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Abstrakt 

Diplomová práce je věnována situaci orangutanů v zajetí a tématice orangutanů 

v učebnicích pro základní a střední školy. 

Orangutani žijící v zajetí mají odlišné podmínky pro život než volně žijící 

orangutani. Nevhodné podmínky v zajetí vedou к netypickému chování u orangutanů. 

Proto je velmi důležité vytvořit orangutanům v zajetí takové podmínky, které by plně 

rozvíjeli jejich chování, schopnosti a dovednosti. 

Hlavním cílem diplomové práče bylo na základě teoretických podkladů popsat 

rozdíly v chování u volně žijících a zajatých orangutanů. Popis orangutanů v pražské 

zoologické zahradě tuto problematiku rozvíjí. Analýza učebnic, vytvořené pracovní listy 

i prezentace na téma orangutani pak mají pomoci učitelům ve výuce této problematiky. 
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Abstract 

The diploma thesis is focused on the situation of the captive orangutans and 

the theme of orangutans in the school-books for primary schools and high schools. 

The captive orangutans have different surroundings than wild orangutans. 

Unsuitable conditions can be the causation of orangutans unfitting behavior. So it is very 

important to make such suitable surroundings for captive orangutans that it can evolve 

the behavior, skills and acquirement of orangutans. 

The main aim of the diploma thesis, based on theoretical insight, was to inscribe 

the behavioral differences between wild and captive orangutans. The description of 

the captive orangutans in the Prague ZOO is getting evolve this theme. The school-books 

analysis, work sheet and the presentation about orangutans could be useful for teachers. 
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1 Úvod 

Orangutani jsou kriticky ohroženým druhem. Pokud se situace nezmění, během 

několika příštích let vyhynou. Nežijeme v oblasti jejich výskytu, proto se nás tento 

problém týkat nemusí. Přesto však můžeme udělat alespoň minimum pro jejich záchranu. 

A to informovat žáky o stavu nejen těchto, ale i jiných ohrožených lidoopů, primátů nebo 

i jiných zvířat. 

Orangutani patří mezi bezocasé primáty, tedy mezi nejdokonaleji vyvinuté savce. 

Jako jediní z velkých lidoopů žijí v Asii. V minulosti se vyskytovali po celé jihovýchodní 

Asii. Nyní se nacházejí pouze na několika málo místech na ostrovech Borneo a Sumatra. 

Díky činnosti člověka však i tato místa rychle mizí. 

Studium a výzkum volně žijících orangutanů, na rozdíl od ostatních lidoopů, začal 

poměrně nedávno. V roce 1971 přijela na ostrov Borneo Kanaďanka Biurité Galdikas, 

která započala studium orangutanů v jejich přirozeném prostředí. Výzkumy přinesly 

několik nových a překvapujících informací o životě orangutanů. Do té doby 

se orangutanům nepřisuzovali téměř žádné schopnosti. Výzkumy ale ukázaly, že jsou 

velice inteligentní a svoji inteligenci umí používat ve svůj prospěch. 

Orangutani jsou v několika rysech výjimeční. Za prvé jsou primárně stromoví. 

Obývají různé typy a různá patra deštných pralesů. Navíc jejich nejčastější typ lokomoce je 

tzv. brachiace neboli zavěšování. Po zemi se orangutani pohybují kvadrupedně. Další 

výjimkou je zbarvení jejich srsti, které se pohybuje od sytě rezavých, po červené až tmavě 

hnědé odstíny. Zbarvení srsti orangutanů se liší podle geografického původu. V neposlední 

řadě je pro ně charakteristická i sociální struktura. 

Orangutani mají jedno z nej pomalejších životních temp ze všech zvířat. Samice 

pohlavně dospívají kolem 11 roku, ale své první mládě mají průměrně v patnácti letech. 

Dále samice rodí jedno mládě přibližně každých osm let. Během těchto osmi let je mládě 

na samici závislé a samice ho musí naučit všechny dovednosti. Proto může mít jedna 

samice během svého života maximálně čtyři mláďata. Pokud se sníží počet volně žijících 

dospělých orangutanů, bude trvat velmi dlouhou dobu, než vyroste nová generace. Díky 

činnosti člověka se však počet orangutanů neustále snižuje. Vědci varují, že pokud 

se tempo ničení pralesů nepodaří zastavit či alespoň zpomalit, orangutani skutečně brzy 

vymřou. 
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Výzkumy také ukázaly, že orangutani mají poměrně složité sociální struktury, 

ve kterých vládne dominantní samec. Dříve převládal názor, že jsou orangutani solitérní 

a samci a samice se stýkají jen jednou za několik let - v období kdy je samice v říji. 

Terénní práce však tuto teorii vyvrátily a poukazují i na rozdíly v sociální struktuře 

u bornejských a sumaterských orangutanů. Základní znaky sociální struktury u volně 

žijících orangutanů však neplatí vtákových podmínkách, které mají orangutani 

v zoologických zahradách. Zde jsou chováni v naprosto odlišných podmínkách. Díky tomu 

dochází u zajatých orangutanů к odlišnostem v chování, sociální struktuře nebo ve vývoji 

v porovnání s volně žijícími orangutany. Nevhodné podmínky mají za následek špatný 

zdravotní stav orangutanů nebo netypické chování. Pokud jsou však orangutanům v zajetí 

poskytnuty alespoň základní podmínky pro normální život, stávají se velmi dobrým 

a zajímavým podmětem na pozorování. Návštěvy škol v zoologických zahradách tak 

mohou pomoci nejen ve výuce primátů, ale také při výuce etologie či ekologie. 

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na základní charakteristiku 

orangutanů. Potřebné informace jsem čerpala z různých výzkumů a studií, které zkoumaly 

orangutany v jejich přirozeném prostředí. Popisuji zde tělesnou stavbu orangutanů, jejich 

životní cyklus nebo např. stále nevyřešenou otázku poddruhů či druhů orangutanů. Velkou 

část tvoří také problematika získávání potravy. Orangutani rozeznávají asi čtyři sta různých 

zdrojů potravy. Pamatují si, kdy a kde dozrává konkrétní druh ovoce. A jak ukázaly 

výzkumy, používají orangutani různé jednoduché nástroje k tomu, aby těžko dostupnou 

potravu získali. To je podle vědců důkazem jejich inteligence. 

Dalším problémem, kterým se zabývám v teoretické části, je doposud nevyřešená 

otázka sociální struktury orangutanů. Ukazuje se, že je mnohem složitější, než 

se předpokládalo. Stejně tak je tomu i u ontogeneze orangutanů. Stále není úplně jasné, 

v kolika letech se samcům orangutanů vytvářejí sekundární pohlavní znaky a co tento 

vývoj podněcuje. 

Zaměřuji se také na popis přirozeného prostředí orangutanů. P r á v ě podmínky 

prostředí, ve kterých orangutani žijí, ovlivňují jejich chování. To je patrné tehdy, když 

srovnáme volně žijící a zajaté orangutany. К tomuto srovnání se dostávám na závěr 

teoretické části. Zabývám se tu problémy, které s sebou zajetí pro orangutany přináší. 

Existují rozdíly v úmrtnosti, v reprodukci i v chování mezi zajatými a volně žijícími 

orangutany. 
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Praktickou část diplomové práce jsem rozdelila do tří kapitol. V první kapitole 

popisuji skupinu orangutanů v pražské zoologické zahradě. Skupina je tvořena rodinou 

orangutanů sumaterských {Pongo pygmaeus abelii). Popisuji zde historii orangutanů 

v pražské zoologické zahradě, prostředí, ve kterém žijí i jejich denní aktivity. Navazuji tak 

částečně na závěr teoretické části, v které se věnuji rizikům spojeným se zajetím. 

Ve druhé kapitole se zaměřuji na problematiku orangutanů ve školách 

a v učebnicích. Rozebírám v ní učebnice pro základní školy a gymnázia i čas věnovaný 

právě těmto lidoopům. 

Třetí kapitolu praktické části tvoří pracovní listy pro žáky a prezentace orangutanů. 

Snažila jsem se vytvořit takové pracovní listy, které by byly inspirativní jak pro žáky, tak 

i pro učitele. Pracovní listy jsou rozděleny podle obtížnosti. Jedny jsou pro žáky 

základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Druhé jsou pro žáky vyšších 

ročníku víceletých gymnázií. 

Prezentace jsou určeny učitelům základních i středních škol. Snažila jsem se vybrat 

takové základní informace a obtížnost, aby odpovídaly konkrétním stupňům na základních 

i středních školách. 
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2 Teoretická část 

2.1 Přehled systematického zařazení orangutanů (Ponginae) 

Říše: Živočišná (Animalia) 

Kmen: Savci (Mammalia) 

Řád: Primáti (Primates) 

Podřád. Vyšší primáti (Anthropoidea) 

Skupina: Úzkonosí (Catarrhini) 

Nadčeleď: Hominoidea 

Čeleď: Hominidé (.Hominidae) 

Podčeleď: Orangutani (Ponginae) 

Podčeleď: Šimpanzi (Paninae) 

Podčeleď: Lidé (Homininae) 

2.2 Řád: Primáti (Primates) 

Primáti (řád Primates, starší český název nehetnatci) jsou řádem savců, který 

prokazuje značnou diverzitu. Současná systematika této skupiny zahrnuje asi 250 druhů 

a nejméně 14 čeledí. Skutečný počet druhů a čeledí není ale zdaleka jasný a přesný. 

Je to jeden z nejstarších, v současné době stále žijících, řádů savců. Jeho evoluce 

začala nejspíš v nej starším období třetihor, v paleocénu, zhruba mezi 80 - 60 miliony lety. 

Prvopočátky tohoto řádu nejsou však zcela jasné, a tak někteří badatelé spekulují 

i o možnosti vzniku primátů nebo jejich bezprostředních předků už na konci druhohor, 

v křídě (Vančata, 2003a). 

Primáti jsou většinou býložraví nebo všežraví, výjimečně hmyzožraví savci, žijící 

převážně v tropickém a subtropickém pásu země. Většinou jsou to čtyřnozí, středně velcí 

savci (od 1 - 50 kg) žijící sociálním způsobem života často vázaného na přítomnost stromu 

či lesních ekosystémů. Svým tvarem těla jsou přizpůsobeni pohybu na stromech. 

Primáty spojuje řada společných znaků. Od ostatních savců se liší polouzavřenou 

nebo uzavřenou orbitou, charakteristickou morfologií chrupu s vyčnívajícími špičáky. Maji 

chápavou pětiprstou končetinu s nehty, nikoliv drápky, s odpovídající morfologií článku 
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prstů ruky a nohy. Palec ruky se u některých druhů může postavit do opozice vůči ostatním 

prstům. Na polštářcích prstů jsou vyvinuty rýhy - hmatové, papilární linie. Dalším znakem 

typickým pro primáty je stereoskopické, nebo alespoň částečné stereoskopické vidění 

a relativně velký a rozvinutý mozek. Čichový lalok je u primátů, na rozdíl od savců, 

redukován a má vedlejší roli při vnímání. Největší podíl na percepci má zrak, důležitý je 

i sluch. Primáti mají vynikající prostorovou orientaci. Mají dobře až progresivně 

rozvinutou mozkovou kůrou a mozeček (Mazák, 1986; Vančata, 2003a). 

Po zemi se pohybují, až na výjimky, většinou po čtyřech, tzv. kvadrupední 

lokomoce. Některé druhy jsou výjimečně (a na krátké vzdálenosti) schopny pohybu 

v téměř vzpřímené pozici a po zadních končetinách. Samice primátů mají malý počet 

(1 - 2) málo zralých mláďat a vyspělou formu placenty (Vančata, 2003a). 

Experimentální biologické vědy postupně prokázaly u všech primátů také řadu 

společných znaků genetických, biochemických a fyziologických. Jak ukazují současné 

výzkumy, žijící primáti jsou poměrně homogenní skupinou, kterou lze z hlediska současné 

primatologie rozdělit do dvou, případně tří, jasně definovaných skupin: podřádu poloopice 

(.Prosimii), nově vyčleněného podřádu nártouni (Tarsiiformes) a podřádu vyšší primáti 

(Anthropoidea) (Vančata, 2003a). 

2.3 Podřád: Vyšší primáti (Anthropoidea) 

Ve srovnání s poloopicemi mají vyšší primáti zřetelný větší rozvoj mozkové části 

lebky, svědčící o vyvinutějším mozku. Telencephalon (mozková část lebky) má většinou 

poměrně zřetelnou gyrifikaci (rýhování) a mozeček je plně rozvinutý. Všichni 

Anthropoidea mají malý čichový lalok. Zraková kůra mozková je ovšem rozsáhlá. Zrak 

je jejich hlavním smyslem. Oči vyšších primátů směřují dopředu, a umožňují tak dokonalé 

prostorové vidění. Orbita je zezadu plně uzavřena a obsahuje kost slzní. Orbity jsou blízko 

sebe a optické osy obou očí jsou paralelní. Vyšší primáti mají dokonalý zrak a ve většině 

případů barevné vidění. Tape tum lucidum, odrazová vrstva pod sítnicí, kterou maji 

poloopice, nemají Anthropoidea nikdy vytvořenou. Oči mají dokonalou koordinaci pohybu 

a rozvinutý ochranný systém. Maxilla (horní čelist) je obvykle poměrně krátká, spodní 

čelist (mandibulá) je v symfýze vždy srostlá (na rozdíl od poloopic) a relativně robustní, 

vysoká a spíše vertikální. Rhinarium, vlhký „čumáček", který mají všechny poloopice, 

není nikdy vytvořeno. Vyšší primáti nemají specializované pachové žlázy, což 
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je pravděpodobně i jedním z důvodů, proč mají poměrně špatný čich (Vančata, 2003a). 

Ušní boltce jsou umístěny výrazně laterálně. Mají typickou antropoidní stavbu 

a možnosti jejich pohybu jsou buď velmi omezené nebo žádné. Stavba kostěného ucha je 

v základních rysech obecně srovnatelná u všech vyšších primátů (Mazák, 1986; Vančata, 

2003a). 

Stavba, počet i tvar zubů je u všech druhů vyšších primátů téměř shodný. Až 

na redukci třetích molárů (stoliček) u drápkatých opic a prvního premoláru (třenový zub) 

u úzkonosých primátů, zde nedochází к žádným výrazným změnám. Řezáky jsou vždy 

ve vertikální poloze. U vyšších primátů, s výjimkou člověka, je vždy dobře vyvinutý 

výrazně přečnívající špičák (Vančata, 2003a). 

Všichni vyšší lidoopi jsou, až na jednu výjimku (Mirikiny, Aotinae), denními 

živočichy. Délka předních a zadních končetin se výrazně neliší, výjimkou jsou vysloveně 

stromově specializované druhy. Nehty jsou na všech prstech ruky i nohy, u drápkatých 

opic jsou na většině prstů přeměněny do tvaru drápků. Při skákání jsou zadní končetiny 

vždy odrazové a přední vždy přistávací. Horní končetiny jsou jako celek velmi pohyblivé, 

ruce mají velmi dobré manipulační schopnosti. Palec ruky není většinou schopen dokonalé 

opozice, často je v různé míře redukován a může i chybět (Mazák, 1986; Vančata, 2003a). 

Další základní charakteristikou vyšších primátů je jejich společenský způsob života. 

Žijí v tlupách, které tvoří u některých druhů jen pár jedinců, u jiných až několik desítek. 

Tlupu vede zpravidla dospělý samec. 

Anthropoidea se v zoologickém systému dělí do dvou skupin, tzv. infrařádů. 

Prvním infrařádem jsou širokonosí primáti (.Plathyrrini), druhým infrařádem jsou úzkonosí 

primáti (Catarrhini) (Vančata, 2003b). 

Jak už sám název infrařádů napovídá, základním znakem u širokonosých primátů je 

jejich široká nosní přepážka a nozdry směřující do stran. Širokonosí primáti žijí v Jižní 

a Střední Americe. Nosní přepážka u úzkonosých primátů je naopak úzká a nozdry 

směřují, stejně jako u člověka, více či méně dolů. Úzkonosí primáti se vyskytují hlavně 

v Africe a v Asii. Kromě tohoto základního rozdílu existuje mezi oběma skupinami ještě 

mnoho jiných odlišností. 
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2.3.1 Širokonosí primáti (Plathyrrini) 

Širokonosí primáti tvoří specifickou skupinu podřádu Anthropoidea. Dříve se mělo 

za to, že mnohé znaky charakterizující širokonosé primáty jsou archaické (ve srovnání 

s primáty úzkonosými). Současné analýzy však ukazují, že se jedná spíše o znaky nové, 

apomorfní, které vznikly u širokonosých primátů adaptacemi na široké spektrum 

ekosystémů jižní a střední Ameriky. Díky širokému spektru ekosystémů je tato skupina 

primátů ekologicky velmi diversifikovaná. Širokonosí primáti tvoří skupinu malých 

až středně velkých, většinou pouze stromových primátů (Vančata, 2003b). 

Jihoamerické širokonosé opice se odlišují od úzkonosých opic celou řadou 

specifických znaků na lebce, zubech a skeletu. Kromě již zmíněných nosních přepážek 

jsou to změny například ve stavbě jařmového oblouku. Velmi důležitou odlišností je, 

že kost temenní (05 parietale) a kost lícní (os zygomaticum) jsou spojeny před kostí čelní 

(os frontale), která se tak nespojuje s kostí klínovou (05 sphenoidale). U širokonosých 

primátů se ve stavbě ucha nevytváří dlouhý vnější kostěný zvukovod, jako je tomu 

u úzkonosých primátů. Švy na lebce srůstají obecně později než u úzkonosých primátů 

a lebka je poměrně dlouhá. Obličejová část (splanchnocranium) je však vždy poměrně 

krátká, u drápkatých opic téměř vertikální (Vančata, 2003b). 

Stavba mozku, který má všechny důležité rysy vyšších primátů, má některé 

specifické rysy, např. kůra mozková je většinou méně gyrifikovaná než u úzkonosých opic. 

Postkraniální skelet má rovněž některé specifické rysy. Jedním z nich je ten, 

že palec ruky je málo pohyblivý a někdy i redukován. Specifické rysy jsou také ve stavbě 

pánve a nohy. Nejtypičtějším znakem je však úplný srůst kosti holenní (tibia) a kosti 

lýtkové (fibula) v oblasti kotníku. Zadní končetiny jsou mírně delší nebo stejně dlouhé jako 

končetiny přední (Vančata, 2003b). 
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2.3.2 Úzkonosí primáti (Catarrhina) 

Úzkonosí primáti se dělí do dvou odlišných skupin: nadčeleď Cercopithecoidea 

a nadčeleď Hominoidea. Úzkonosí primáti se oddělily od nejstarších hominoidů 

v nej starším miocénu, pravděpodobně mezi 2 6 - 30 miliony let (Vančata, 2003b). 

Úzkonosí primáti jsou středně velcí savci s hmotností od tří do dvou set kilogramů. 

Žijí ve velmi širokém spektru ekosystémů od primárních tropických deštných pralesů 

až po polopouště a lesní formace mírného pásma. Do této skupiny řadíme druhy téměř 

výhradně stromové i druhy převážně pozemní. 

Znaky, které od sebe odlišují obě skupiny, můžeme najít na lebce, zubech, kostře 

končetin i trupu. Jak už bylo zmíněno výše, jedním z typických znaků úzkonosých opic 

je stavba kostěného nosu a nosní přepážky. Vnější kostěné nozdry jsou vysoké a ze stran 

zúžené, směřující spíše dolů než do stran, nosní přepážka je úzká. Dalším znakem je počet 

zubů. Úzkonosí primáti mají totiž pouze dva premoláry. Řezáky nejsou nikdy dlouhé 

a vysoké, mohou být relativně drobné, ale například u šimpanzů i dost široké. Typické jsou 

také dlouhé tesákovité špičáky. Čelisti jsou většinou delší než u širokonosých primátů 

a obličejová část většiny úzkonosých primátů je výrazně prognátní (Vančata, 2003b). 

