální projevy (21%), konzumace sena (17%), méně pak péče o srst (10%) a
přežvykování vestoje (6%).
Berta se ve sledovaném časovém úseku nevěnovala konzumaci krmné směsi ani
mléka, nevylučovala, neolizovala zeď, neodpočívala vleže ani nevěnovala pozornost své
srsti. Z grafu vidíme, že více jak polovinu času trávila požíráním sena (tedy 51%), dále
se často pohybovala po pavilonu (22%) a okusovala zavěšené větvě (15%). Ve
zbývajícím čase se napájela vodou (5%), projevovala se sociálně (5%) a vestoje
přežvykovala (2%).
Samice Laura netrávila žádný čas konzumací krmné směsi, vylučováním a
odpočinkem vleže. Nejdelší úsek sledování vyplnilo okusování okolních větví (28%),
dále pak konzumace sena (16%), pohyb po pavilonu (14%) a stání a přežvykování
(14%). Shodně po 7% zabralo sání mateřského mléka a sociální chování. 5% věnovala
olizování zdi a ohrady, 4% času strávila komfortní péčí o srst, 3% nasáváním vody a 2%
vylučováním.
Stádo se v pavilonu chovalo podobně, jako sledovaní jedinci.
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4.1.9 Celkový výsledek pozorování:

potravní - seno

potravní - okus

potravní - voda

potravní - mléko

vylučování

sociální

pohyb

stání

stání +
přežvykování

stání + oliz zdi a
ohrady

ležení +
přežvykování

komfortní (péče o
srst)

18.1.2010
21.1.2010
28.1.2010
10.2.2010
11.2.2010
20.2.2010
25.2.2010
4.3.2010
Celkem:

potravní - krmná
směs

Tabulka 26: Jednotkový záznam zastoupení aktivit během jednotlivých pozorování a celkový součet Johan
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Graf 25: Procentuální znázornění celkového zastoupení jednotlivých aktivit - Johan

Z výše zmíněné tabulky a grafu vyplývá, že samec strávil většinu času pohybem
po pavilonu, dále často stál a přežvykoval, konzumoval seno, olizoval zeď a ohradu
nebo u něj byly patrné znaky sociálního chování.
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Tabulka 27: Jednotkový záznam zastoupení aktivit během jednotlivých pozorování a celkový součet Berta
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Graf 26: Procentuální znázornění celkového zastoupení jednotlivých aktivit - Berta

Dospělá samice nejčastěji konzumovala seno. Ostatní aktivity bylo možno
zaznamenat ve výrazně nižším měřítku.
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Tabulka 28: Jednotkový záznam zastoupení aktivit během jednotlivých pozorování a celkový součet Laura
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Graf 27: Procentuální znázornění celkového zastoupení jednotlivých aktivit - Laura

Po sečtení údajů všech pozorování vidíme, že žirafí mládě věnovalo nejvíce času
potravnímu chování, a to jak konzumaci sena, tak okusu větví. Dále se často
pohybovalo.

- 75 -

potravní - mléko

vylučování

sociální

pohyb

stání

14
22
4
13
16
15
9
22
115

4
2
4
4
2
7
5
4
32

2
3
1
2
5
3
0
4
20

3
3
1
5
6
4
5
1
28

9
11
9
14
10
14
14
16
97

25
28
15
23
16
26
26
28
187

0
1
0
2
3
5
0
0
11

14
14
20
23
19
12
17
12
131

11
9
8
17
9
11
10
14
89

10
4
7
0
11
7
0
0
39

komfortní (péče o
srst)

potravní - voda

26
33
33
27
20
26
40
38
243

ležení + žrát seno

potravní - okus

11
0
11
0
9
0
0
0
31

stání +
přežvykování
stání + oliz zdi a
ohrady
ležení +
přežvykování

potravní - seno

18.1.2010
21.1.2010
28.1.2010
10.2.2010
11.2.2010
20.2.2010
25.2.2010
4.3.2010
Celkem:

potravní - krmná
směs

Tabulka 29: Jednotkový záznam zastoupení aktivit během jednotlivých pozorování a celkový součet všichni sledovaní jedinci
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Graf 28: Procentuální znázornění celkového zastoupení jednotlivých aktivit - všichni sledovaní jedinci