Pro stavbu lebky úzkonosých primátů je typické, že kost čelní (os frontale) je švem 

spojena s kostí klínovou (os sphenoidale), a tím odděluje kost temenní (os parietale) a kost 

lícní (os zygomaticus). Kost spánková (os tympanicum) srůstá s kostí spánkovou 

(os temporale) a vytváří, na rozdíl od širokonosých primátů, kostěný zvukovod (Vančata, 

2003b). 

Mozková část lebky (neurocranium) je u úzkonosých opic relativně kratší, spíše 

okrouhlá, a lebeční švy srůstají dříve než u širokonosých primátů (Platyrrhina). Také 

mozek je charakteristický svým progresivním rozvojem. Typická je velmi dobře rozvinutá 

a velká mozková kůra s rozvinutou gyrifikací a poměrně velký mozeček. Rozvoj mozku 

evidentně souvisí s výrazným rozvojem schopností lokomočního aparátu a manipulačních 

schopností ruky. Nadočnicové oblouky jsou většinou jasně zřetelné až vystupující 

(Vančata, 2003b). 

Ruka úzkonosých primátů má velmi dobré manipulační schopnosti. Palec na ruce 

i noze je dobře pohyblivý a zvyšuje manipulační schopnosti jak ruky, tak i nohy 

úzkonosých primátů. Potravně by bylo možno tuto skupinu charakterizovat jako skupinu 

nespecializovanou. Většinou se jedná o širokospektrální všežravce nebo širokospektrální 

býložravce. 
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Úzkonosí primáti žijí většinou v relativně velkých sociálních skupinách a všechny 

skupiny úzkonosých primátů mají velmi rozvinutou socializaci a komunikaci. 

Pro úzkonosé primáty je typický zjevný menstruační cyklus a pravidelná receptivita 

samic ve zhruba měsíčních intervalech. Ta je mnohdy spojená s viditelnými změnami 

v anogenitální oblasti a dalšími znaky signalizujícími připravenost dané samice к páření. 

Úzkonosí primáti mají vždy jeden pár prsních bradavek a obvykle jen jedno mládě, 

o které vždy primárně pečuje matka. Samci o mládě nikdy nepečují v plném rozsahu ani 

po krátkou dobu. Někdy však mohou mladší samci dočasně pečovat o cizí osiřelé mládě, 

které již není výrazně závislé na mléčné potravě a mateřské péči (Vančata, 2003b). 

2.3.2.1 Nadčeleď: Lidoopi (Hominoidea) 

Nadčeleď Hominoidea je skupinou dosti nehomogenní, s fylogenetický nejasnou 

definicí. Jsou to většinou středně velcí savci. Rozdělujeme je na dvě čeledi: jednu 

starobylou, ale zároveň velmi specializovanou čeleď gibbonů (Hylobatidea) a druhou 

čeleď velkých lidoopů (.Hominidea). Všichni zástupci této nadčeledi žijí v Africe nebo 

v Asii (Vančata, 2003b). 

Všichni recentní příslušníci nadčeledi Hominoidea postrádají ocas. Několik zbylých 

ocasních obratlů srůstá v kostrč (os coccygis). Mají široký hrudník a celá stavba jejich těla 

ukazuje přizpůsobení к svislému nebo alespoň šikmému držení těla. Ostatní primáti drží 

trup zpříma pouze když sedí; při chůzi či pohybu po stromech mají tělo ve víceméně 

vodorovné poloze. Hominoidea se však jak po zemi, tak i ve větvích pohybují s trupem 

v poloze šikmé, někdy dokonce svislé. Jejich paže jsou totiž delší než nohy, takže i při 

chůzi mohou zachovávat alespoň polovzpřímenou polohu těla. Typickou je tedy pro ně 

tzv. antipronográdní lokomoce, což znamená lokomoce, při které převažuje vertikální 

pozice trupu (šplhání, sezení, zavěšování, brachiace a různé bipední typy lokomoce). 

V souvislosti s přestavbou skeletu a častějšímu využívání vertikální polohy trupu, došlo 

také к zásadní přestavbě svalového systému i vnitřních orgánů, zejména cévního zásobeni 

a nervové soustavy (Vančata, 2003b). 

Hominoidea mají široký dorzoventrálně (předozadně) zploštělý hrudník a hrudní 

kost je, oproti úzké a dlouhé kosti hrudní ostatních primátů, široká a plochá. Lopatky jsou 

posunuty více na záda a díky tomu směřují ramena spíše do stran. U ostatních primátů lezi 
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lopatky spíše po stranách hrudního koše a tak úzká ramena směřují spíše dolú. Také 

uspořádání zápěstních kůstek je pro čeleď Hominoidea typické (Vančata, 2003b). 

U zástupců čeledi Hominoidea má hrudní páteř jinou funkci než u jejich předků. 

Vzhledem k tomu, že trup je držen v polovzpřímené až vzpřímené poloze, hrudní páteř 

nese celou váhu nejenom trupu, ale i hlavy a horních končetin. Proto je páteř u zástupců 

čeledi Hominoidea ve své hrudní i bederní části složena z menšího počtu obratlů, které 

jsou relativně nižší a širší než u jiných primátů (Mazák, 1986; Vančata, 2003b). 

Pánevní kosti hominoidů jsou širší, nižší, prohnutější a vytočené z původní polohy 

rovnoběžně s páteří více do stran. Takové utváření pánve jednak umožňuje lepší 

rovnováhu těla při sezení i stání, a jednak tvoří podporu pro vnitřní orgány (Vančata, 

2003b). 

Hominoidea mají ještě jeden výrazný a odlišný znak: na rozdíl od ostatních primátů 

a většiny dalších savců nemají totiž vrozenou schopnost plavat. Velcí lidoopi a zejména 

giboni se vody vyloženě bojí (Mazák, 1986; Vančata, 2003b). 

Velcí lidoopi jsou nápadní holým, srstí neporostlým obličejem, jehož výraz se může 

díky četným mimickým svalům podle nálady zvířete měnit. Jejich uši ztrácejí kornoutovitý 

tvar, jaký mají hlavně poloopice a blíží se svým tvarem spíše lidskému boltci (Mazák, 

1986; Vančata, 2003b). 

Dalšími, pro čeleď Hominoidea, typickými znaky jsou vyspělý mozek, vysoká 

inteligence, velmi dobré analytické schopnosti, vysoce rozvinutá vokalizace a neverbální 

komunikace. 

Současná systematika se od té původní liší. Původně totiž primatologové dělili 

nadčeleď Hominoidea do tří čeledí: čeleď gibonovití (Hylobatidae), čeleď orangutanovití 

(Ponginae) a lidoopi (Hominidae). Současná systematika rozděluje Hominoidea do dvou 

čeledí: čeleď gibonovití (Hylobatidae) a čeleď Hominidae, do které řadí všechny velké 

lidoopy, fosilní i současné homininy (lidi) (Vančata, 2003b). 

2-3.2.2 Čeleď: Hominidé (Hominidae) 

Zahrnuje tři rody, z nichž dva žijí v Africe a jeden v jihovýchodní Asii. Zařazení 

současných i fosilních druhů do čeledi Hominidae nebylo od začátku samozřejmé 

a systematika této čeledi nebyla vždy jednoduchá. Z počátku sem patřili pouze dvojnozí, 
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člověku podobní Australopitéci a rod Homo. Pak ale přišly na řadu výzkumy, které různým 

způsobem a s různým výsledkem potvrzovaly či vyvracely blízkou příbuznost lidoopů 

a člověka (Vančata, 2003b). 

Nakonec se po různých genetických výzkumech prokázalo, že si jsou velcí lidoopi 

a člověk více příbuzní, než se předpokládalo. Výzkumy ukázaly různé stupně příbuznosti, 

podle kterých byli velcí lidoopi zahrnuti do čeledi Hominidae. Nejdříve do ní byli zahrnuti 

šimpanzi a gorily, tedy podčeleď Paninae. Později byla do této čeledi zahrnuta podčeleď 

Ponginae (Orangutani) (Vančata, 2003b). 

V současné době můžeme hominidy charakterizovat jako skupinu velkých 

až středně velkých savců s výrazným velikostním i tvarovým sexuálním dimorfismem. 

(Vančata, 2003b) Hominidae se převážně živí rostlinnou stravou, ve které převládají různé 

druhy plodů. Dále se v jejich potravním spektru objevují listy, kůra, pozemní bylinná 

vegetace a často také drobní živočichové (bezobratlí i obratlovci). 

Podobné znaky u všech hominidů nalézáme ve stavbě jejich lebky, těla, v chování 

i v genetické výbavě. Z tělesných znaků se hominidé od gibonovitých liší hlavně ve stavbě 

lebky. Obličejová část lebky (splanchnocranium) je u hominidů poměrně široká a robustní. 

Mandibula je hluboká a vysoká. Orbity jsou okrouhlé, vzadu uzavřené. Neurokranium 

(mozková část lebky) je relativně velké. 

Mozek hominidů je relativně velký, vysoce rozvinutý s rozsáhlou gyrifikací. Zrak 

je u této čeledi výrazně vedoucím smyslovým orgánem, sluch má velký význam především 

z hlediska komunikace. Všechny druhy hominidů mají složitou a velmi variabilní sociální 

strukturu, ve které hraje zásadní význam komunikace a učení (Vančata, 2003b). 

Dolní končetina je u hominidů poměrně krátká. Zejména stehenní kost (femur) je 

krátká jak v poměru к ostatním částem těla, tak ve srovnání s holenní kosí (tibií). Na kosti 

patní je u hominidů vždy náznak patního hrbolu. Palec je velmi dobře pohyblivý, i když 

může být relativně krátký. Horní končetina je naopak delší než dolní končetina. Ruka má 

výborné schopnosti silové i jemné manipulace. Celkově jsou ruce i nohy poměrně robustní 

a dlouhé. Trup je v poměru к dolním končetinám dlouhý. U hominidů je výrazně rozvinuto 

svalstvo zad a pánve. Důležité je i mimické svalstvo (Vančata, 2003b). 

Všichni hominidé používají pro svůj pohyb nějakou z antipronográdních aktivit 

(převažuje vertikální pozice trupu), jako je zavěšování, ručkování, šplhání a další. Také 

určitou formu bipedie používají velcí lidoopi poměrně často. Nejsou však při ní schopni 

dostatečně efektivně stabilizovat těžiště. Na zemi se pohybují po čtyřech (kvadrupedně). 

Při chůzi nedošlapují na celou plochu chodidla, nýbrž pouze na jeho vnější stranu. 
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Na vnitřní straně se opírají o palec. Přední končetiny pak nekladou na zem dlaní, místo 

toho „došlapují" na hřbetní stranu buď proximálních prstových článků 

(tzv. pěstochodectví, fist-walking, př. orangutan) nebo na mediální články prstů 

(tzv. kotníkochodectví, knuckle-walking, př. šimpanz) (Vančata, 2003). 

Trávicí trakt hominidů je nespecializovaný a je schopný efektivně zpracovávat 

širokou škálu rostlinných a živočišných potravních zdrojů. Primárně jsou plodožraví 

s výrazným podílem i jiných rostlinných částí, ale všichni přijímají v různé míře také 

potravu živočišného původu. Výjimku tvoří Hominieea (lidé), kteří mají jako systematická 

skupina tendenci k všežravosti. Potrava je výrazně ovlivnitelná sezónností a stavem 

ekosystému. 

Mezi velkými lidoopy existuje také řada společných fyziologických, 

biochemických a sérologických znaků, například ve složení a funkci krve, která v mnoha 

znacích velmi blízká krvi lidské. Jednou z velmi zajímavých podobností metabolismu 

velkých lidoopů je, že všichni mají sklony к obezitě, což se projevuje zejména u lidoopů 

žijících v zajetí (Vančata, 2003b). 

Všichni mají také stejný počet 48 podobně strukturovaných chromozómů a jsou 

si podobní v některých molekulárně genetických charakteristikách. 

Charakteristická pro hominidy je poměrně dlouhá ontogeneze spojená s dlouhým 

sociálním dozráváním jedinců, tedy dlouhou závislostí mláďat na samici. Úloha učení 

je velmi důležitá, jak při zapojování mláďat do sociální struktury, tak při poznávání 

prostředí, potravy, predátorů i při lokomoci. К prvnímu početí u samic dochází až 

za několik let po dosažení pohlavní zralosti. Březost trvá déle než u opic, ale je mírně 

kratší než u člověka. Mláďatům se začínají prořezávat zuby brzy po porodu. Fáze 

kojenecká je poněkud kratší než u člověka, ale mnohem delší než u opic. Samci přebírají 

péči o mláďata jen výjimečně, u většiny druhů vůbec. Pokud samci pečují o mláďata, tak 

v odrostlejším věku. Všechny druhy mají poměrně velký až extrémně výrazný velikostní 

i tvarový pohlavní dimorfismus, samci jsou vždy větší. Samice mají v době laktace 

výrazně zvětšené mléčné žlázy (Vančata, 2003b). 

Ani o jednom pohlaví u hominidů nelze jednoznačně říct, že je filopatrické (tedy, 

že odchází od mateřské skupiny, z rodného teritoria do nové skupiny, teritoria), i když 

u většiny druhů zůstávají v rodném teritoriu spíše samice a samci migrují. Ve všech 

sociálních strukturách má velmi důležitou roli princip příbuznosti a princip partnerství. 

Samci jsou vždy mírně nebo výrazně dominantní. Sociální struktura u všech druhů 

hominidů není nikdy mnohosamco-samicová (Vančata, 2003). 

17 



Chování, komunikace i vokalizace jsou vysoce rozvinuté. Pro téměř všechny 

hominidy je charakteristický sociální způsob života а к udržování integrity sociální 

struktury i vztahů jedinců hraje důležitou roli kontaktní chování, jako je např. ritualizované 

komfortní a sexuální chování, objímání, doteky a uchopování rukou. V chování všech 

druhů hraje velmi důležitou roli neverbální komunikace s množstvím symbolizovaného 

chování, včetně hrozeb, usmiřování, rituálů při setkávání jedinců i při získávání 

a rozdělování potravy. Velmi důležitou roli v chování jedinců i skupiny hraje takzvané 

postkonfliktní chování, jako je usmiřování a utěšování, které mají značný význam pro 

udržování stability sociální struktury a její další rozvoj (Vančata, 2003). 

V chování všech druhů hominidů můžeme pozorovat alespoň nějaké náznaky 

emocí, které souvisí i s rozvinutou mimikou a sociálním způsobem života. Většina druhů 

umí velmi dobře manipulovat s nástroji a často je i vyrábět. „Všichni hominidé mají 

vysoké analytické schopnosti a uvědomují si alespoň částečně, většinou však úplně, vlastní 

osobnost." (Vančata, 2003b, str.91). 

Všichni velcí lidoopi jsou denními živočichy a na noc si staví každý den hnízda, 

kde mohou i odpočívat. Někteří G ako například orangutani) si případně zhotovují 

přístřešky proti dešti. Žádný z lidoopů sice neplave, ale v případě nutnosti mohou 

překonávat vodní toky nebo bažinatý terén broděním. 

Paleoantropologické a genetické výzkumy naznačují, že se z vývojové větve 

honimidů neoddělili orangutani ve středním miocénu (asi před 11 mil. lety), jak se 

předpokládalo, ale až později, zřejmě na konci miocénu (asi před 8 mil. lety). O něco 

později se oddělili gorily a následně se oddělili šimpanzi, kteří jsou nejbližšími příbuznými 

člověku (Mazák, 1986). 

2.3.2.3 Podčeleď: Orangutanovití (Ponginae) 

Podčeleď Ponginae zahrnuje v současné době jediný žijící rod orangutan (Pongo). 

Tento rod, jako jediný z velkých lidoopů, žije na Asijském kontinentě, konkrétně 

na ostrovech Sumatra a Borneo (Kalimantan). 

Dříve se usuzovalo, že obě populace orangutanů (na Sumatře i na Borneu) si jsou 

v mnoha věcech podobné. Avšak podle některých současných genetických a dalších 

biologických studií se někteří primatologové domnívají, že by mohla každá zobou 

18 



populací tvořit samostatný druh. Podle molekulárně genetických studií mohlo dojít 

к reprodukční izolaci těchto populací někdy ve spodním pleistocénu, tedy před více jak 

jedním miliónem let. Protože však obě populace žijí alopaticky Gejich areály jsou 

oddělené, nepřekrývají se, ale obě populace mohou mít prakticky totožné ekologické niky 

а к sociálním kontaktům mezi populacemi dochází výjimečné) a v případě kontaktu 

(například jsou-li chováni společně v zoologických zahradách) se kříží a mají plodné 

potomstvo, není možno existenci dvou druhů považovat za jednoznačně prokázanou 

(Vančata, 2003b). 

V současné době nacházíme orangutany pouze ve střední a severní části Bornea 

a na severu Sumatry. V minulosti bylo rozšíření orangutanů daleko větší. Fosilní nálezy 

prokazují, že orangutani žili ještě na konci pleistocénu, a možná i v části holocénu (některé 

fosilní nálezy jsou mladší 20 000 let), na Jávě, v Indočíně, ve Vietnamu, ale také v jižní 

Číně. Tyto nálezy ukazují, že orangutani byli menší a měli poněkud jiné proporce a způsob 

lokomoce. Nej novější fosilní nálezy orangutanů pocházejí z kontinentální jihovýchodní 

Asie a jsou z období po posledním glaciálu (Vančata, 2003b). 

Pro čeleď Ponginae je charakteristická výrazná adaptace na stromový způsob 

života, která mohla vzniknout v relativně nedávné době. Je téměř jisté, že i pro tuto 

skupinu lidoopů byl vždy typický výrazný sexuální dimorfismus tak, jak ho známe 

u dnešních dvou druhů orangutanů. 

Je velmi pravděpodobné, že orangutani původně nebyli vysoce specializovanými 

obyvateli tropických deštných pralesů, jako jsou současní reprezentanti tohoto rodu. Jak 

ukazují fosilní doklady, jejich adaptivní schopnosti, areál rozšíření i škála ekosystémů, 

které obývali, byly zcela srovnatelné se šimpanzem nebo gorilou, a možná i větší 

(Vančata, 2003b). 

Lebka podčeledi Ponginae je typická relativně slabě vyvinutými nadočnicovými 

oblouky. Pokud je vytvořena crista sagittalis (kostěný hřeben na lebce), je na počátku 

obvykle rozdvojená a dost nízká. Orbity jsou spíše vysoké než okrouhlé a přepážka mezi 

orbitami je úzká. Obličejová část v oblasti čelistí je konvexní, zřetelně prohnutá dovnitř. 

Mozkovna je vysoká a oblá (Obr.l) (Vančata, 2003b). 

Zuby mají řadu specifických znaků, které nalézáme stejně u žijících, jakož 

i u fosilních nálezů rodu Pongo. Typické jsou značně velké vnitřní řezáky, výrazně větší 

než řezáky vnější. Premoláry i moláry mají velmi nízké hrbolky, slabou sklovinu a okluzní 

plochy jsou vlnkovité (Vančata, 2003b). 

Kostra rodu Pongo je velmi dobře přizpůsobena ke šplhání a zavěšování. Horní 
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končetiny jsou výrazně delší než dolní končetiny. Ramenní kloub umožňuje výrazné 

otáčení ruky a umožňuje velký stupeň volnosti pohybu, zřejmě největší ze všech primátů. 

Prsty na ruce jsou mírně hákovitě prohnuté. Dolní končetina je kratší. Chodidla jsou 

neobyčejně pohyblivá a mají výtečné uchopovací a manipulační schopnosti. Svalstvo trupu 

i končetin je velmi dobře přizpůsobeno ke šplhání a zavěšování, což je jejich nejběžnější 

způsob lokomoce (Vančata, 2003b). 

Podle posledních genetických studií mají orangutani z 97 % shodnou DNA jako lidé. 

2.4 Rod: Orangutan (Pongo) 

2.4.1 Původ jména 

Jméno Orangutan pochází z malajského jazyka a spojuje původně dvě slova. Slovo 

„orang", které znamená muž, člověk a slovo „utan", které pochází ze slova „hután" 

a znamená les. Doslovně je tedy orangutan „lesní muž, člověk". Na Borneu používají 

jméno „mejas". 

První zmínka o orangutanech v evropské literatuře pochází již od Pliniuse (24 - 79 

n.l.). Ten o nich píše jako o „satyrových, zlých zvířatech s lidskou tváří, kteří chodí 

vzpřímeně, někdy po čtyřech a kteří žijí v horách indických. Pro svou rychlost mohou být 

chycena, jen když jsou nemocná nebo stará" (Brehm, Tomeček, 1974). 

Až lékař Bontius, který žil na Jávě v polovině 17. století vypráví o orangutanech 

věrohodně, na základě vlastních poznatků. Orangutana viděl několikrát, a to samce 

i samice. Podle něho chodili prý častěji vzpřímeně a chovali se podobně jako lidé. „Zvláště 

jedna samička byla hodna obdivu. Před lidmi se styděla a přikrývala si jak obličej, tak 

i svou nahotu. Uměla vzdychat a lkát, prolévat slzy. Vykonávala všechny lidské práce, 

jenom řeč jí chyběla, jinak byla jako člověk." (Brehm, Tomeček, 1974, str. 20). 

Okolo roku 1600 začali první evropští cestovatelé přivážet první příběhy 

o divokých zrzavých lidech z pralesů Bornea a Sumatry. Vyprávěli příběhy, které 

pocházely z jednotlivých vesnic v Indonésii, a které se dědily z generaci na generaci. 

Jeden příběh vypráví o tom, jak kdysi dávno orangutani mluvili. Sedávali prý 

pospolu a vyprávěli si příběhy stejně, jako to dnes dělají lidé. Orangutani prý rozuměli 
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lidem a lidé rozuměli orangutanům. Jednoho dne se však orangutani rozhodli přestat 

mluvit a mlčí tak navždy. Báli se totiž, že by je lidé mohli přinutit pracovat. 

Jiný příběh z Indonésie vypráví o tom, jak před dávnými časy žil jeden zrzavý muž 

v jedné vesnici poblíž lesa. Jedou však vesničané spáchali zločin a on se na ně rozzlobil. 

Rozhodl se proto odejít z vesnice do pralesa a tam žít. Zamiloval se však do jedné ženy, 

která odešla s ním a měla s ním děti. Tito děti jsou předci dnešních orangutanů. 

Podle jiných domorodců pocházejí orangutani z tělesného styku opů s indickými 

ženami, které prý byly často unášeny. 

Skutečné informace o chování a životním cyklu orangutana však nebyly známy 

po velmi dlouhou dobu. Vše se změnilo až v roce 1971 kdy na Borneo přijela Kanaďanka 

Biurité Galdikas, která započala studium orangutanů v jejich přirozeném prostředí. 

2.4.2 Výskyt 

Rod Pongo je mezi velkými lidoopy v několika znacích výjimečný. Prvním znakem 

je místo jeho výskytu. Jako jediný žijící velký lidoop obývá Asii. Před tisíci lety se 

orangutani vyskytovali na území Indie, jižní Číny až po ostrovy Borneo a Sumatra 

(Obr. 2). V roce 2001 bylo nalezeno dokonce několik fosilních orangutanních zubů na 

ostrově Flores. V současné době se orangutani vyskytují pouze na dvou ostrovech, a sice 

na Borneu a Sumatře (Obr. 3, 4). Na Sumatře obývají pouze malou oblast v severozápadní 

část ostrova (Obr. 5). Také počet sumaterských orangutanů je menší, odhaduje se zhruba 

na 7000 jedinců. Na Borneu obývají orangutani hlavně centrální a severní část ostrova 

(Obr.6). Počet bornejských orangutanů je vyšší, odhaduje se na maximálně 20 000 jedinců. 

Počet orangutanů se však díky zásahům člověka neustále snižuje. Dnes jsou považováni 

za kriticky ohrožený druh. 

Orangutani na obou ostrovech žijí výhradně v deštných pralesech, v široké škále 

ekosystémů od nížinných deštných či bažinatých pralesů až po pralesy vysokohorské. 

Orangutani žijí jak v primárních, tak i v sekundárních pralesech.. Mohou žít ve výšce 

až 3000 m nad mořem. Průměrná nadmořská výška, ve které se vyskytují je kolem 790 m n 

m. Občas se stává, že orangutani vstoupí i na pole a zahrady lidí. 

21 



2.4.3 Druh I Poddruh: Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus 
pygmaeus) 

Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus nebo Pongo p. pygmaeus) obývá tropické 

deštné, bažinaté, kopcovité i podhorské pralesy na ostrově Borneo. Na ostrově se vyskytuje 

hlavně v centrální a jižní oblasti, v malé míře i na severu ostrova (Obr. 6). Obývá deštné 

pralesy až do výšky 1500 metrů nad mořem. 

Má spíše okrouhlý obličej, tmavší zbarvení kůže a relativně dlouhou srst se škálou 

zabarvení od oranžové až po hnědou barvu. Lícní vaky, nebo také adipózní koláče, jsou 

velké a jejich postranní části směřují výrazně vpřed, takže tvar obličeje připomíná čtverec. 

Často je mají pokryté krátkými štětinatými chlupy. V oblasti čela mají nápadný zářez, 

který lícní vaky opticky dělí na dvě části (Obr. 7). Bornejští orangutani mají také 

výraznější a větší hrdelní vak. Samice lícní vaky nemají, mají ale tendenci к vytváření 

čelní pleše. Mláďata se rodí s růžovým obličejem. S věkem se však pigment mění do tmavě 

hnědé, někdy až do černé barvy. 

Plody tvoří asi 60 procent jejich potravy, zbytek pak další části rostlin, bezobratlí 

i drobní obratlovci a také vejce. Bornejští orangutani jsou v porovnání se sumaterskými 

orangutany méně plodožraví i hmyzožraví. Naopak jedí více kůry (Tab.l). Samci 

bornejských orangutanů pojídají termity mnohem častěji než samice. 

Sociální struktura orangutanů bornejských je noyau rezidentního typu, v níž migrují 

samci a samice zůstávají v teritoriu blízko teritoria své matky. Jeden dospělý, rezidentní 

samec má velké teritorium, ve kterém je většinou dominantní. Ostatní samci a samice mají 

menší teritoria, která mohou zasahovat i do teritorií jiných orangutanů. Bornejští 

orangutani, zejména samci, jsou v porovnání se sumaterskými relativně méně sociální. 

Důvodem je zřejmě menší výnosnost potravních zdrojů bornejských pralesů, která může 

zvyšovat soutěž o potravní zdroje a tak zvyšovat teritorialitu jedinců. Nacházíme však 

důležité pohlavní rozdíly v chování. Samci pravidelně sestupují na zem a přemísťují se 

mezi vzdálenějšími stromy, přes vodní toky, bažiny a podobně, ale velmi málo se přímo 

kontaktují. Samice sestupují na zem méně často, ale jsou mnohem sociálnější. V současné 

době však dochází na Borneu к velkému kácení pralesů a orangutani, samci, samice 

i mláďata, se pohybují na zemi mnohem častěji než tomu bylo v minulosti. 

Orangutan bornejský žije částečně sympatricky s kahauem nosatým, kterého 

jednoznačně vytěsňuje od potravních zdrojů. Stávají se méně často kořistí jiných 

predátorů. 
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2.4.4 Druh I Poddruh: Orangutan sumaterský (Pongo pygmaeus abelii) 

Orangutan sumaterský (Pongo abeli nebo Pongo p. abeli) žije výhradně na Sumatře 

v tropických deštných pralesích a také v bažinatých, podhorských a horských pralesích 

až do výšky 4000 metrů. Přednostně však obývá primární tropické deštné a bažinaté 

pralesy do výšky zhruba 500 metrů (Obr. 5). Orangutan sumaterský je poněkud štíhlejší 

než orangutan bornejský, hmotnost je však téměř totožná. Má delší, světlejší (červeno -

rezavá barva) srst a delší obličej. Lícní vaky, adipózní koláče, okolo samčího obličeje jsou 

pokryty jemnými bílými chloupky. Obličej je spíše kruhový nebo oválný, čelní zářez 

i hrdelní vaky jsou méně zřetelné (Obr.8). 

Potravní spektrum je velmi podobné jako u orangutana bornejského, je však 

podstatně užší, tito orangutani pojídají zhruba 200 druhů rostlin, což je ovšem mnohem 

více než u většiny opic. Mají však ve srovnání s bornejskými příbuznými podstatně 

pestřejší živočišný jídelníček (Tab.l). Vedle různých druhů termitů jsou pravidelnou 

součástí jídelníčku sumaterských orangutanů i další bezobratlí a malí obratlovci, které loví. 

Sociální struktura je v některých rysech podobná bornejským orangutanům, ale 

socializace je u populací sumaterských orangutanů mnohem intenzivnější. Někteří 

badatelé, například Carl van Schaik a Jan van Hoof, se domnívají, že u sumaterských 

orangutanů můžeme uvažovat o fission-fusion struktuře. Což je velmi variabilní struktura, 

ve které dochází pravidelně ke štěpení původní struktury na elementární sociální jednotky 

s malým počtem jedinců a jejich následné spojování do vyšších sociálních skupin 

(Vančata, 2003a). 

Subadultní samci a samice běžně vytvářejí dočasné sociální struktury. Byly 

pozorovány stabilnější sociální skupiny větší dvou dospělých jedinců různého pohlaví, 

které se mnohdy pohybovaly i s nedospělými jedinci. 

Sumaterští orangutani jsou občas loveni tygry, levharty (ti loví spíše samice nebo 

subadultní samce), loveckými psy nebo krokodýly. 

2.4.5 Stromový (arboreální) způsob života 

Výjimeční jsou i svým stromovým způsobem života. Jsou primárně arboreální, 

i když se pohybu po zemi nevyhýbají. Zvláště dospělí samci se díky své hmotnosti 

pohybují častěji na zemi než v korunách stromů. Žijí i se přemisťují v různých stromových 
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patrech. Orangutani patří mezi nej větší savce žijící na stromě. Ostatní velcí lidoopi (afričtí 

lidoopi) mohou šplhat a stavět si hnízda na stromech, ale všichni jsou primárně terrestriální 

(pozemní). 

2.4.6 Obecné tělesné znaky 

Orangutani jsou velcí primáti s velmi výrazným velikostním i tvarovým sexuálním 

dimorfismem. Samci jsou většinou více než dvakrát větší než samice {Obr.9). Samci 

dosahují výšky 122 - 152 cm, samice pouze 106 - 122 cm. Průměrně dosahují orangutani 

výšky 80 - 140 cm. Volně žijící samci váží v průměru 50 - 90 kg. V zajetí jsou často 

obézní a váží až 135 kg. Vysoké hmotnosti dosahují samci v průběhu adolescence nebo 

v rané dospělosti, kdy se jim také vyvíjejí sekundární pohlavní znaky, které souvisejí 

s dosažením plné dospělosti. Volně žijící samice váží 36 - 56 kg. V zajetí samice netrpí 

tolik nadváhou jako samci. 

Orangutani mají velké, objemné tělo, velkou hlavu s lysým obličejem a s kulatýma 

a tmavýma očima a malýma ušima. Dospělí samci mají velké lícní vaky, adipózní koláče, 

které jsou tvořeny vazivem a podkožním tukem a představují typický sekundární pohlavní 

znak. Mají krátký, tlustý krk s hrdelním vakem, který se může zvětšovat a slouží 

orangutanům к vydávání charakteristických zvuků. Hrdelní vak mají od narození všichni 

orangutani, ale pouze u samců se po dosažení dospělosti zvětšuje. 

Končetiny jsou velmi dobře uzpůsobeny к životu na stromech a ke způsobu 

lokomoce, ve kterém hraje klíčovou roli zavěšování (brachiace) a šplhání. Horní končetiny 

jsou štíhlé a velmi dlouhé. Jsou téměř o 40 % delší než dolní končetiny. Délka jedné paže 

je přibližně 76 cm, což jsou asi dvě třetiny výšky orangutana. Vzdálenost od konce prstu 

na jedné ruce ke konci prstu na druhé ruce může být až 2,44 m. Ruka orangutanů má čtyři 

dlouhé prsty a jeden kratší palec (Obr. 10). Charakteristické jsou zakřivené články 

dlouhých prstů, které umožňují vytvoření hákovitého úchytu. Svalstvo horní končetiny 

i ruky je mohutně vytvořeno a paže orangutanů jsou schopny vyvinout značnou sílu. Přes 

výraznou adaptaci ke šplhání a zavěšování má ruka orangutanů dobře pohyblivý palec 

a velmi dobré manipulační schopnosti. Dolní končetina je kratší, má však velmi dlouhá 

chodidla s kratšími články prstů a méně pohyblivým palcem. Také noha má velmi dobré 

uchopovací a manipulační schopnosti. 
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Charakteristická je i barva srsti orangutanů. Mají poměrně řídkou a trochu hrubou 

srst, která je zbarvena od rezavé barvy, přes různé odstíny červené až po tmavě hnědou 

barvu. Nedospělí orangutani a samice mají srst vždy rovnou. Většina dospělých samců má 

srst na ramenou, zádech a v horní části rukou dlouhou a vlnitou. 

Také v barvě srsti existují mezi sumaterskými a bornejskými orangutany rozdíly. 

Sumaterští orangutani mají srst hustší a spíše do zrzava, zatímco bornejští orangutani mají 

srst méně hustou a barevně laděnou často do hnědá až tmavě hnědá. U samic orangutanů je 

zvláštní to, že i rezavě zbarvené samice mají mláďata, která mají srst spíše do hnědá. 

2.4.7 Lokomoce 

Při přemisťování i při získávání potravy musejí orangutani často šplhat, ručkovat, 

zavěšovat se a používat další jiné aktivity. Nej častější a pro orangutany nejtypičtější 

způsob lokomoce je brachiace, nebo-li zavěšování. Tato lokomoce připomíná do jisté míry 

lokomoci chápanů. Na rozdíl od chápanů však orangutani nepoužívají ocas, protože žádný 

nemají. Pokud orangutani sestoupí na zem (častěji samci než samice), pohybují se 

kvadrupedně. Na zemi se opírají o pěsti (pěsťochodectví), ne o klouby prstů jako afričtí 

lidoopi. 

I když orangutani neumí plavat, jsou schopni překonávat menší vodní toky. 

Překonávají je broděním, při kterém si často pomáhají větvemi. Ty používají jako hůl, 

0 kterou se opírají a udržují tak stabilitu. Podle některých zpráv jsou schopni překonávat 

1 větší vodní toky a to za pomoci plovoucích ostrůvků nebo velkých kmenů. Jen málokdy 

se orangutani pohybují rychle. 

2.4.8 Potrava 

V potravním spektru orangutanů hrají nej důležitější roli zralé plody. Pokud 

v některých obdobích nemají dostatek ovoce, pojídají orangutani prakticky všechny 

dostupné potravní zdroje. Těmito zdroji jsou listy, výhonky, pupeny, kůra, lýko, květy 

a také různé druhy hmyzu, vejce, některé druhy bezobratlých a také malí obratlovci. 

Obecně bychom mohli zástupce rodu Pongo označit za oportunistické býložravce 

(herbivora) až všežravce (omnivora). A to hlavně podle místa jejich výsicytu a podle 
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období. Orangutani rozeznávají, podle studií z Tanjung Puting národního parku, přes 

400 různých druhů potravy. Učí se ji rozeznávat od matky, která je těmto schopnostem učí 

po celé jejich dětství až do věku přibližně 10 let. Jejich nej oblíbenější potravou jsou fíky. 

Každý druh fíků zraje v jinou roční dobu a orangutani tuto dobu u všech druhů dobře znají. 

Cestují proto po celý rok po pralese podle doby, kdy jednotlivé druhy dozrávají. Další 

oblíbenou potravou je ovoce ze stromu durian (Obr. 11). Orangutani zněj musí nejdříve 

sloupnou slupku a pak jedí dužninu se semeny. Tím jsou významní rozsévači semen 

(van Schaik, 2000). 

Orangutani však znají místa výskytu a dobu zrání všech druhů ovoce, které jedí. 

Některé stromy rodí ovoce dokonce jednou za dva až tři roky. I tyto informace orangutani 

znají, uvědomují si je a podle nich se řídí. Obecně orangutani preferují místa s větší 

dostupností potravy, která jim zajistí velký energetický příjem na jednom místě. V suchých 

oblastech jedí orangutani častěji ovoce bez chuti, které se ale vyskytuje ve velkém 

množství. Ovoce se pak lehce sbírá a tráví. Pokud je malá úroda jejich oblíbeného ovoce, 

přesouvají se orangutani na místa, kde se toto ovoce vyskytuje. Nebo přecházejí na jiný 

zdroj potravy, který je sice méně oblíbený, ale zato dlouhodobě к dispozici (van Schaik, 

2000). 

Příležitostně orangutani jedí či olizují některé minerály, které jsou bohaté na různé 

soli. Z živočišné stravy jedí nejčastěji hmyz (jako např. termity, mravence), ale také vejce 

a příležitostně i malé obratlovce (například ptáky nebo outloně). Na Sumatře byly 

pozorovány tři samice orangutanů, jak loví a jedí outloně. Jedna samice ulovila gibona 

a jedna juvenilní samice chytila a snědla krysu. Jak je vidět, loví převážně samice a pouze 

samice na Sumatře. Na Borneu nebyl zatím lov obratlovců jednoznačně prokázán 

(van Schaik, 2000). 

Další rozdíl mezi bornejskými a sumaterskými orangutany je ten, že orangutani 

žijící na Sumatře jsou více frugnivorní a insektivorní než orangutani žijící na Borneu, kteří 

se živí spíše kůrou (Tab. 1) (van Schaik, 2000). 

Všechnu potravu, kterou orangutani pojídají, nalézají v korunách stromů, 

pro žádnou nemusejí slézat ze stromů. I vodu mají a nacházejí vysoko ve stromech. 

Nejčastěji přijímají vodu z listů, kterými se živí. Dalším zdrojem vody jsou pro ně dutiny 

stromů, kde se zachycuje dešťová voda. Tu dostávají ven rukama. Strkají ruku do děr 

a stříkají vodu ven. Pokud je voda v dutinách stromů těžko dostupná, rozžvýkají v puse 

listy a ty pak strčí do vody. List nasákne vodu, kterou zněj pak orangutani vysají. 
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Orangutani mohou pít také vodu přímo z vodního zdroje (řeka, tůň atd.) (van Schaik, 

2000). 

Tím, že známe potravní zdroje orangutanů, můžeme od toho odvodit i hustotu jejich 

populace. Obecně platí, že velká zvířata žijí v populacích s malou hustotou. Navíc zvířata, 

která se živí plody, mají nižší populaci než zvířata, která se živí listy. Listy jsou totiž 

daleko hojnější. Proto není překvapující, že hustota populace u orangutanů je velice nízká 

(okolo jednoho orangutana na km2 ). V oblasti, kde nejsou orangutani loveni a zabíjeni, 

odpovídá hustota orangutanů hustotě produkci ovoce (zvláště dužnatého ovoce). Tento 

vztah může vysvětlovat rozdíly v hustotě populací uprostřed krajiny. Produkce ovoce je 

větší podél řek a v nížinách. Naopak nižší je na horách, na horských svazích nebo 

na horských hřebenech. V bažinatých oblastech je vyšší jak produkce ovoce, tak i jeho 

druhová rozmanitost. Produkce ovoce je také vyšší na geologicky více aktivní Sumatře než 

na Borneu. To vše napomáhá vysvětlit vyšší hustotu populace orangutanů na Sumatře než 

na Borneu (van Schaik, 2000). 