Nejčastějšími aktivitami sledovaných jedinců byla konzumace sena a pohyb po
pavilonu.
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5 DISKUZE
Předpokládala jsem, že žirafy budou, stejně jako ve volné přírodě, trávit většinu
času konzumací krmiva a přežvykováním. Tuto teorii lze snadno potvrdit zejména
z výše zmíněného grafu č. 28, který určuje poměrné zastoupení denních aktivit všech tří
sledovaných jedinců. Vyčteme z něj, že jedinci věnovali většinu svého času, celých
22% požírání objemového krmiva - sena. Po přičtení dalších prvků, jako je konzumace
krmné směsi, okusu, vody a mléka, zjistíme, že žirafy trávily celých 44% sledovaného
časového úseku žraním a pitím. Do potravního chování bychom měli řadit také fázi
přežvykování, přičteme tedy ještě dalších 12% z přežvykování ve stoje a 4%
z přežvykování vleže (celkem 16%), a dostaneme celkových 60%. Je tedy prokázáno, že
většinu dne žirafa vyplňuje sháněním potravy a jejím přežvykováním.
Tyto hodnoty jsou však poměrně odlišné u samce a samice a také u dospělců a
mláďat. Samec Johan během doby sledování, jak ukazují průběžné grafy a zejména
výsledný graf č. 25, strávil nejvíce času spásáním sena, 16%. Dále konzumoval krmnou
směs v době jejího podávání (tato hodnota je u všech jedinců stejná, tvoří ji 3% času, a
není zcela relevantní, neboť jednotlivá sledování probíhala v různých časových
úsecích). Zajímavé je, že během všech osmi zaznamenaných pozorování věnoval Johan
okusu zavěšených větví pouze zlomek času a v celkovém grafu se tedy jeví jako
činnost, kterou nekonal prakticky vůbec. Nasáváním vody z napáječky trávil pouze 1%
dne. Johan během celého pozorování přežvykoval pouze ve stoje a tímto způsobem
trávil 18% dne. Po sečtení je patrné, že samec věnoval potravnímu chování 38% dne,
což je oproti průměru spočítanému z hodnot všech tří sledovaných jedinců, poměrně
málo.
Dospělá samice podle grafu č. 26 věnovala spásání sena téměř dvojnásobek
času, tedy 31%. Značnou část dne zabíralo, na rozdíl od samce, okusování větví (13%).
Hodnota času stráveného pitným režimem je také vyšší, činí 5%. Naopak čas strávený
přežvykováním, které probíhalo také pouze ve stoje, byl o poznání kratší, pouhých 10%.
Sečteme-li všechna tato čísla (včetně procentuálního zastoupení konzumace krmné
směsi - 3%), získáme hodnotu 62%. Potravní chování u Berty tedy zabírá o poznání
více času, než u Johana.