2.4.9 Zpracovávání a získávání potravy 

Orangutani musí nějakým způsobem identifikovat potravu, musí ji nějakým 

způsobem získat a následně i zpracovat. K tomu všemu potřebují určitý stupeň inteligence, 

protože ne všechna potrava je lehce dostupná. Některá se nachází v půdě (termitiště) 

a orangutani ji musí vykopat, některé ovoce je chráněno trnitou slupkou, některé ovoce má 

nepříjemnou chuť (třísloviny, toxiny), některé ovoce může být chráněno tvrdou schránkou 

(př. kokosové ořechy) nebo roste hodně vysoko v korunách stromů a dostat se к ní je velmi 

riskantní. Orangutani používají různé techniky pro získávání potravy. Některé jsou 

jednoduché (např. kousání nebo stahování slupky z ovoce), některé jsou složité a vyžadují 

několik kombinovaných činností. Z různých schopností musí orangutani při získávání 

potravy používat např. kauzální myšlení (pochopení příčiny a její účinek), logické myšlení 

(pochopení, že různé alternativy mohou vyřešit jeden problém) a imitace (získávání 

zkušeností díky sledování podobných činností). Orangutani mohou používat několik těchto 

schopností к vyřešení jednoho jednoduchého problému spojeného se zpracováním potravy 

(Russon, 1998). 

Ovoce, které je nějakým způsobem chráněno, tvoří důležitou součást potravy 

orangutanů, proto tento zdroj nemohou orangutani vynechat. Tvoří trvalou složku jejich 
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potravy v době, kdy je nedostatek jiné, lehce dostupné potravy (např. ovoce). Příkladem 

chráněného potravního zdroje jsou např. termitiště. Ta nejsou tak velká jako více známá 

termitiště v Africe. Nacházejí se často pod zemí, či visí ze stromů. Orangutani se snaží 

získat velký kus termitiště, který pak rozlámou na menší kousky a vyberou termity 

z otevřených buněk termitiště. K tomu všemu však potřebují zručnost, sílu a inteligenci 

(Russon, 1998). 

Orangutani se s termitištěm učí správně zacházet po dlouhou dobu během svého 

dětství. Nakonec docházejí к postupu, který prezentuje poměrně vyspělou strategii, a který 

používají dospělí orangutani. Nej důležitější je najít termitiště. To pak orangutani rozlomí 

nebo rozbijí na menší kousky. Následně seberou několik kousků rozbitého termitiště 

a zkoušejí, ve kterých kouscích jsou termiti a které kousky jsou prázdné. Ty prázdné pak 

vyřadí. Když mají dostatečný počet kousků, ve kterých jsou termiti, vyberou jeden kus, 

který uchopí do ruky. S tímto kusem budou orangutani pracovat, je to pro ně tzv. pracovní 

kus. Ostatní kusy drží orangutani v chodidle nohy. Pokud je pracovní kus moc velký, 

rozbijí ho rukama nebo ústy na menší kousky. Z těchto kousků vysbírají ústy všechny 

termity, které najdou. Každý kousek několikrát otočí, aby se přesvědčili, že získali všechny 

termity. Někdy si pomáhají i prsty, když špičkou prstu sklepávají termity či se je snaží 

vytáhnou ven mezi palcem a ukazováčkem. Při práci s termitištěm se orangutani stále snaží 

odlišovat části prázdné a plné. Ty, se kterými pracují, drží v ruce a ty, se kterými budou 

teprve pracovat, drží v chodidlech. Velmi častá je také pracovní posloupnost 

od nejmenších kousků к těm největším. Když je kus termitiště, který drží v ruce, prázdný, 

nechají ho a vezmou si z chodila nový kus plný termitů a začnou znovu pracovat. Celý 

proces zpracovávání termitiště může trvat až hodinu (Russon, 1998). 

Jednou z dalších obtíží, kterou musejí orangutani při získávání potravy překonat, 

je vysoká poloha ovoce na stromech. Obecně je daleko složitější pohybovat se a získávat 

potravu na stromech, než na zemi. Podmínkou přežití je stabilní poloha, která snižuje 

riziko pádu při získávání potravy a následně i při práci s ní. Když chtějí orangutani získat 

potravu, tak využívají jednu polohu, kterou mění, když potravu chtějí následně zpracovat 

(př.otevření kokosového ořechu). Pro zmenšení rizika pádu si orangutani častěji utrhnout 

celou větev s ovocem, které postupně otrhají. Méně často trhají ovoce z větví po jednom. 

Potrava představuje hlavní důvod, proč jsou orangutani primárně arboreální. Má také velký 

vliv na jejich lokomoční zvyky a obecně na stromovou adaptaci (Russon, 1998). 

Důležitou podmínkou pro získávání potravy je to, že ji orangutani umí poznat. 

Podle dlouhodobých výzkumů v centrech v Ketambe (severní Sumatra) a v centrech 
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Gunung Palung, Tanjung Puting a Kutai na Bořenu, rozlišují orangutani přes 256 druhů 

rostlin a několik druhů bezobratlých a jiných složek jejich stravy. Žádný rostlinný druh 

se však nevyskytuje na všech čtyřech místech současně. Asi 240 druhů ze všech 

objevených druhů se nachází pouze na jedné lokalitě (v jednom z center). Velmi důležité je 

tedy období, kdy se orangutani učí rozeznávat jednotlivé druhy. Tímto obdobím je dětství. 

Mláďata orangutanů se po dlouhou dobu (asi 8 let) učí, jak rozpoznat konkrétní potravu 

a snaží se ji naučit a zapamatovat. Pokud je toto učení přerušeno, následné vědomosti 

se učí velmi pomalu. 

Zvláště reintrodukovaní orangutani mají, i přes veškeré úsilí ošetřovatelů, velké 

problémy s hledáním potravy. Většina z reintrodukovaných orangutanů nepozná 

při vypuštění do lesa ani základní druhy potravy. Rozpoznávání pak přichází velmi 

pomalu. V centru Sungai Wain (Borneo) byli během půl roku pozorováni tři orangutani, 

které vypustili zpět do volné přírody. Během této doby se orangutani živili pouze 25 - 50 

druhy rostlin ze 180 známých rostlinných druhů, které tvoří základní složku potravy volně 

žijících orangutanů. Dva ze tří pozorovaných reintrodukovaných orangutanů si nebyli 

schopni zajistit permanentní přísun potravy. Nebyli ani schopni opakovaně najít schovanou 

potravu (např. termitiště pod zemí) (Russon, 2003). 

Orangutani nejsou žádní experimentátoři s potravou. Při potravním výběru jsou 

převážně konzervativní a spoléhají se na to, co znají a snaží se spíše prohlubovat znalosti 

v získávání potravy. U pozorovaných reintrodukovaných orangutanů dochází častěji 

к pokrokům ve strategii při získávání potravy, kterou již znali, než aby objevovali novou 

potravu. Pokud ale dojde к objevení nové potravy nebo nové strategie, mohou si tyto nové 

schopnosti snadno osvojit od ostatních jedinců. Vědci předpokládají, že si jsou orangutani 

schopni rozdělit si potravu do různých kategorií a do nich přidávat novou potravu 

na základě podobností. Jako příklad uvádějí rozlišování palem, kterých roste v centru 

Sungai Wain asi 40 druhů a orangutani je mají všechny zahrnuty ve svém potravním 

spektru. Všechny palmy jsou si v některých znacích podobné, v některých ne. Shodují se 

vtom, že jsou všechny celoroční, dřevnaté, rozmnožují se pomocí semen a vyrůstají 

z jednoho vrcholu. Naopak se od sebe odlišují vtom, že některé palmy mají kmen a jiné 

ho nemají, některé palmy jsou popínavé, některé mají listy pouze v koruně, jiné po celém 

kmeni, některé jsoujedlé, jiné jedovaté a některé mají trny aj iné ne. Díky těmto základním 

odlišnostem se vědci domnívají, že orangutani nejsou schopni rozdělovat palmy 

do konkrétních druhů, jak to dělá člověk. Podle nich orangutani rozdělují palmy do čtyř 

různých kategorií založených na několika jednoduchých odlišnostech. První skupinu tvoří 
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malé, nezralé palmy všech druhů. Druhou skupinu tvoří palmy, které mají kmen a korunu. 

Třetí skupinu tvoří popínavé palmy. A čtvrtou skupinu tvoří nepnoucí se palmy (Russon, 

1998). 

Orangutani jedí u všech druhů palem stejné části: srdce, plody, listy, mladý stonek 

a nebo řapíky. Tzv. srdce (dužnina) palem leží uvnitř stonku pod ochrannými obaly palmy. 

U popínavých palem je umístěno pod třetím listem d vrcholu palmy. U nepopínavých 

palem je umístěno na bázi stonku. K tomu, aby získaly srdce palmy, používají různé 

populace orangutanů pro každý druh palmy jiné strategie. Obecně se shodují v tom, 

že rozlomí stonek mladé palmy, kde je ukryta dužnina, kterou vyrvou a žvýkají. Tak z ní 

dostávají velmi oblíbenou šťávu (Russon, 1998). 

2.4.10 Dorozumívání orangutanů 

Ačkoliv se dlouho předpokládalo, že orangutani nejsou schopni jakékoliv verbální 

komunikace, podle posledních studií mají orangutani vokální repertoár o 13. zvucích. 

Jedním z nej typičtějších zvuků pro orangutany je tzv. dlouhé volání („long call"). Tento 

zvuk vydávají samci za pomoci velkého hrdelního vaku. Ten mohou nafukovat a pomocí 

něho vyluzovat „dlouhé volání", které zní jako hlasitý, hluboký křik. Samci si pomocí 

tohoto zvuku dávají najevo, kde se v danou chvíli vyskytují. Tak se mohou sobě navzájem 

vyhnout. Dále slouží samcům kpřivolávání reprodukčně schopných samic. Pokud toto 

volání uslyší samice a je ochotná se pářit, vyhledá samce sama. Mladí orangutani občas 

křičí, když mají strach. V malé skupině mezi sebou orangutani komunikují mlaskáním 

(Vogel, 2003). 

U bornejských orangutanů, speciálně v oblasti Kinabatangan, byl pozorován 

zvláštní zvuk, který zní jako hlasité brebtání. Podle pozorovatelů to bylo něco mezi 

houkáním a povzdechem. Tento zvuk značí, že se orangutan ukládá ke spánku. Zvuk byl 

pozorován pouze v jedné oblasti a nikde jinde na ostrově se nevyskytoval. To je podle 

Carla van Schaika důkazem, že skupiny orangutanů mají určité prvky toho, čemu lidé 

říkají „kultura". Skupiny orangutanů mají určité znaky, které jsou charakteristické 

pro danou skupinu. U ostatních skupin se tento znak nevyskytuje. Tyto charakteristické 

znaky se učí orangutani v jedné skupině od sebe navzájem a jsou tak předávány z generace 

na generaci (Vogel, 2003). 
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2.4.11 Sociální struktura orangutanů 

Sociální struktura orangutanů je zatím stále poměrně málo prozkoumána. Původně 

se předpokládalo, že jsou orangutani solitérní a mají příležitostné, krátké sociální kontakty, 

převážně jen v době páření. Později však začal být všeobecně přijímán názor, 

že orangutani, alespoň na Borneu, mají sociální strukturu typu noyau (rezidentní sociální 

struktura) (Vančata, 2003b). Je to struktura, ve které samci a samice mají mezi sebou 

nečetné, ale pravidelné sociální kontakty. Jeden dospělý, rezidentní samec má velké 

teritorium, ve kterém je většinou dominantní. Ostatní samci a zejména samice mají menší 

teritoria, která mohou zasahovat i do teritorií jiných orangutanů. Typické je, že samice 

migrují poměrně málo a nerezidentní samci se mohou pohybovat po teritoriích několika 

rezidentních samců. Nedospělí samci mohou vytvářet se samicemi tzv. konsortní, nebo-li 

dočasné páry. Samice žijí i cestují se svými mláďaty. Někdy se také kontaktují s jinými 

samicemi a jejich mláďaty a vytváří tak na několik dní malou skupinu (Vančata, 2003a). 

Sumaterští orangutani, a podle posledních výzkumů i bornejští orangutani, mají 

ale ve své sociální struktuře i náznaky struktury fission-fusion. Což je velmi variabilní 

struktura, ve které dochází pravidelně ke štěpení původní struktury na elementární sociální 

jednotky s malým počtem jedinců a jejich následné spojování do vyšších sociálních skupin. 

(Vančata, 2003a,b) Podle některých primatologů bychom mohli celou sociální strukturu 

orangutanů označit jako mega fission-fusion strukturu (Vančata, 2003b). V této sociální 

struktuře, nebo spíše sociální síti, se samci kontaktují většinou vokalizací, někdy i přímým 

kontaktem. Adolescentní samci vytvářejí dočasné sociální skupiny. Samice pečují 

o mláďata a občas se sdružují s jinými samicemi a jejich mláďaty nebo s adolescentními 

samci. Kontakty samic s plně dospělými samci jsou pouze občasné a hlavním důvodem 

těchto kontaktů je snaha o reprodukci. 

Sociální struktura i chování orangutanů je velmi složité a dost podstatně se liší 

u orangutanů na Borneu a na Sumatře. Tyto rozdíly jsou způsobeny hlavně kvůli důležitým 

ekologickým faktorům, jako je dostupnost a charakter potravních zdrojů, struktura 

ekosystému, charakter klimatu, velikost areálu, vliv lidí atd. Menší sociální kontakty 

u bornejských orangutanů jsou podle některých primatologů dány především tím, že 

na Borneu jsou potravní zdroje orangutanů více roztroušeny po pralese a je zde nedostatek 

predátorů (Vančata, 2003b, van Schaik, 2000). 
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2.4.12 Chování orangutanů 

Chování orangutanů je také velice složité. Orangutani patří mezi denní, tzv. diurnal 

živočichy. Přes den cestují napříč velkým územím a cestou si hledají potravu (kůru, plody, 

hmyz), která je roztroušená po celém pralese. Svůj čas během den stráví různými 

aktivitami. (Tab. 2) Většinu dne, až 60 %, stráví orangutani sháněním potravy, 19 % času 

stráví cestováním (více samci než samice), asi 20 % dne odpočívají a pouze 1 % denního 

času orangutanů tvoří sociální kontakty (nejčastěji rozmnožování) (Galdikas, Teleki, 

1981). 

Účast dospělých samců v sociální skupině je minimální. Samci kontakty nijak 

nevyhledávají a mohou být dokonce agresivní vůči jiným samcům. V případě potřeby však 

vytvářejí skupiny mezi sebou i mezi samicemi. Samice jsou daleko více sociálnější. 

Zvláště spojení matka - mládě je neobvykle blízké a dlouhé. Sociální svazek mezi 

adolescentními orangutany postupně s věkem slábne. Čím starší jsou, tím méně navazují 

sociální kontakty. Pokud se potkají dospělí orangutani např. u stejného hlavního 

potravního zdroje, sledují se pozorně navzájem a udržují mezi sebou bezpečné vzdálenosti 

(van Schaik, 2000). 

Samice poměrně často cestují v malých skupinkách, které jsou tvořeny většinou 

dvěma samicemi, jejich mláďaty a někdy i adolescentními samci. Často také vytvářejí tzv. 

konsortní (dočasné) páry s adolescetními, případně i mladými dospělými samci. Studie 

v zajetí potvrdily, že orangutani mohou být ve větších skupinách velmi sociální a nejsou 

agresivní, jak by se mohlo usuzovat na základě agresivního chování některých rezidentních 

samců vůči ostatním jedincům. Subadultní samci se také často kontaktují s dospělými 

samicemi. Má to pro ně několik výhod. Samice je přivedou к potravním zdrojů a samci 

mají také možnost kopulovat se samicemi (van Schaik,2000; Vančata, 2003b). Samci 

orangutanů nejsou tak teritoriální, jako je tomu například u šimpanzů. Své teritorium 

si sice hlídají, ale namísto napadení, se raději jiným samcům vyhýbají. 

Existuje tedy několik typických skupin, které orangutani vytvářejí. Za prvé to jsou 

skupiny subadultních samců, kteří společně cestují do jiných teritorií za potravou 

a za možností pářit se. Dále to jsou skupiny několika samic s jejich mláďaty. Dalším typem 

jsou tzv. konsortní páry, které jsou tvořeny dospělou samicí a nedospělým, subadultním 

samcem nebo naopak, subadultní samicí a dospělým samcem. 

Podle výzkumů jsou sumaterští orangutani daleko více společenštější než 

orangutani na Borneu. Zvláště v oblasti Suaq Balimbing na Sumatře tvoří orangutani, 
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až na nedominantní dospělé samce, často různé skupiny. Více se tu tvoří skupiny samic 

s jejich mláďaty, skupiny adolescentních samců a častější, delší a početnější tu jsou 

i konsortní páry. Byly zde pozorovány velké skupiny deseti a více jedinců, kteří společně 

cestují po několik dní (van Schaik, 2000). 

Primatologové se již několik let přou o jedno specifické sexuální chování 

u orangutanů, které je někdy označováno jako „násilná, vynucená kopulace" nebo také 

jako „znásilnění samice". Toto chování samce vůči samici je více běžné na Borneu, než na 

Sumatře (Tah. 1). Carl van Schaik dokonce uvádí, že na Borneu tvoří vynucená kopulace 

až 90% všech kopulací (van Schaik, 2000). Proč je tomu tak, zatím primatologové nevědí. 

Někteří se domnívají, že je to z toho důvodu, že subadultní samci se chtějí pářit 

s co nejvíce samicemi. Ty si ale „hlídá" dominantní samec. Proto se někteří samci, 

ať už dospělí či nedospělí, kteří nejsou preferováni samicemi, uchylují к vynucené 

kopulaci. Často samici násilně drží pod svou kontrolou a samice se snaží divoce bránit 

(van Schaik, 2000). Jiní primatologové podle některých studií naznačují, že se nejedná 

o násilnou kopulaci, ale že zdání násilné kopulace je způsobenou pouze váhovým 

a velikostním rozdílem mezi samcem a samicí. Hmotnost samce může přesahovat i 100 kg 

na rozdíl od mnohem menší samice. U té může jít proto pouze o specifickou kopulační 

vokalizaci. Dalším velmi důležitým argumentem proti hypotéze znásilnění je, že samice 

většinu samců ze svého teritoria znají, a pokud chtějí, mohou se samcům poměrně snadno 

vyhnout. Plně dospělý samec totiž samice příliš aktivně nevyhledává. Jsou to naopak 

samice, které podle volání, které samec vydává, vyhledávají samce к páření (Vančata, 

2003b). Primatologové se také domnívají, že při vynucené kopulaci nedojde к úplnému 

přenosu spermií, protože to vyžaduje spolupráci od samice. К „vynucené kopulaci" 

se nejčastěji uchylují samci mezi 1 0 - 1 5 rokem, ale jsou zaznamenány i případy tohoto 

chování u dospělých samců. 

2.4.13 Stavění hnízda 

Orangutani si každý den staví nové hnízdo, které je průměrně až 18 m nad zemí. 

Hnízdo je postaveno z větví, listí a liján (Obr. 12). Výška hnízda, velikost hnízda, typ 

stromu, na kterém je hnízdo postaveno i účel hnízda se u různých populací liší. V letech 

1999 - 2002 proběhl výzkum hnízd orangutanů v pralese v oblasti Sabah Tato oblast 

se nachází na severu Bornea a patří к Indonésii. V roce 1998 tu byl založen ochranný 
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projekt (The Kinabatangan Orangutan Conservation Project, KOCP), který měl studovat 

adaptaci orangutanů na zničený prales. Zkoumaná oblast je spíše rovinatá a nížinná, 

je slabě odvodněná a díky tomu podléhá sezónním záplavám, které jsou způsobeny 

západními monzuny (Ancrenaz et al., 2004). 

Stavění hnízd bylo zkoumáno i kvůli tomu, že podle počtu hnízd v určité oblasti 

se vypočítává i počet a hustota orangutanů. Výzkum probíhal v sekundárním pralese. Což 

znamená v pralese, který není původní a je vystaven činností člověka. Na rozdíl 

od primárních pralesů jsou zde stromy nižší a více roztroušené. V sekundárním pralese 

chybí tzv. terminálni patro (emergent trees), které je charakteristické pro primární prales. 

Toto patro je tvořeno vysokými, vmezeřenými stromy (tyto stromy mohou mít přes 40 m). 

Hustota stromů v sekundárním pralese je asi 332 stromů na hektar. Přibližně 84 % stromů 

v tomto typu pralesa je nižších než 20 m. Díky nižší hustotě stromů jsou zde daleko větší 

mezery mezi stromy a je tu také vysoká míra půdní eroze. To vše má vliv na stavění hnízd 

u orangutanů, a díky tomu je i těžší vypočítávání velikosti populace orangutanů (Ancrenaz 

et a l , 2004). 

Cílem výzkumu bylo zjistit výšku a druh stromů, který si orangutani nejčastěji 

vybírají pro stavbu hnízda. Dále primatology zajímala výška hnízda od země, velikost 

větví, na kterých bylo hnízdo postaveno, typ větví a listů, které si vybrali orangutani pro 

stavbu hnízda. V neposlední řadě je také zajímalo, jestli bylo hnízdo postaveno v koruně 

stromu nebo na větvích pod korunou stromu (Ancrenaz et al., 2004). 

Podle rozdílů mezi primárním lesem a sekundárním lesem, který je uveden výše, 

se dají vysvětlit i rozdíly ve stavění hnízd v těchto druzích pralesa. V sekundárním pralese 

si díky chybějícím vysokým stromům, stavějí orangutani hnízda v nižších patrech. A díky 

nízké hustotě stromů, si zde orangutani nestaví hnízda tak často jako v primárních 

pralesech. Oproti primárnímu pralesu je to pouze 58 % případů. Také jsou hnízda 

v sekundárním pralese více nerovnoměrně distribuována po pralese (Ancrenaz et al., 

2004). 

Výběr stromů orangutany pro stavbu hnízda je velmi variabilní. Podle výsledků 

studie v pralesech v oblasti Sabah, existuje asi 11 nej oblíbenějších druhů, které 

si orangutani vybírají pro stavbu hnízda. Nej častější třídy stromů z 1546 zkoumaných 

stromů, byly Euphorbiaceae, Dipterocarpaceae (př. Dillenia sp., Garcinia sp., 

Eusideroxylon zwagerii), Lauraceae a Moraceae. Místo pro hnízdění si orangutani vybírají 

buď přímo na stromě, kde zraje jejich oblíbené ovoce nebo poblíž těchto stromů (Ancrenaz 

et al., 2004). 
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Některé stromy, které si orangutani pro stavbu hnízda vybraly, byly preferovány 

pouze v období dozrávání ovoce, kdy toto ovoce tvořilo převážnou část jejich potravy. 

V 7,6 % to byly druhy stromů Anacardiaceae, v 7,3 % Sterculiaceae a v 6,2 % Moraceae. 

Nejčastějšími stromy byly např. Ficus sp., Lithocarpus sp. nebo Dracontomelon sp. 

(Ancrenaz et al., 2004). 

Také stavění nových hnízd pravidelně každý den není v sekundárních pralesech 

pravidlem. Vzhledem k tomu, že je zde nedostatek vhodných (vysokých, mohutných) 

stromů, tak někteří orangutani často využívají jedno hnízdo vícekrát. Podle dosavadních 

poznatků může být jedno hnízdo využito jedním orangutanem maximálně po čtyři za sebou 

jdoucí noci. Jedno hnízdo může být využito několika orangutany, ale mezi tím musí být 

rozmezí několika dnů (Ancrenaz et al., 2004). 

Existuje rozdíl mezi samci a samicemi orangutanů a množstvím postavených hnízd. 

Samci orangutanů staví hnízda daleko častěji než samice. Většinu zkoumaných hnízd 

z oblasti Sabah postavili samci, ale jen 86 % z těchto hnízd, byla hnízda nová. Zbývajících 

14 % tvořila hnízda, která už byla postavena a samci si je podle potřeby „doupravili". 

Podle Johnsona a kol. si orangutani z Bornea staví hnízda méně často než je tomu 

u sumaterských orangutanů (Ancrenaz et al., 2004). 

Hnízdo využívá zpravidla jen jeden jedinec. Pouze v minimálním počtu případů 

(tři pozorované případy), bylo jedno hnízdo obsazeno dvěma orangutany společně. Tyto 

výjimky tvořily konsortní (dočasné) páry samců a samic a bylo to pouze na jednu noc. 

Další výjimku tvoří samice se svými mláďaty. Ty využívají společné hnízdo po dobu 

prvních dvou let mláděte (Ancrenaz et al., 2004). 

Znovu používání již postavených hnízd je více časté u samců. Zvláště u samců, 

kteří ještě nemají vytvořeny lícní vaky (tzv. unflanged samci). Ti znovu využívají hnízda 

ve 22,4%. Dospělí samci s vyvinutými lícními vaky (tzv. flanged samci) používají znovu 

hnízda v 17,9 %. U samic byl tento jev pozorován pouze ve 13,7 % (Ancrenaz et al., 

2004). 

Co se týče typu stavby hnízda, tak nejsou žádné rozdíly mezi pohlavím ani mezi 

věkovými skupinami orangutanů. Orangutani obecně preferují pro stavbu hnízda různé 

popínavé a různě spletené rostliny (větve, liány), které jsou poměrně časté v korunách 

stromů. Z bezpečnostních důvodů, jako ochranu proti predátorům, si staví hnízdo tak, 

aby nebylo ze země vidět. Celkově vysoké a mohutné stromy zajišťují orangutanům větší 

ochranu a jsou lepší pro jejich pohyb. Je zde tak menší pravděpodobnost, že by mohli 

spadnout. Zajišťují také větší pohodlí mohutným primátům. 
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Všeobecně jsou ale ve výběru stromů pro hnízdění orangutani méně vybíraví, než 

je tomu u afrických lidoopů. Například bonobové v oblasti Lomako (Afrika) využívají 

pouze 24 druhů stromů pro hnízdění (Fruth and Hohman, 1993 in Ancrenaz et al., 2004). 

Šimpanzi v Budongo pralese (Afrika) využívají v 50 % případů pouze pět druhů stromů 

pro hnízdění (Brownlow et al., 2001 in Ancrenaz et al. 2004). 

Orangutani v sekundárním pralese staví hnízda nejčastěji ve výšce 10 - 20 m nad 

zemí. Což je níž než pozorovaná výška hnízd v primárních pralesech (MacKinnon, 1974). 

Je to pravděpodobně způsobeno již zmíněným ničením pralesa a chybějícími vysokými 

stromy. Nižší stromy mají níže položené koruny, ve který orangutani hledají místo pro své 

hnízdo, a kde se také schovávají před sluncem či deštěm. Ve srovnání s gorilami 

si orangutani staví hnízda výš. Gorily si staví hnízda nejčastěji na zemi nebo ve výšce 

0 -10m. Šimpanzi a bonobové si staví hnízda nejčastěji v 5 - 20 metrech nad zemí. Což 

je téměř ve stejné výšce, jako u orangutanů (Ancrenaz et al., 2004). 

Orangutani si ale nestaví pouze hnízda na spaní. Poměrně často si také staví „denní 

hnízda", ve kterých odpočívají. Jsou to spíše jednoduché, nespletené „matrace" z listí 

a různě spletených popínavých rostlin, které rostou poměrně často v korunách stromů. 

Stejně tak, jako si bornejští orangutani staví méně často hnízda na noc, tak si i méně často 

staví „denní hnízda" (Singleton, 2000 in Ancrenaz et al., 2004). Někdy je těžké od sebe 

rozlišit denní a noční hnízda, ale denní bývají zpravidla jednodušší a slabší. 

2.4.14 Ontogeneze orangutanů 

Ontogeneze orangutanů je poměrně dlouhá a pomalá. Průměrná délka života 

orangutanů v přírodě je 40 - 50 let, v zajetí dokonce až 50 - 60 let. Nejdéle žijící samec 

se dožil 58 - 59 let (van Schaik, 2000). Ontogeneze orangutanů se dělí do několika 

vývojových stádií (Tab. 3). 

2.4.14.1 Dětství 

Nej důležitějším stádiem ontogeneze je stádium mláděte, které trvá od narození 

až do čtyř let. V této fázi je mládě plně závislé na matce. Samice orangutana kojí mládě 

po celou dobu tohoto období, i když se postupně к mléku přidává i jiná potrava. Nejprve 

je to měkká strava, které si mládě bere z matčiných úst. Na konci období už jí samostatně 
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různé druhy měkkého, zralého ovoce. V tomto období je mládě velmi zranitelné a pokud 

ztratí matku, tak samo nepřežije. K tomu dochází velice často při nelegálním lovu mláďat 

orangutanů, které se potom prodávají jako domácí mazlíčci. Aby mohli pytláci mládě 

chytit, musí zabít matku. Z takto chycených mláďat pouze minimální počet přežije. 

2.4.14.2 Juvenilní období 
Období mezi 4. až 7.-8. rokem se nazývá juvenilní období. Je to období, kdy 

se mládě začíná osamostatňovat a kdy se učí veškeré důležité dovednosti. Juvenilové mají 

již plně vytvořen chrup a téměř dokonale ovládají svojí motoriku. Podle některé literatury 

dosahují volně žijící samice již v tomto období sexuální dospělosti (tedy přibližně 

v 7 letech). Podle jiné literatury jsou samice sexuálně zralé až ve věku 12 let (adolescetní 

obobí). Dřívější sexuální zralost je velmi častá u zajatých samic orangutanů. Zajaté samice 

mají také dříve svá první mláďata. 

2.4.14.3 Adolescentní období 
Rozhraní tohoto období je velmi sporné. Jinak dlouho trvá u samic a jinak dlouho 

u samců orangutanů. Začátek tohoto období je shodný u obou pohlaví, tedy zhruba okolo 

7. nebo 8. roku. U samic orangutanů trvá adolescentní období podle některé literatury 

do 12 let, podle jiné až do 15 let. U samců trvá toto období do 10 let, podle jiné literatury 

do 13 let. 

Všechny samice orangutanů dosahují v tomto období sexuální dospělosti. Sexuálně 

aktivní začínají být kolem 10. roku života. Nejsou však ještě schopny reprodukce. První 

mládě mají až v rozmezí 1 4 - 1 6 let. 

Samci v tomto období přestávají růst (kolem 10. roku), ale fyzický a sociální vývoj 

pokračuje dál a končí přibližně ve 14 - 1 5 letech. 

2.4.14.4 Subadultní období 
Toto ontogenetické období je charakteristické pouze pro samce. Začíná 11. rokem, 

podle jiné literatury až 13. rokem a trvá do 18 let. Subadultní samci jsou již silní a jsou 

velmi aktivní, ale nemají ještě vyvinuty sekundární pohlavní znaky, které jsou typické 

pro plně vyvinuté samce, jako například růst vousů, dlouhé chlupy na ramenou a pažích, 

tmavý obličej a tvrdé okraje lícních vaků. Subadultní samci často vyhledávají možnost 
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kopulace. V 15 letech by měli být samci sexuálně zralí a plně vzrostlí. Podle van Schaika 

dosahují samci sexuální zralosti v době, kdy dosáhnou velikosti prvorodiček orangutanů. 

(van Schaik, 2000) Ovšem určit přesný věk, kdy jsou samci schopni úspěšné reprodukce, 

je velmi těžké. V zajetí byli někteří samci schopni reprodukce již v 6,5 letech. V průběhu 

a zejména na konci tohoto období dochází к postupnému vytváření sekundárních 

pohlavních znaků (jako například lícní vaky, hrdelní vak nebo dlouhá srst na pažích 

a ramenech). 

2.4.14.5 Období dospělosti 

Samice orangutanů dosahují dospělosti již v 15 letech. U samců dochází ke změně 

ze subadultního samce na dospělého kolem 20.roku života, v zajetí již kolem 18. roku. 

Samice jsou v tomto období schopny reprodukce a výchovy mláďat. 

Pro samce je charakteristický sexuální dimorfismus. Dospělí samci jsou dvakrát 

tak těžší a vyšší než samice a mají zpravidla vytvořeny všechny sekundární pohlavní 

znaky. Jedním z těchto znaků je hrdelní vak, který nafouklý slouží jako rezonanční dutina 

a s jehož pomocí může plně dospělý samec vyluzovat charakteristické dlouhé volání (long 

call), kterým se orangutani dorozumívají. Plně dospělí samci nejsou tak aktivní jako 

subadultní samci a méně často se pohybují v korunách stromů. Cestují spíše po zemi. 

Rozeznáváme tedy dva druhy sexuálně dospělých samců, a to subadultní samce 

a dospělé samce s vyvinutými sekundárními pohlavními rozdíly. Podle některých výzkumů 

vznikl názor, že přítomnost dominantního samce s vyvinutými lícními vaky tlumí rozvoj 

a tvoření lícních vaků u mladších samců. Někteří primatologové se také domnívali, že 

samci bez lícních vaků nejsou pro samice příliš atraktivní. Tyto domněnky se však 

nepotvrdily. Naopak, byl zaznamenán daleko větší výskyt kopulací mezi samicemi 

a subadultními samci, než mezi samicemi a dospělými, plně vyvinutými samci (van 

Schaik, 2000, Vančata, 2003b). 

2.4.15 Reprodukční cyklus samic orangutanů 

Samice orangutanů mají jednoměsíční ovulační cyklu, který trvá průměrně 30 dní 

(29 - 32 dní). К ovulaci dochází většinou 15. den. Během cyklu se samicím nezvětšují 

anogenitální oblast, jako je tomu například u samic šimpanzů. Samice mají lehké 
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menstruační krvácení, které trvá 3 - 4 dny. U samic nebyly nikdy zaznamenány znaky 

menopauzy. 

Ke kopulaci dochází pouze v období „říje" samic, jinak žijí samci a samice 

odděleně. Nejčastěji ke kopulaci dochází mezi samcem a samicí. Oba jsou otočeni 

obličejem к sobě a protože ke kopulaci dochází většinou na stromě, drží se oba jedinci 

rukama za větve. 

Březost u samic orangutanů trvá 8 - 9 měsíců (227(233) - 275(263) dní). 

Orangutani rodí zpravidla jen jedno mládě, dvojčata jsou vzácná (Shimizu et al., 2003). 

Když začnou samici při porodu kontrakce, slézá do nižších stromových pater 

(přibližně 5 m nad zemí), kde porodí. Samice slézá hlavně z bezpečnostních důvodů 

v případě pádu mláděte dolů ze stromu. Porod mláděte trvá v přírodě poměrně krátkou 

dobu. Samice obvykle v nižších patrech i přespí, aby nemusely vylézat znovu nahoru 

do vyšších pater a stavět si tam hnízdo. 

Mládě se hned po porodu drží matky a po chvíli začne matka mládě kojit. První 

mléko je pro mládě orangutana, stejně jako pro dítě u lidí, důležitým zdrojem látek, které 

potřebuje jak pro svou výživu, tak i jako ochranu proti nemocem. Mléko je celkově 

nej důležitějším zdrojem výživy po dlouhou dobu. Samice kojí mládě do doby, než může 

jíst různé druhy ovoce, což je zhruba ve 4 letech. Novorozené mládě orangutana váží 

přibližně 1,5 kg. Samice mládě kojí každé 3 - 4 hodiny. Ve čtyřech měsících začíná jíst 

měkkou potravu, kterou získává z matčiných úst. Do jednoho roku se mládě drží za srst 

na matčině břiše. Po roce se přemístí na matčina záda. Takto cestuje se svou matkou 

až do 2,5 let. Pokud je v tomto období mládě násilně odděleno od matky, tak hlasitě křičí. 

Až do doby 3,5 let jsou mláďata zcela závislé na matce a jejich přežití bez matky je nulové. 

Do tohoto roku matka mláďata téměř vůbec neopouští. Samec do výchovy vůbec 

nezasahuje a ve výchově mláďat nehraje žádnou roli. 

Kolem čtyř let se začíná mládě pomalu osamostatňovat. Je to také nejzazší doba, 

po které mohou mít samice další mládě. Takto krátké intervaly mezi mláďaty se velmi 

často objevují u samic orangutanů, které žijí v zajetí spolu se samci. 

Mezi čtvrtým a osmým rokem života se mláďata osamostatňují a hlavně se učí 

od matky všechno, co potřebují znát. V osmi letech by už měli znát různé druhy ovoce, 

dobu, kdy dozrávají, jejich lokalitu atd. Je to také období, kdy mladí samci nejčastěji 

odcházejí od samice. Někteří jedinci ale zůstávají s matkou až do doby, kdy nový potomek 

dosáhne puberty. Pak matku definitivně opustí a už se к ní nikdy nevrátí. 
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V přírodě mají samice, na rozdíl od zajetí, daleko delší interval mezi mláďaty. 

Volně žijící samice mají mládě přibližně jednou za osm let. Plná závislost na matce trvá 

zhruba čtyři roky a další čtyři roky však trvá, než se mládě od matky naučí postarat 

se samo o sebe. Vzhledem k tomu, jak dlouho tato závislost na matce trvá a vzhledem 

k tomu, že se samice orangutanů v přírodě dožívají zhruba 45 let, mají za svůj život pouze 

4 - 5 mláďat. Tato velmi dlouhá závislost u orangutanů je jedním z problémů, proč je 

rehabilitace (znovunavrácení do přírody) orangutanů tak složitá (Wich et al., 2004). 

Nejenom, že se liší intervaly mezi mláďaty u volně žijících samic a u samic žijících 

v zajetí, ale vědci také zjistili, že se liší intervaly mezi mláďaty u bornejských 

a sumaterských orangutanů. Samice orangutanů žijících na Sumatře mají delší intervaly 

mezi mláďaty. Průměrný interval je dokonce až 9,2 let. Což je vůbec nej delší interval 

u lidoopů (Wich et al., 2004). Jak naznačují nasbíraná data, jsou naopak na Borneu 

intervaly kratší, průměrně 7,7 let. Dokonce v centru Kutai na Borneu jsou jedny 

z nejkratších intervalů mezi orangutany - 6,1 let. Je to velmi překvapující výsledek, protože 

orangutani na Borneu jsou méně frugnivorní a mají delší období s velmi nízkou produkcí 

ovoce. Díky tomu se předpokládalo, že když je nižší energetický příjem, bude i pomalejší 

vývoj mláďat, tím pádem bude delší závislost mláďat na matce a intervaly mezi 

narozenými mláďaty budou delší (Wich et al., 2004). 

Jediný důvod, proč mají bornejští orangutani kratší intervaly mezi mláďaty, 

je pravděpodobně právě potravní dostupnost. Orangutani žijící na Sumatře jsou více 

plodožraví a také hmyzožraví. Díky tomu, že je tato potrava výživnější, netráví sumaterští 

orangutani, na rozdíl od bornejských, tolik času pojídáním a sháněním potravy. Sumaterští 

orangutani jsou navíc daleko více sociálnější než orangutani žijící na Borneu. A díky tomu, 

že na Borneu tráví samice daleko méně času s jinými samicemi, lze z toho usuzovat, 

že i potravní dostupnost je na Borneu nižší. Obecně lze tedy říci, že čas, který tráví samice 

s mládětem, vzrůstá zároveň se vzrůstající dostupností potravy. Jinak řečeno, pokud je 

dostatek potravy, prodlužuje se i doba, kterou stráví matka se svým mládětem (Wich et al., 

2004). 