- 77 -

U mláděte, jak je zřejmé z grafu č. 27, se nejvyšší hodnota vyskytuje také u
kolonky konzumace sena, a to 20% ve stoje a 4% vleže, celkem 24%. Výrazný podíl na
denním rozvrhu Laury má také okus větví zavěšených v prostorách pavilonu, 18%.
Vzhledem k tomu, že samička byla v době pozorování ještě mladá, často se snažila sát
od své matky mateřské mléko (5% dne). Ve velkém množství pokusů ji však matka
odháněla či ustupovala. Přesto je však dle mého názoru vhodné tyto snahy zaznamenat
jako druh potravního chování, protože se vyskytovaly z důvodu hledání obživy. Pila
vodu 3% dne. Přežvykováním ve stoje trávila 9% dne, vleže o něco více, celých 10%.
Potravnímu chování tedy věnovala dokonce 71% z celkové doby sledovaného úseku
dne, což je nejvyšší hodnota.
Z těchto poznatků lze vyvodit závěr, že žirafí samice tráví konzumací potravy a
jejím zpracováním v ústech více času, než samci. Je tedy pravděpodobné, že samci se
oddávají častěji jiným činnostem - pohybu či sociálním vztahům. Také lze tvrdit, že
mládě žirafy tráví projevy potravního chování více času než dospělci. Je však třeba brát
v úvahu, že při přežvykování vleže, a v podstatě i při spásaní sena vleže, mladá žirafa
také odpočívá, tudíž není jednoznačné, že všechny přičtené hodnoty musí být nutně
snahou uspokojit potravní nároky.
V žádném ze svých pozorování jsem nezaznamenala činnost, při které by
dospělé žirafy naznačovaly fázi odpočinku či dokonce spánku. Mládě občas uléhalo, ale
nikdy neusnulo, neboť většinu času stráveného vleže konzumovalo seno či
přežvykovalo natrávenou stravu. Je tedy možné potvrdit fakt, že žirafy přes den nespí a
odpočívají jen zřídka.
Dle mého názoru se u žiraf vyskytl také určitý projev stereotypního chování.
Jemu bych přisuzovala 8% dne - v celkovém měřítku, kdy se žirafy věnovali olizování
mříží a stěn pavilonu. Tyto hodnoty jsou rozdílné pro každého sledovaného jedince,
tvoří u samce 14%, u samice 8% a u mláděte 2% dne. Z toho je možné usuzovat na to,
že mladá žirafa využívá svůj čas dostatečně k jiným činnostem. Některé názory vidí v
tomto chování (zejména starších jedinců) alternativu k sání mateřského mléka, které jim
v mládí někdy nebývá dostatečně umožněno (zvířata jsou občas převážena do jiných
zoologických zahrad ještě v období, kdy v přírodě mohou sát mléko od své matky). Je
však možné tento jev vysvětlit jednodušeji, a to tak, že žirafy zkrátka v pavilonu nemají
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tak velký prostor a velké množství savanských stromů, jako jejich domovina, a tak
olizují a okusují vše, co vidí.
Za zmínku dále stojí podíl sociálního chování v denním rytmu jednotlivců.
Potvrdila se domněnka vyslovená v hypotéze, že samec bude mít tyto projevy častěji.
Sledovaný jedinec se věnoval zejména očichávání, laskání se samicemi či otírání se
krky s převážně mladými samci, a to celých 14% dne. Sociální chování samice bylo
zaznamenáno převážně v souvislosti s mládětem, méně často pak v komunikaci se
samcem. Tvořilo však pouhých 8%. Mladá samice se zabývala zejména jinými mláďaty,
o která se otírala tělem. Toto chování u ní tvořilo 5% dne. Je však důležité zmínit, že
určitým výrazem sociálního cítění je i vyhledávání matky a saní mateřského mléka. Dle
mého názoru však v tomto chování převládají potravní pudy, proto jej v tomto oddílu
nezapočítávám.
Biologická potřeba související s vylučováním v podobě moči či pevné stolice
byla u všech sledovaných jedinců přibližně stejná a tvořila 2 - 3% dne.
Žirafy se po vnitřní ubikaci velmi často pohybovali, přecházeli s místa na místo
zejména ve snaze nalézt další zdroj potravy či napáječku s vodou. V tomto chování
bych však neviděla pouze projev s podtextem vyhledávání potravy, myslím, že se
naopak jednalo o určité monitorování nastalých situací a kontrolu ostatních jedinců ve
skupině. Tento jev se dal fakticky též předpokládat, neboť po domovských savanách se
žirafy rovněž často přemisťují. Kromě mláďat, která občas popoběhla či povyskočila, se
však jedinci po pavilonu procházeli pomalou houpavou chůzí. Je také zajímavé, že
samec podle zaznamenaných pozorování strávil lokomocí nejdelší úsek dne (22%),
samice se pohybovala pouze 16% a mládě dokonce pouze 14% dne. Původně jsem
předpokládala, že mladá žirafa bude aktivnější. Nízká procentuální hodnota však může
být způsobena právě rozdělením času v různorodé činnosti.
Je třeba zmínit, že výrazný rozdíl mezi chováním samce a samicí je rovněž
v uplatnění komfortního chování, jež se projevovalo zejména drbáním o zavěšené větve
či o mříže, méně často pak olizováním vlastní srsti. Žirafí býk se těmito projevy zabýval
celých osm procent dne, u samice zabírali pouhé jedno procento. U mláděte vidíme opět
projevy častější (6% dne).

- 79 -

6 ZÁVĚR
Z analýzy literatury vyplývá, že čeleď žirafovitých zahrnuje dva dosud žijící
rody. Ve své práci jsem zkoumala pouze chování čeledi žirafovitých.

Ze zpracovaných údajů vyvozuji tyto závěry:


Žirafy věnují převážnou část dne konzumaci potravy a prvkům potravního
chování (60%), avšak v různé míře samci (38%), samice (62%) a mláďata
(71%).



Žirafy přes den nespí a většinou odpočívají ve stoje, během celého období
sledování se v žádném z uskutečněných pozorování jedinci neuložili ke spánku,
odpočinku vleže se občas věnovala pouze mláďata.



Projevem stereotypního chování je časté olizování zdi a mříží v pavilonu,
v přírodě se tento jev prakticky nevyskytuje.



Samec vykazoval častější známky sociálního chování.

Smysl mé práce spatřuji v rozšíření pohledu na chování žiraf v zajetí. Výsledky
lze využít při srovnání aktivity žirafího stáda v různých zoologických zahradách. Tyto
studie by mohly přinést zajímavé poznatky.
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