Primatologové také zkoumali vliv pohlaví posledního mláděte, postavení a věk 

samice na délku intervalu mezi mláďaty. U žádného však nebyl prokázán vliv na délku 

intervalu. 
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2.4.16 Porovnání životní historie (life history) s ostatními lidoopi 

„Životní historii můžeme definovat jako realizaci adaptivního potenciálu 

organismu, včetně aspektů behaviorálních, v souvislosti s růstem, přežíváním v obecném 

slova smyslu, reprodukcí, vychováváním potomstva až к jeho nezávislosti a vyhýbání 

se ohrožení na životě. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o vývoj určité populace 

v určitém časovém úseku, který musí zahrnovat vícenásobnou změnu generací." (Vančata, 

2003a). 

Životní historie velkých lidoopů je zajímavá z toho hlediska, že jsou to primáti 

s nej větší velikostí těla a s nejpomalejší životní historií. V porovnání životní historie 

orangutanů s gorilami, šimpanzi a bonoby jsou orangutani v několika rysech jedineční. 

Za prvé mají nejpomalejší životní historii. Za druhé mají nejdelší intervaly mezi mláďaty 

a za třetí mají nejnižší celkovou úmrtnost (Tab. 4) (Wich, 2004). 

Jak naznačil van Noordwijk a van Schaik (Wich et al., 2004), tak dlouhé intervaly 

mezi mláďaty u orangutanů souvisejí s množstvím potravních zdrojů. Pralesy 

v jihovýchodní Asii totiž mají nižší produkci ovoce, než je tomu v afrických pralesech. 

Samice orangutanů se musí shánět po potravě samy s mládětem, a proto odkládají 

odstavení mláděte do té doby, než jsou mláďata více méně schopna najít si potravu sama. 

Samice šimpanzů mohou mládě odstavit dříve a mít další mládě, protože dostatek potravy 

dovoluje zůstat odstavenému mláděti s matkou a s novým mládětem. 

V porovnání s ostatními vyššími lidoopy je mortalita orangutanních mláďat 

mladších jednoho roku třikrát menší než u šimpanzů a dvaapůlkrát menší než u goril. 

Žádné úmrtí mláděte (od 1 - 3 let) nebylo zaznamenáno u orangutanů v Ketambe. Naproti 

tomu je míra mortality u gorilých mláďat (1 - 3 roky) až 7 %. U šimpanzů dokonce 19 %. 

Obecně mají jak samci, tak i samice šimpanzů vyšší mortalitu během celého života, 

než orangutani (Wich et al., 2004). 

Dalo by se předpokládat, že když mají orangutani nízkou mortalitu v porovnání 

se šimpanzi, budou mít tím pádem i delší život. Není tomu tak. Průměrný věk orangutanů 

a šimpanzů je podobný, tedy zhruba 40 let. 

Vědci se domnívají, že obecně je tempo životní historie pro daný druh ovlivněno 

převážně typem potravního zdroje. Gorily, jejichž potravní spektrum tvoří převážně 

jen listy, mají totiž rychlejší tempo života než více plodožraví šimpanzi. Bonobové a jejich 

životní tempo se nacházejí mezi těmito dvěma lidoopy. Což znamená, že orangutani, 

jejichž potrava se skládá nejvíce z ovoce, mají životní tempo také velmi pomalé. K tomu 
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bychom měli přičíst ještě další charakteristický znak orangutanů. A tím je jejich stromový 

(arboreální) a solitérní způsob života. Podle různých výzkumů mají obecně zvířata 

s arboreálním způsobem života pomalejší životní historii než ti, kteří jsou více terestriální. 

To může souviset s tím, že mají orangutani i nižší mortalitu než šimpanzi. Dalším 

vysvětlením nižší mortality u orangutanů může být to, že orangutani trpí méně 

parazitárními infekcemi. Velikost těla orangutanů, méně časté sociální kontakty, nižší 

populační hustota, jiná strava a rozmanitost lokality mají vliv na rozšíření parazitů. 

Ale velikost těla, populační hustota, strava a rozmanitost lokality je dost podobná jako 

u šimpanzů. Proto může nižší úmrtnost u orangutanů souviset s nižším rizikem 

parazitárního přenosu, který je závislý právě na arboreálním a více solitérním způsobu 

života a téměř žádným tělesným kontaktem při groomingu (čistění srsti, u orangutanů 
«X 

chybí) (Wich, 2004). 

2.4.17 Inteligence orangutanů - používání nástrojů 

Po mnoho let se předpokládalo, že vyšší lidoopi nejsou inteligentní. Teprve až v 60. 

letech 20. století vědci toto tvrzení vyvrátili. V té době Jane Goodal uveřejnila svá 

pozorování nástrojového chování u volně žijících šimpanzů v Kombe v Africe. U těchto 

šimpanzů pozorovala používání klacíku na získání termitů z termitiště a používání kamenů 

к rozbíjení ořechů a jiných plodů s pevnou skořápkou. Tyto schopnosti se do té doby 

předpokládaly pouze u člověka. 

Teprve o několik desítek let později se potvrdilo i používání nástrojů u volně 

žijících orangutanů. V roce 1994 zveřejnil tyto poznatky Carle van Schaik, který pozoroval 

orangutany v oblasti severozápadního cípu Sumatry. U orangutanů žijících na Borneu 

nebylo nástrojové chování nikdy pozorováno. Pro mnohé vědce, ale chování sumaterských 

orangutanů nebylo takovým překvapením, protože u orangutanů držených v zajetí často 

pozorovali, jak používají některé lidské nástroje, např. klíče, šroubovák nebo vývrtku. 

Orangutani používají v zajetí nástroje poměrně často, ale ještě nikdo před van Schaikem 

nepozoroval toto chování u volně žijících orangutanů. V přírodě používají nástroje 

к drbání, к držení a otevírání trnitého ovoce nebo používají listy jako ochranu před deštěm 

atd. 

Je to právě určitý stupeň inteligence, který volně žijícím orangutanům pomáhá řešit 

problémy spojené s jejich stromovým způsobem života a získáváním potravy. Během 
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prvních dvou let je kognitivní vývoj u orangutanních mláďat téměř identický s lidským. 

Pak se však kognitivní vývoj pozastavuje a zůstává na úrovni přibližně tříletého dítěte. 

V polovině 90. let pozoroval tým, vedený Carlem van Schaikem z Duke Univerzity, 

sumaterské orangutany, jak používají speciálně upravené větvičky к získání termitů, 

mravenců či jiného hmyzu z jejich úkrytů vysoko v korunách stromů. Van Schaik se svými 

kolegy tak poukázal na fakt, že orangutani mají určité znaky „kultury". To znamená, 

že se od sebe navzájem mohou učit novým schopnostem a mohu si tyto schopnosti 

předávat z generace na generaci. Různé populace orangutanů tak mohou mít jiné znaky 

kultury. „Lidská kultura nevychází z ničeho", říká van Schaik. „Byla postavena na pevném 

základu. Raná lidská kultura nebyla natolik odlišná od té, kterou můžeme nalézt u lidoopů 

dnes." (van Schaik, 2000). 

Na šesti místech v Indonésii, kde byli orangutani a jejich kultury studováni, nalezli 

vědci až 24 kulturních prvků s tím, že každý prvek je obvyklý pouze v jedné oblasti, v jiné 

je buď výjimečný nebo chybí úplně. Tyto prvky zahrnují používání nástrojů, jako je 

používání listů к nabírání vody z děr stromů, stavění hnízda, stavění „listové střechy" 

na ochranu proti dešti nebo slunci, různé druhy volání, tleskání nebo používání listů 

k vyluzování jiných slabých zvuků. Nebo používání větývek к získávání medu z dutin 

stromů. Med pak jedí z větývek jako by to bylo lízátko. 

V Národním parku Gunung Leuser na Sumatře, kde bylo nástrojové chování 

pozorováno, jsou orangutani popisovány van Schaikem jako extrémně společenští 

a tolerantní vůči sobě navzájem. Což je pro orangutany dost neobvyklé chování. Normálně 

se ve volné přírodě spíše navzájem vyhýbají a sdružují se jen v době páření či v době 

zralosti ovoce. Je to dáno hlavně jiným ekosystémem, který nutí orangutany více 

se sdružovat ve skupinách. Národní park Gunung Leuser je totiž bažinatá oblast, kde jsou 

časté rokle, v nich se zadržuje voda. Na malém a dosti nehostinném území tu žije poměrně 

hodně orangutanů, kteří jsou odkázáni na společné potravní zdroje, proto se musí více 

tolerovat. A právě tolerance je pro tuto populaci tím nej důležitějším prvkem, protože díky 

ní se mohou učit nové schopnosti od sebe navzájem. Na blízkém ostrově Borneu, kde jsou 

potravní zdroje více roztroušené a tím pádem jsou zde orangutani i méně společenští, 

si nemohou nové schopnosti předávat navzájem a tak zde nebyla pozorována ani 

nástrojová činnost. 
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2.4.18 Teritorium (home range) orangutanů 

Je velmi obtížné určit velikost teritoria orangutanů. Jednak proto, že se navzájem 

jednotlivá teritoria překrývají a jednak proto, že orangutani neustále cestují. Velmi důležité 

jsou informace o prostředí, ve kterém konkrétní populace orangutanů žije. Ty vytvářejí 

základ pro objasnění sociální struktury orangutanů a o prostorových potřebách jedinců 

i populace. 

Je zřejmé, že když se liší sociální struktura u sumaterských a bornejských 

orangutanů, bude se také lišit i velikost jejich teritoria. Ian Singleton a Carel van Schaik 

vydali v roce 2001 článek, ve kterém shrnují poznatky o teritoriu sumaterských orangutanů 

v oblasti Suaq Balimbing na Suamtře (Singleton, van Schaik, 2001). V tomto článku 

uvádějí, že sumaterští orangutani (Pongo pygmaeus abelli), kteří žijí v bažinatém pralese, 

mají větší teritoria navzdory tomu, že mají vyšší hustotu populace. Minimální spolehlivý 

odhad velikosti samičího teritoria je přibližně 850 ha a pro samce asi 2500 ha, ale může to 

být i více. V bažinatém pralese je menší míra rostlinné diverzity a to nutí orangutany 

využívat větší areál к získání adekvátní potravy. 

Dohady na velikost teritoria se různí podle jednotlivých autorů (Tab. 5). Různí 

primatologové uvádějí jiné velikosti. Rozdíly mezi jednotlivými velikostmi jsou velké. 

Nej vyšší předpokládaný rozměr samičího ranku je 15x větší než nejmenší předpokládaný. 

Odhadnuté velikosti se mění podle místa měření i podle doby měření. Platí, že čím déle 

trvá pozorování, tím větší je i zaznamenané teritorium orangutana. Příkladem jsou dvě 

studie prováděné na jednom místě, které měly zjistit velikost teritoria u samic orangutanů 

v Mentoko (Sumatra). Mitani (1989 in Singleton, 2001) a Suzuki (1992 in Singleton, 2001) 

uvedli, že samicí teritorium je větší než 150 ha, zatímco Rodman (1988 in Singleton 2001) 

uvedl pouze 46 - 60 ha. Na jedné věci se ale primatologové shodují. Obecně mají samci 

orangutanů větší teritorium než samice. 

Dalším problémem, který sc u měření teritoria vyskytuje, je to, co považují někteří 

primatologové za teritorium. Podle jedněch je to území, které jedinci obejdou během svých 

normálních aktivit, jako je jídlo, spánek, rozmnožování, vychovávání mláďat. Z této 

definice se vylučují tzv. „výlety" mimo normální areál. Někteří tuto oblast označují jako 

tzv.,jádrovou oblast" (core area). Je to oblast, kde samice spí, staví si hnízda a využívají 

tuto oblast více než ostatní samice. „Jádrová oblast" je charakteristická pro samice 

orangutanů, samci ji nedodržují. Většina krátkodobých studií popisuje v konečné fázi 
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pouze tuto oblast. Galdikas podle svých výzkumů předpokládá, že samice mají svou 

,jádrovou oblast" velkou asi 2 - 3 km2 (Singleton, van Schaik, 2001). 

Podle druhých, je teritorium (home range) celý areál, který orangutani okupují 

během celého svého života. Zahrnuje v sobě i tzv. „výlety", které jsou poměrně časté, 

opakované a někdy jsou i důležité pro fitness orangutanů. Proto je někteří primatologové 

řadí do teritoria orangutanů. 

Pro lepší pochopení sociální struktury i života orangutanů by se měla vzít v úvahu 

druhá definice teritoria. Orangutani totiž cestují po pralese podle toho, v jakém období 

a v jakých místech zraje ovoce. Ne každý rok se doba zrání i kvantita potravy opakuje. 

Proto se orangutani musí vydávat dál za potravou. Nebo jsou samice v areálu jednoho 

dominantního samce březí či mají mládě. Samci pak odchází pryč (Singleton, van Schaik, 

2001). 

2.5 Úmrtnost u mláďat volně žijících orangutanů a orangutanů 
žijících v zajetí 

Věk samice orangutana, kdy má první menstruaci, věk, kdy má samice první mládě, 

novorozenecká úmrtnost mláďat a i celkové přežití se podstatně liší u orangutanů volně 

žijících v přírodě a u orangutanů žijících v zajetí. 

2.5.1 Novorozenecká úmrtnost 
Biurité Galdikas v roce 1995 prokázala, že novorozenecká úmrtnost u mláďat 

orangutanů je v přírodě velmi nízká (na rozdíl od šimpanzů nebo goril) a délka života je 

kolem 40 let. V zajetí se však orangutani dožívají až 50 - 60 let. Ovšem 80 % všech 

orangutanů v zajetí zemře před svým 25. rokem života a 90 % zemře do 30 let (Cocks, 

1998). 

Během několika desítek let probíhaly výzkumy, které se zaměřovaly na zkoumání 

úmrtnosti u orangutanů žijících v zajetí. Zkoumáno bylo celkem 1 975 orangutanů z 810 

institucí vletech 1946 - 1994. V roce 1996 se к již získaným poznatkům přidaly ještě 

informace z dalších 86 institucí. Získaná data ukázala, že u zajatých orangutanů existuje 

několik kritických momentů důležitých pro přežití (Cocks, 1998). 
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V přírodě je novorozenecká mortalita orangutanů velmi nízká, podle výzkumů 

v Ketambe (Sumatra) dokonce téměř nulová (Wich, 2004). Oproti tomu novorozenecká 

mortalita u zajatých orangutanů dosahuje vůbec nejvyšší incidence během celého života 

orangutanů. Vysoká míra mortality zůstává relativně vysoká i po dobu následujících 

15. měsíců (do 1,25 roku). Pak počet úmrtí klesá a zůstává relativně stabilní po dalších pět 

let. Tento vysoký počet je pravděpodobně způsoben nízkým věkem matky a krátkými 

intervaly mezi mláďaty (Cocks, 1998). 

Výsledky studií také poukazují na malý rozdíl v přežití u narozených samců 

a samic. Sice samci (mláďata) orangutanů umírají častěji než samice, ale rozdíl není tak 

velký. Větší úmrtnost novorozených samců koresponduje s tím, že celkově v zajetí umírají 

samci častěji než samice orangutanů, přitom poměr narozených samců a samic je přibližně 

stejný (ze všech sledovaných orangutanů tvořili novorození samci 49,8 % a 50,2 % 

novorozené samice) (Cocks, 1998). 

2.5.2 Juvenilní úmrtnost 
Vjuvenilním období se v přírodě učí orangutani od matky veškeré důležité 

poznatky. Na konci tohoto období většina mladých orangutanů odchází z mateřského 

areálu a hledá si vlastní teritorium. Samice si hledají nové teritorium zpravidla poblíž 

mateřského území, samci však odcházejí do vzdálenějších částí pralesa. Právě odchod 

ze známého prostředí do nového, kde musí orangutani změnit své chování, aby se dokázali 

postarat sami o sebe a musí se ubránit nebezpečí, je obdobím, kdy v přírodě umírá nejvíc 

orangutanů. U samců je úmrtí častější, protože odcházejí dál, často také bojují s jinými 

orangutany a musí se častěji bránit predátorům (Cocks, 1998). 

V zajetí jsou však těchto rizik ušetřeny. V zajetí jsou všichni orangutani drženi 

pohromadě, žádný z nich nemůže odejít. Přesto je míra úmrtí u samic i samců mezi 8 . - 1 8 . 

rokem poměrně vysoká. U každého pohlaví však z j iných důvodů. Dvakrát více samců 

umírá v zajetí v důsledku traumatu spojeného právě se změnou chování. Samci 

neodcházejí pryč, ale zůstávají dál se skupinou. Mají geneticky zakódované chování, které 

však v zajetí nemohou projevit (Cocks, 1998). 

Vysoká míra úmrtnosti u samic v zajetí je způsobená hlavně nízkým věkem samice 

při prvním porodu a krátkými intervaly, které mají samice mezi jednotlivými mláďaty. 

Samice orangutanů dospívají v zajetí dříve. U volně žijících samic orangutanů 

se menarché (první menstruace) neobjevuje dříve jak ve 12 letech. A přibližně další tři 
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roky jsou samice neplodné. Své první mládě tedy mají průměrně v 15 letech. U zajatých 

samic orangutanů se menarché objevuje již kolem 7. roku. A první mládě mají nedlouho 

poté. 

Jak už bylo napsáno výše, intervaly mezi mláďaty u volně žijících samic 

orangutanů jsou přibližně 7 - 8 let. V přírodě také období poporodní neplodnosti 

(tzv. postpartum amenorrhoea, která trvá 5 - 7 let) koresponduje s obdobím, kdy samice 

kojí. Vzhledem k tomu, že v zoologických zahradách žijí většinou samci a samice 

orangutanů společně, samice jsou dříve pohlavně zralé a ke kopulaci mezi samcem 

a samicí dochází častěji, snižují se tak i intervaly mezi jednotlivými mláďaty. 

Vědci zkoumali vliv věku prvorodičky a intervaly mezi mláďaty na míru mortality 

narozených mláďat. Samice orangutanů mají své první mládě v zajetí mezi 9 . - 1 3 . rokem. 

Plodné jsou však zhruba od 7. do 33. roku. V obou případech je to asi o 3 roky dříve 

než v přírodě. Aby byl jasnější vliv věku prvorodičky na míru mortality narozených 

mláďat, rozdělili vědci zkoumané samice do dvou skupin. První skupinu tvořili samice, 

které měly první mládě ve věku méně jak 10 let. Druhou skupinu tvořily samice, které 

měly první mládě ve věku 10 let a více. Závěr byl jednoznačný: častěji přežila mláďata, 

která se narodila matkám starším, než deset let (Cocks, 1998). 

Zkoumal se samozřejmě i vliv věku prvorodičky na její přežití. Až 57 % samic, 

které měly své první mládě do deseti let, zemřelo v rozmezí prvních 30. dnů po porodu. 

Naopak, vědci nezaznamenali žádné úmrtí samice, která měla své první dítě ve věku min. 

deseti let. Je tu tedy jasný vliv věku prvorodičky na přežití jak samice, tak i mláděte. 

Čím mladší je samice, tím se zvyšuje riziko úmrtí u ní i u mláděte (Cocks, 1998). 

Jasný vliv na úmrtnost mláďat a matek měly i kratší intervaly mezi mláďaty. 

Z 2 236 zkoumaných samic, jich nejvíce mělo mládě každé 2 - 3 roky (průměr 3,5 let). 

V přírodě je to průměrně 7 - 8 let (průměr 8,5 let) (Cocks, 1998). 

I v tomto případě rozdělili vědci samice do dvou skupin. První skupinu tvořily 

samice, jejichž interval mezi mláďaty byl kratší 4 roky. Druhou skupinu tvořily samice, 

které měli interval delší než 4 roky. Závěr byl jednoznačný: u samic, které měly kratší 

interval mezi mláďaty, byla míra mortality mláďat daleko vyšší. Naopak samice, které 

měly tento interval delší než 4 roky, umírala mláďata méně často. Ačkoliv snižování 

intervalů mezi mláďaty nemá přímý vliv na frekvenci úmrtí samice, má vliv na přežití 

mláďat. Je to možná častěji způsobeno dlouhodobým stresem, než bezprostředními 

problémy spojenými s narozením mláďat (Cocks, 1998). 
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Dalším výsledkem studie bylo prokázání, jak je porod pro samici v zajetí velkým 

rizikem. Až 21% zajatých samic umřelo během prvních 30 dní po porodu. Z čehož 

vyplývá, že porod je velkým nebezpečím pro zajaté samice. Proto je důležité studovat 

normální chování samic při porodu. Pokud bude toto chování determinováno, mohou 

se minimalizovat problémy porodu u zajatých samic a sníží se tak riziko úmrtí samice 

i mláděte. 

V přírodě je reprodukce ovlivněna hlavně příjmem potravy, mírou podkožního tuku 

a poporodní neplodností. Tyto faktory jsou ale často v zajetí zkresleny a výsledkem je 

dřívější menarché, nižší věk samice při prvním porodu a kratší intervaly mezi mláďaty. 

To je ale nežádoucí, protože je to spojeno s vyšší mortalitou u samic i u mláďat. 

2.5.3 Úmrtí dospělých 

Po dosažení dospělosti u zajatých orangutanů, je počet přeživších odlišný podle 

pohlaví. Průměrně umírají častěji samci než samice. To odpovídá i situaci v přírodě, kde 

samci umírají také častěji. Hlavním faktorem úmrtí orangutanů v zajetí jsou 

pravděpodobně srdeční choroby, které vznikají u zajatých samců následkem obezity, 

nedostatkem pohybu a stresem. Někteří se domnívají, že by se к těmto faktorům měly 

přičíst ještě boje mezi samci v zajetí. Stres, který vzniká neustálou blízkostí (přítomností) 

jiných samců a nemožností opustit původní areál, může vést к hormonálním změnám, které 

mohou ovlivňovat imunitní systém. Toto jsou prozatím jen dohady. Bez detailních příčin 

úmrtí totiž nebude možno determinovat přesné faktory, které zapříčiňují mortalitu u samců 

v zajetí. Další výzkumy by měly zjistit, zda vyšší mortalitu zajatých samců orangutanů 

způsobují biologické faktory neboje způsobena vzrůstajícím stresem a/nebo agresí. 

Samice v zajetí by neměly mít první mládě dřív jak v deseti letech a interval mezi 

mláďaty by neměl být kratší než čtyři roky. Tyto faktory mají největší vliv na mortalitu 

jak samic, tak i narozených mláďat. 

2-6 Zajatí orangutani a vliv křížení na jejich zdraví 

V roce 1974 popsal poprvé MacKinnon (MacKinnon, 1974) fyziologické rozdíly 

mezi sumaterskými a bornejskými orangutany a vytvořil tak základní metodu rozlišování 
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těchto dvou druhů podle charakteru srsti. O pět let později, v roce 1979, objevil Seuanezův 

tým (Seuanez et al., 1979 in Cocks, 2006a) genetické rozdíly mezi sumaterskými 

a bornejskými orangutany. 

Do té doby zoologické zahrady nerozlišovali orangutany podle druhů, podle jejich 

původního geografického rozšíření a chovali oba druhy orangutanů pohromadě. Teprve 

díky těmto důkazům je začaly chovat odděleně, i když se vzhledem к dřívějšímu 

společnému životu v zoologických zahradách, narodilo už několik společných potomků 

obou druhů, hybridů. Khybridizaci dochází pouze v zajetí a vědci předpokládají, 

že hybridizace může mít vliv na délku života a zdraví orangutanů (Cocks, 2006a). 

Taxonomie orangutanů zůstává stále nevyřešená. Existuje několik teorií a jejích 

zastánců. Od monotypické teorie orangutanních druhů až po teorie o několika různých 

poddruzích bornejských orangutanů. Podle Muira (1998 in Cocks, 2006) a jeho analýzy 

DNA orangutanů, existují rozdíly jak mezi sumaterskými a bornejskými orangutany, 

tak i mezi bornejskými orangutany. 

V současné době existují návrhy na rozdělení orangutanů do dvou druhů s tím, 

že bornejští orangutani se dále dělí do 3 až 5 poddruhů (Groves 1999, Rijksen a Meijaard, 

1999 in Cocks, 2006a). Rijksen (1978 in Cocks, 2006a) popsal ale také dva rozdílné typy 

sumaterských orangutanů, které jsou založené na rozlišnosti vzhledu a chování. Vědci 

Předpokládají, že genetické odlišnosti těchto dvou poddruhů mohou ovlivňovat i zdraví 

a délku života zajatých jedinců. 

Leif Cooks se ve své práci (Cocks, 2006a) zabýval faktory ovlivňujícími zdraví 

a délku života zajatých orangutanů. Díky poznatkům o rozdílech v přežití tří skupin 

orangutanů v zajetí (bornejští orangutani, sumaterští orangutani a jejich kříženci, hybridi), 

Přináší další pohled na dosud nevyřešenou otázku druhů a podruhů orangutanů. 

Ačkoliv je populace bornejských orangutanů ve volné přírodě třikrát větší než 

Populace sumaterských orangutanů, v zajetí je tomu naopak. Mezi lety 1943 - 1994 tvořili 

sumaterští orangutani 88 % všech zajatých orangutanů (Cocks, 2006a). 

V porovnání těchto tří skupin orangutanů měli nejmenší míru přežití kříženci obou 

poddruhů orangutanů. Rozdíly v přežití u sumaterských (652) a bornejských (729) 

orangutanů byly minimální, ale u kříženců byl rozdíl velký. Přežilo pouze 289 jedinců. 

Podobné výsledky byly nalezeny i u přežití mláďat. Rozdíly mezi přežitím sumaterských 

a bornejských mláďat orangutanů byly téměř nulové. Ale přežití mláďat hybridů bylo 

Podstatně nižší v porovnání s oběma poddruhy. To může být způsobeno tím, 

že zaměstnanci zoologických zahrad záměrně zanedbávají tato mláďata kříženců nebo 
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proto, že jsou hybridní populace slabší než oba poddruhy. Již od osmdesátých let 20. století 

upozorňovali mnozí zoologové na možné negativní důsledky hybridizace poddruhů 

orangutanů (Cocks, 2006a). 

Zajímavé bylo porovnání výskytu neplodnosti u orangutanů. Až třikrát větší (13 %) 

byla incidence neplodnosti u bornejských orangutanů v porovnání se sumaterskými 

orangutany a kříženci, u kterých byla míra neplodnosti téměř stejná (4 %). Jedním 

z důvodů může být nevhodné křížení. Neplodnost je totiž charakteristická pro křížení 

rozlišných populací (dvou odlišných druhů). To podporuje teorii o tom, že bornejští 

orangutani se dělí do několika odlišných a nekřižitelných poddruhů (Cocks, 2006a). 

Dalším důvodem vyšší neplodnosti bornejských orangutanů může být stres spojený 

s vyšší socialitou v zajetí. Bornejští orangutani jsou totiž více solitérní než sumaterští 

orangutani. (MacKinnon, 1974) V zajetí to znamená, že bornejští orangutani mohou snášet 

vyšší míru sociality hůře než sumaterští orangutani nebo hybridi. Vysoký sociální stres 

může zvyšovat neplodnost u zajatých bornejských orangutanů (Wildt, 1996 in Cocks, 

2006a). Stres by se mohl také výrazněji projevit i v chování orangutanů. Primatologové 

předpokládají, že zvláště časté stereotypní chování může být důsledkem vyššího stresu. 

To se ale nepotvrdilo. Výskyt stereotypního chování byl u těchto tří skupin orangutanů 

téměř shodný (13,9 % u bornejských orangutanů, 8,6 % u sumaterských a 10,7 % 

u hybridů). To podporuje argument, že vyšší neplodnost je u bornejských orangutanů 

důsledek křížení rozlišných populací (Cocks, 2006a). 

Také porovnání úmrtnosti matek orangutanů ukázalo rozdíly. Zatímco úmrtnost 

matek u sumaterských (23 %) a bornejských (25 %) orangutanů byla téměř stejná, 

úmrtnost matek hybridů byla nízká, pouhých 15 % (Cocks, 2006a). 

Až v 80 % dochází u kříženců orangutanů к odmítnutí mláděte. U bornejských 

orangutanů je to 29 % a u sumaterský 36 %. Kříženci mají ale kratší život a to vede 

primatology к domněnce, že díky jejich kratšímu životu mohou mít hybridi větší množství 

mentálních a fyzických obtíží, které negativně působí na schopnost samic vychovat svá 

mláďata. Vysoká míra zamítnutí může být také způsobena menší pozorností pečovatelů 

zaměřená na reprodukční úspěch orangutanů (Cocks, 2006a). 

K hybridizaci dochází pouze v zajetí. A pravděpodobně díky tomu, že jsou kříženci 

Produktem zajetí, mohou být jako skupina vystaveni větším problémům spojených 

se zajetím (př. neschopnost vychovávat mláďata). Navíc orangutani, kteří byli alespoň 

částečně vychováni v zajetí, odkládají častěji své potomky. Z tohoto hlediska se dá vyšší 

míra odložení mláďat považovat za výsledek hybridizace. Zároveň se však nenašla žádná 
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odlišnost ve výskytu stereotypního chování u těchto tří populací orangutanů. To potvrzuje 

domněnku, že vyšší míra odložení mláďat hybridů je více spojována s fyzickými 

než psychickými slabostmi (Cocks, 2006a). 

2.7 Vhodné podmínky v zajetí pro orangutany 

Zajatí orangutani umírají častěji než volně žijící orangutani, dožívají se však 

delšího věku. Díky tomu a také díky velikosti jejich těla a síle, je velmi obtížné a nákladné 

vytvořit pro ně vhodné podmínky. Výběhy by měly být navrženy tak, aby byly vhodné pro 

jejich dlouhý život. Problém je, že návrh jen málokdy spojuje potřeby zvířat během celého 

jejich života s potřebami a možnostmi zoologických zahrad. Návrhy výběhu by v sobě 

měly zahrnovat potřeby orangutanů v průběhu minimálně 20 let. Do návrhu je potřeba 

začlenit vhodnou místnost pro rozvoj orangutanů. Je nutno počítat také s možnou změnou 

počtu orangutanů nebo možnou změnou v uskupení jednotlivců podle jejich rozdílných 

temperamentů nebo podle věku či pohlaví. Důležitý je i směr a výška pohledu veřejnosti 

na orangutany (Cocks, 2006b). 

U zajatých orangutanů by mělo být samozřejmostí, že poskytování správného 

sociálního prostředí je jednou z nej důležitějších nezbytností pro jejich zdraví. Mezi 

orangutany existují bohužel velké rozdíly v potřebě a míře sociálních kontaktů v průběhu 

jejich života. Jiné potřeby mají samci, jiné samice, rozdíly jsou mezi věkovými skupinami 

i mezi jednotlivci navzájem. V přírodě mají orangutani dostatek místa к tomu, 

aby se mohli sobě navzájem vyhnout a dokonce i nejvíce podřízený jedinec si může vybrat 

míru sociálních kontaktů. Juvenilové a subadulti jsou obecně více sociálnější než dospělí 

orangutani. Zajatí orangutani, zvláště pokud byli vychováni člověkem, jsou také sociálnější 

než volně žijící orangutani. V zajetí není vhodné držet orangutany po jednom, ani v malých 

skupinkách, které jsou navzájem izolované od vizuálního kontaktu. Je vhodné vytvořit 

Prostor, který poskytuje obyvatelům takové sociální kontakty, které jsou srovnatelné 

s věkem a pohlavím volně žijících orangutanů. Toho může být docíleno dobrým 

rozvržením vnitřních bariér ve výběhu (Cocks, 2006b). 
с • o . v í r p teritoriální než samci. Ve volné přírodě se vyhýbají 
Samice orangutanu jsou vice tentorium 

potulování po lese za hranieí svého teritoria z důvodu setkání s rezidentním samcem. 

P o b d je jejich teritorium zniéeno (např. téžbou dřeva), zůstávají přesto na svém územ. 
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a často díky tomu i zahynou (van Schaik, 2000). Proto je důležité, poskytnout šanci 

dospělým samicím vytvořit si své vlastní teritorium, kam nemají ostatní samice dovoleno 

chodit (Cocks, 2006b). 

1 eritorium jedné samice se ve volné přírodě často kryje s teritoriem jiných samic. 

Teritorium by mělo poskytovat dostatek potravních zdrojů pro samice i jejich mláďata. 

Vzhledem k tomu, že juvenilní samice zůstávají po dosažení dospělosti poblíž matčina 

území, jsou většinou samice, jejichž území se překrývají příbuzné. To usnadňuje a často 
1 zabraňuje třenicím mezi dospělými samicemi o potravní zdroje na hranicích jejich 

teritorií. Také v zajetí může umístění dvou příbuzných samic vedle sebe snížit třenice mezi 

dospělými samicemi (Cocks, 2006b). 

Problém zajetí, kde jsou orangutani drženi v malém prostoru je v tom, že volba 

dominantního samce se jen málokdy shoduje s volbou podřízených orangutanů. Proto 
0 míře sociálních kontaktů často rozhodují ošetřovatelé nebo prostorové omezení výběhu. 

Obecně se doporučují tři základní metody, jak redukovat nežádoucí sociální 

kontakty v zajetí (Cocks, 2006b). 

V prvním případě se snaží vedení zoologických zahrad umístit všechny orangutany 

do jednoho prostoru a poskytnout jim možnost většího výběru sociálních kontaktů díky 

různorodému a spletitému prostředí, s několika vnitřními vizuálními bariérami, které 

dovolují regulaci míry sociálních kontaktů. Všem orangutanům by měly být v dostatečném 

množství zabezpečeny vhodné prostory s různými aktivizačními strukturami. Míra úspěchu 

tohoto přístupu velmi závisí na velikosti výběhu. Čím větší výběh, tím více možností. 

Prostory o malém rozměru mohou být zvětšeny díky vyšší funkční obtížnosti vnitřního 

Prostoru. 

Ve druhém případě se snaží zoologické zahrady umístit orangutany do striktně 

definovaných přirozených skupin (dospělé samice s mláďaty, solitérní dospělí samci, 

juvenilové a subadultní samci ve skupinách po dvou až třech). Pečovatelé mohou regulovat 
m i r u sociálních kontaktů mezi skupinami podle temperamentu jednotlivců a znalostí 

Přirozených parametrů. Toto je velmi častá efektivní metoda používaná v zoologických 

zahradách, kde je prostor vyhrazený pro orangutany značně omezen. 
V Posledním případě jsou orangutani umístěny podle striktně přirozených skupin. 

S k u Pmy i jednotlivci se však mohou v přilehlých teritoriích podle vzájemného výběru 

Přemísťovat. Toho může být dosaženo pomocí koridorů, které spojují jednotlivá teritoria. 
P«v 

c°vatelé mohou zavřít koridor a separovat tak dva jednotlivce nebo skupiny např. 
n a noc. Tyto zábrany pak mohou sami orangutani otevřít pomocí senzorů neboje ovládají 
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ošetřovatelé. Pokud dominantní orangutan bude chtít mít sociální kontakt s jiným 

orangutanem, zvedne zábranu a vstoupí do koridoru. Podřízený orangutan může vidět 

dominantního orangutana skrz vizuální bariéru. Pokud podřízený orangutan souhlasí 

s kontaktem, musí také otevřít zábranu a tak se může dostat dominantní orangutan 

do prostoru podřízeného orangutana. Pokud se o kontakt pokusí podřízený orangutan, 

může otevřít všechny zábrany zabraňující vchod do prostoru dominantního orangutana. 

Eventuálně může být pohyb oběma směry možný pouze po vzájemném souhlasu obou 

orangutanů. Ve výběhu mohou být i další vizuální bariéry, které zabraňují nechtěnému 

kontaktu mezi jednotlivci. 

Obecně se doporučuje, aby byly všechny dospělé samice v jednom výběhu 

příbuzné. A aby měli všichni orangutani možnost vizuálního kontaktu s ostatními 

orangutany. Výběh by měl být navržen tak, aby poskytoval možnost ubytování celé 

sociální skupině orangutanů, i jednotlivcům. Teritoria skupin orangutanů by neměli 

ošetřovatelé měnit a všichni orangutani musí mít možnost vizuálního úniku od ostatních 

orangutanů (Cooks, 2006b). 

2-7- l Struktury na zdokonalování a procvičování šplhání 

Orangutani jsou extrémně silní, velmi inteligentní a mají velký rozsah končetin. 
Je třeba všechny tyto atributy zakomponovat do návrhu výběhu. Orangutani, i když jsou 

Z r e á l n í , jako dospělí neradi skáčí ve výškách ani na krátké vzdálenosti. Pro orangutany 
v uzavřeném prostředí je velmi důležitým prvkem dostatek nadzemního prostoru vhodného 

Pfo odpočinek i lokomoci. Horizontální nadzemní cestičky, plošiny pro odpočinek nebo 

P r° stavění hnízda jsou hlavními elementy pro zachování přirozeného prostředí v zajetí. 

Nedostatek příležitostí pro arboreální lokomoci podporuje letargii a přispívá к obezitě 

Ujatých orangutanů. Kombinace letargie a života na zemi způsobuje problémy se zdravím. 

Koprofagie a hraní si s fekáliemi jsou u zajatých orangutanů poměrně běžné, zvláště pokud 
n e * dostatek stimulujících o b j e k t ů v uzavřeném prostoru. Infekce získané z fekálií tvoří 
d r u hou nečastější příčinu úmrtí dospělých orangutanů v zajetí. Tyto choroby jsou 
v Pnrodě naprosto neznámé (Cocks, 2006b). 

Aktivita orangutanů může být zvyšována menšími rozměry pomůcek na hraní, které 
m o h ° u být používány na různé typy aktivit. Pro další stimulační aktivity potřebují mít 
P 0 * k y n a r o z v o j l o k o m o c e vysoké procento pohyblivosti a musí být vhodně rozčleněny 
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do prostoru. Doporučuje se velký počet lan nebo provazů o průměru zhruba 75 mm. 

Mezi provazy by měla být minimální vzdálenost 2 m. Pomůcky na hraní a šplhání musí být 

navrženy tak, aby se do nich mladší jedinci nezamotali a neuvízli v nich. Mnoho 

orangutanů se takto nešťastnou náhodou oběsilo na uvolněných provazech, které se jim 

omotaly kolem krku. Z tohoto důvodu musí být péče zaměřena na zajištění dostatečné 

bezpečnosti. Zároveň musí být ve výběhu dostatečný počet ploch pro odpočinek a spánek. 

Doporučuje se zajistit až tři plochy na jednoho orangutana o velikosti 1,5 x 1,5 m (Cocks, 

2006b). 

2.7.2 Noční kotce 

Ve volné přírodě si orangutani staví každou noc hnízdo v korunách stromů. Proto 

by se jim v zajetí mělo zajistit dostatečné množství vhodného (nadzemního) prostoru 
a materiálu к vytvoření nočního „hnízda". 

Čas, kdy jsou orangutani zavřeni v nočních kotcích, je také velmi vhodným 

ke sledováním jejich zdraví, ke sbírání moči a vzorků výkalů, к monitorování menstruace 

nebo potravy. Každý orangutan by měl mít svůj vlastní prostor na spánek. Podle Cockse 
ЬУ minimální rozměry měly být 2,4m x 3,5m x 2,4m (š x d x v). Pouze dospělé samice 
ЬУ měly být umístěny společně se svými mláďaty. Pokud není dostatek místa, mohly 
ЬУ být orangutani umístěni na noc po dvou. Tyto dvojice by měly být pečlivě vybírány 

vzhledem к věku a sociálnímu postavení (Cocks, 2006b). 

S výjimkou samic a jejich nedospělých mláďat, se orangutani velmi neradi dělí 
0 Potravu. Z tohoto důvodu by všem orangutanům po dosažení osmi let měl být zajištěn 
Samostatný noční prostor s dostatkem vyvážené potravy (Cocks, 2006). 

2 y -> 
Transport orangutanů 

Transporty orangutanů představují poměrně vysoké riziko. Přibližně jeden 
0rangutan z dvaceti zemře v p r ů b ě h u jednoho měsíce po přepravě a jeden orangutan z osmi 
2 e m f e v p r ú b ě h u p r v n í h 0 r o k u . se vzrůstající kooperací mezi zoologickými zahradami, 

j e t r a ns P o r t orangutanů stále více častý. Proto je důležité vytvořit takový výběh, který 
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by umožňoval rychlý přesun orangutanů a minimalizoval by tak stres spojeným 

s transportem. 

Cocks (Cocks, 2006b) upozorňuje, že by v každé zoologické zahradě měla být 

samostatná karanténní klec. Pokud není samostatná, měla by být alespoň částečně včleněna 

do výběhu orangutanů. Každý výběh by měl být podle Cockse opatřen kanalizačním 

systémem a měl by být chráněn před hlodavci. Orangutanům by mělo být zajištěno 

adekvátní osvětlení, které lze během dne či při vyšetření orangutanů ztlumit. Osvětlení 

by mělo být asi 1 metr nad zemí. Co se týče zvuků, měly by být eliminovány na minimum. 

Jak podlaha, tak i stěny by měly mít vhodný, snadno čistitelný povrch. Podlaha by měla 

mít v sobě zabudovaný odvodný systém. Vhodná je také střecha tvořená např. pletivem. 

Ta může rozvíjet motoriku orangutanů (Cocks, 2006b). 

2.7.4 Klimatizace 

Až do třicátých let 20. století byli orangutani velmi často drženi v zajetí, kde byla 

vysoká teplota a vlhkost. Ošetřovatelé se tak snažili vytvořit prostředí, které 
ЬУ reflektovalo tropické podnebí, ve kterém orangutani normálně žijí. Ovšem takové 

Podnebí tvoří ideální podmínky pro rozvoj bakterií a následně pro rozvoj bakteriálních 

nemocí. Tyto choroby, často v kombinaci s lidskými infekcemi, výrazně redukují délku 
ž ivota orangutanů na 4 - 5 let (Ulmer, 1957 in Cocks, 2006b). Navíc kombinace nízkých 
t e P b t a vysoké vlhkosti způsobuje i další zdravotní rizika. Přitom se orangutani velice 

snadno aklimatizují na místní klimatické podmínky. Orangutani jsou schopni přizpůsobit 

s e většině klimatických podmínek (Cocks, 2006b). 

Vhodné by bylo, aby si sami orangutani mohli regulovat klimatické podmínky. 
T °ho by se dalo dosáhnout vytvořením rozlišných mikroklimat ve výběhu a orangutani 
ЬУ mohli přecházet a vybírat si pro sebe to nejvhodnější mikroklima. Není to založeno 
j e n "a fyziologické potřebě orangutanů, ale může to být i dobrým zdrojem stimulu 

P r o °rangutany, který může obohacovat jejich chování (Cocks, 2006b). 
n , v • -jç+jt n r 0 každého orangutana ve venkovním Cocks (Cocks, 2006b) doporučuje zajistit pro Kazuc ь 

výběh,, , , Hpštěm přímým sluncem nebo větrem. y o e n u alespoň minimální ochranu pred destem, pí у 

doporučená minimální teplota pro orangutany se uvádí 18 stupňů, maximální 28 stupňů, 

doporučená vlhkost v uzavřeném prostom by měla být mezi 30 - 70%. 
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2.7.5 Vizuální únik a minimální vzdálenosti mezi orangutany 

Orangutani jsou v podstatě solitérní primáti, kteří používají vizuální monitorování 

jako svůj hlavní typ sociálních kontaktů. V přírodě jim jejich přirozený deštný prales 

umožňuje vytvořit si své vlastní teritorium, kde se mohou schovat a vyhnout 

se tak konfliktům s jinými orangutany. 

Maple (Maple, 1982 in Cocks, 2006b) předpokládá, že vytvořením spletitosti 

vnitřního prostředí a vytvořením různých vizuálních bariér, poskytneme orangutanům 

dostatek únikového prostoru a tím se sníží i stres způsobený vyšší socialitou v zajetí. 

Maple (1979 in Cocks, 2006) také prokázal, že skleněné bariéry v malých prostorách 

mohou narušit minimální přirozené vzdálenosti mezi orangutany. Minimální vzdálenost, 

kterou mezi sebou orangutani udržují, je zhruba 6 m. Podle Mapleho (Maple, 1979 in 

Cocks, 2006b) by měly být ohrady větší, aby poskytovaly orangutanům dostatek místa 

к vytvoření si minimální vzdáleností. Stres je také redukován, pokud je orangutanům 

dovoleno být na vyšší úrovni než veřejnost a pohled veřejnosti do výběhu by měl být 

pouze z jedné strany (Chámové et al., 1988 in Cocks, 2006b). 

2.7.6 Velikost ohrady, klece 

Pro velikosti prostoru pro orangutany platí základní pravidlo; velikost ohrady 

by měla zajistit dostatek příležitostí a podmínek pro získání co největšího množství 

zkušeností (nejlépe co nejvíce podobných těm, které by získali ve volné přírodě). Funkční 

rozmanitost výběhu může zmenšit některé nepříznivé efekty malého výběhu. Obecně 

ale platí, čím větší výběh, tím lépe (Cocks, 2006b). 

2.7.7 Voda 

Orangutani potřebují stálý přístup к čerstvé vodě (Yerkes a Yerkes,1929 in Cocks, 

2006b). Stejně jako volně žijící orangutani, tak i zajatí orangutani používají někdy vodu 

jako nástroj ke hraní. Žlab na vodu, který se doplňuje automaticky, vodopády, mělké 

bazénky nebo malá říčka mohou poskytovat dostatečné množství vody pro hraní i pití, aniž 

by zde byla možnost utonutí (Maple 1980 in Cocks, 2006b). Voda by měla dosahovat 

kvality pitné vody pro člověka. 
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2.7.8 Denní aktivity orangutanů 

Ve volné přírodě vstávají orangutani mezi 6 - 9 hodinou (MacKinnon 1974). Najedí 

se poblíž místa spánku a během dopoledne pomalu cestují. Kolem poledne si hledají 

potravu a zhruba do dvou hodin odpoledne odpočívají nebo spí. Během zbylého 

odpoledne jsou více aktivní, pohybují se rychleji, často také jedí při chůzi a přemisťují 

se na delší vzdálenosti. Mají celkově vyšší aktivitu než ráno. Hnízdo si staví těsně 

před západem slunce a zůstávají v něm až do východu slunce (Cocks, 2006b). 

Denní program volně žijících orangutanů není ovlivněn lehkým deštěm. Když 

ale prší hodně, vyhledávají úkryt nebo si staví přístřeší z listí proti dešti. Během těchto dnů 

si staví hnízda blíže u sebe a spí déle (MacKinnon 1974). Během dnů kdy neprší, je 

polední odpočinkový čas zkrácen a zároveň se jejich ranní a večerní aktivity stávají více 

intenzivnější (MacKinnon, 1974). 

Podle různých polních výzkumů (Galdikas, 1981) byla denní činnost orangutanů 

rozdělena do časových úseků podle toho, jak dlouho se dané činnosti věnovali {Tab.2). 

Málokterá zoologická zahrada brala donedávna na vědomí změny aktivit 

orangutanů během dne. To vedlo některá vedení zoologických zahrad к domněnce, že jsou 

orangutani primárně velmi letargičtí a obézní. (Yerkes a Yerkes 1929 in Cocks, 2006b). 

Teprve polovina sedmdesátých let znamenala začátek vzrůstajícího uvědomování 

si potřeby zlepšit prostředí zajatých primátů. Tato zlepšení měla vést ke stimulaci 

specifických potřeb v chování daného druhu a ke zlepšení úrovně některých aktivit. 

Bohužel se uskutečnilo jen velmi málo kvantitativních a kvalitativních výzkumů 

na zhodnocení vlivu těchto zlepšení v prostředí zajatých primátů a jen malé množství 

těchto výzkumů bylo publikováno (Cocks, 2006b). 

Vědci provedli studii, která zkoumala úroveň aktivit u 68 skupin orangutanů ve 

41 evropských zoologických zahradách ve vztahu к jejich prostředí. Hlavními 

zkoumanými faktory byly povrch uzavřeného prostoru a počet fixních, pohyblivých 

a dočasných předmětů. Zjistili, že spletitost prostředí tvořená různými aktivačními 

předměty je pro orangutany daleko důležitější než velikost prostoru, frekvence krmení 

nebo vhodný povrch prostoru (Cocks, 2006b). 

Obohacování prostředí výběhů je bohužel často omezeno touhou zoologických 

zahrad převést co nejvíce přirozeného prostředí do zajetí. A tak zkonstruované předměty 

a pomůcky na šplhání, které jsou nejvíce stimulující, mohou ve výběhu chybět. Velmi 

vhodné jsou i periodické změny nových předmětů, které podporují aktivitu orangutanů. 
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Vytvoření nových prostor a předmětů by mělo být ale postupné. Zvláštní pozornost by také 

měli ošetřovatelé věnovat starším orangutanům, kteří nejsou zvyklí na změny (Cocks, 

2006b). 

2.7.9 Vhodné aktivizační podmínky 

Orangutani jsou vysoce inteligentní primáti. To je činí velmi vnímavými ke stresu 

způsobenému nečinností. Pečovatelé v několika zoologických zahradách zaznamenali, 

že šimpanzi, kteří vyrůstali v cirkuse, měli větší úspěch v páření než šimpanzi vyrůstající 

v nevhodných podmínkách zajetí. Různé stimulující podněty mohou být tedy faktorem 

pro zdravější život orangutanů. Tito orangutani jsou daleko více mentálně i fyzicky zdraví. 

Vedení zoologických zahrad by mělo brát rozvoj a upevňování aktivit orangutanů 

jako hlavní hledisko chovu orangutanů (Cocks, 2006b). 

2.7.10 Množství orangutanů 

Orangutani byli velice často popisováni jako solitérní primáti. Díky tomu byl často 

ignorován fakt, že mají bohatý sociální systém. I když jsou kontakty mezi jednotlivci méně 

frekventované a méně fyzické než u ostatních vyšších lidoopů, jsou přesto nezbytné 

pro jejich fyziologický vývoj. Psychické zdraví orangutanů závisí na jejich zkušenostech 

v dětství. Nevhodné důsledky může mít pro orangutany výchova u lidí. Ta snižuje délku 

života orangutanů, zvyšuje četnost stereotypního chování a zvyšuje procento odmítnutí 

mláďat u samic orangutanů. Kvalita mateřské péče, kterou poskytuje matka svým 

mláďatům, závisí na množství a kvalitě zkušeností, které sama dostala od své matky během 

svých dětských a juvenilních let (Cocks, 2006b). Proto by měla být novorozená mláďata 

začleněna do skupiny juvenilních a subadultních samic, aby načerpala zkušenosti 

před dosažením reprodukční schopnosti. Volně žijící dospělé samice mají v průměru své 

první mládě v 15ti letech a asi osmiletý interval mezi jednotlivými mláďaty. Snížení věku 

i doby mezi mláďaty v zajetí jednoznačně snižuje délku života samice. K tomu, aby mohly 

zoologické zahrady dodržovat tento přirozený rozvrh reprodukce, potřebují mít minimálně 

čtyři dospělé samice. К tomu, aby se udržel přenos mateřského chování z generace 

na generaci, potřebují zoologické zahrady alespoň tři volné dospělé samice. Je také možné 

udržet mateřské chování díky přemisťování dospělých samic mezi zoologickými 

zahradami. Transport je však spojen se značným stresem. Obecně platí, že by zoologické 
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zahrady měly mít alespoň jednoho dospělého samce a alespoň dvě či více dospělých samic 

s mláďaty (Cocks, 2006b). 

2.8 Orangutani v ohrožení 

Podle mezinárodního týmu vědců orangutani vymírají a šance na jejich přežití jsou 

mizivé. Odpovědnost za tento stav nese člověk. Pro orangutany existuje několik faktorů, 

které představují rizika pro další snížení jejich počtů. 

Nejvíce orangutany ohrožuje ztráta jejich přirozeného prostředí a s tím spojená 

fragmentace pralesů, ve kterých orangutani žijí. Za posledních dvacet až třicet let bylo 

zničeno více než 90 procent přirozeného prostředí orangutanů v Malajsii a Indonésii. 

Indonéská populace vzrostla během 20. století ze zhruba 10 miliónů lidí 

na nynějších 200 miliónů. Během stejného období poklesla populace orangutanů o více 

než 90% (Goossens et all., 2006). Lidé potřebují prostor, kde mohou žít a kde mohou 

pěstovat plodiny potřebné k tomu, aby se uživili. Díky tomu zasahují čím dál tím více 

do přirozeného prostředí orangutanů. Ničení pralesa znamená úbytek vhodného prostředí 

orangutanů, úbytek možnosti úkrytu, úbytek potravy a naopak vrůstá dostupnost pralesa 

pro pytláky, kteří orangutany zabíjejí. 

Pralesy na Sumatře a Borneu jsou ničeny kvůli těžbě dřeva, hledání zlata, 

rozrůstající se agrikultuře a také díky přírodním živlům, jako jsou požáry, zemětřesení 

nebo povodně. Těžba dřeva stále více ukrajuje části pralesa. Vyžaduje větší dostupnost 

a tak se do pralesů budují silnice, po kterých jezdí těžká technika a ta odváží dřevo na další 

zpracování. Velké plochy pralesa se vypalují kvůli rekultivaci neúrodné půdy na úrodnou, 

tím pádem i vhodnou pro zemědělství. Navíc orangutani vyhledávají stejné lokality jako 

lidé - lokality podél řek. Tyto oblasti jsou bohaté jak na ovocné stromy (potrava 

pro orangutany), tak i na komerčně využitelné stromy, které těží lidé. Díky tomu se 

ze souvislého pralesa stávají ostrůvky, které jsou velmi malé na to, aby na nich byli 

orangutani schopni přežít. Orangutani, jako největší arboreální druh na světě, potřebují 

pro své přežití velký prostor. V tomto konfliktu „orangutani versus lidé" orangutani jasně 

prohrávají. 
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Vědci provedli výzkum genofondu orangutana bornejského (Pongo pygmaeus 

pygmaeus). Výsledek studie byl jasný: úbytek populace začal před 200 lety, když 

se Borneo stalo součástí britského impéria (Goossens et all., 2006). 

Autoři studie se zaměřili na skupinu dvou set orangutanů, kteří obývají poslední 

zbytky pralesa v okolí nížinné řeky Kinabatangan na severovýchodě Bornea. Tato část 

ostrova patří Malajsii. Analýzou biologického materiálu se podařilo vytvořit genetický 

profil a zpřesnit doposud známá fakta o vývoji genetické rozmanitosti. Podle jednoho 

z autorů, Michaela Bruforda, údaje o genetické rozmanitosti populace prokazují, 

že orangutanů ubývá. Nikdo z nich neočekával, že úbytek populace začal poměrně 

nedávno, tedy přibližně před dvěma sty lety (Goossens et all., 2006). 

V té době obsadili sever Bornea Britové a zahájili masivní odlesňování. Rychlé 

tempo zkázy nabralo na intenzitě ve druhé polovině 20. století. Z původního domova 

lidoopů zůstaly do dnešního dne už jen izolované ostrůvky pralesního porostu. Početní stav 

orangutanů se vlivem nepříznivých okolností snížil o 95 %. Bruford upozorňuje, 

že je nevyšší čas něco udělat pro záchranu orangutanů. Navíc se tyto problémy netýkají 

pouze Kinabatanganu, ale všech oblastí, ve kterých orangutani žijí. Kromě Bornea 

se orangutani vyskytují také na sousedním ostrově Sumatra. Bohužel ani orangutanu 

sumaterskému (Pongo pygmaeus abelii) se nedaří lépe. 

Ochránci přírody často poukazují na nebezpečný trend rozšiřování plantáží 

olejových palem. Právě vysoká poptávka po palmovém oleji je jednou z hlavních příčin 

masivního kácení pralesů. Od roku 1975 se celková rozloha plantáží v Malajsii zvětšila 

šestinásobné a to až na současných více než 40 tisíc čtverečných kilometrů. Na Borneu 

každoročně zmizí obrovská plocha lesního porostu o rozloze 1,3 miliónu hektarů, což je 

ekvivalent jedné třetiny velikosti Švýcarska (Goossens et all., 2006). 

Tempo kácení je neúnosné a vyhlídky nedávají žádnou naději na zlepšení. Na místě 

pralesů vyrůstají monokulturní plantáže palem. Z palmového oleje se vyrábějí tisíce 

potravinářských výrobků a drogistického zboží - od bramborových lupínků, čokolády 

a margarínu, přes některé druhy chleba až po mýdlo a rtěnky. Jen do Velké Británie se pro 

další zpracování doveze každoročně téměř jeden milión tun palmového oleje. 

V září 2005 odhadla OSN početní stav orangutanů na 45 tisíc. Ve stejné době 

mezinárodní ekologická organizace Přátelé Země (Friends of Earth, FoE) upozornila, 

že pokud se ničení pralesa nepodaří okamžitě zastavit, přijdou orangutani do 12 let 

o poslední zbytky svého životního prostoru a vyhynou (Goossens et all., 2006). Tím, 
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že lidé stále víc zasahují do pralesů, činí tím pralesy náchylnější na vznik velkých požárů. 

Otevírání pralesů také způsobuje změny pralesních mikroklimat. 

Kromě ničení životního prostředí ohrožuje orangutany také pytláctví. Pytláci loví 

orangutany převážně pro jejich maso, lebky nebo v poslední době i pro penisy. Samice 

orangutanů se loví a zabíjejí kvůli mláďatům, která jsou potom prodána na černém trhu 

jako domácí mazlíčci. Jenže ani tím, že pytláci zabíjí samici, nemají vyhráno. Tím, 

že je mládě orangutana vysoce závislé na matce, může být chyceno pouze v případě, že se 

zabije jeho matka. Mláďata často zemřou pádem za stromu, když je jeho matka zabita nebo 

zemřou na trauma spojené se zabitím samice. Průměrně zemře čtyři až pět orangutanů 

na jedno přeživší mládě. Obchod s mláďaty orangutanů je zakázaný, přesto se stále 

vyskytuje. 

Přitom jsou orangutani jako domácí mazlíčci naprosto nevhodní. Brzy vyrostou 

a stanou se nezávislými, často nevypočitatelnými a velmi silnými. Tím jsou pro své okolí 

nebezpeční. 

Další hrozbu pro orangutany představují nemoci, které lidé mohou přenést 

na orangutany. Nejčastěji to jsou různé virózy, které však pro orangutany mohou být 

smrtelné. Z člověka na orangutana se však mohou přenést i závažnější nemoci jako např. 

hepatitídy. 

Orangutani mají navíc nej pomalejší reprodukci ze všech zvířat. Je to způsobeno 

dlouhým časem, po který jsou mláďata závislá na samici. Ta musí naučit svá mláďata 

všem schopnostem potřebným к přežití v pralese. 

V roce 1992 vědci odhadli, že pokud přirozená úmrtnost orangutanů vzroste 

na 1,5 %, nebude populace volně žijících orangutanů schopná přežít. 

I přes všechny tyto hrozby, je podle vědců populace orangutanů zatím stále ještě 

životaschopná. Není však pochyb o tom, že bez rychlých a zásadních změn tento druh 

v blízké budoucnosti z volné přírody zmizí. 
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3 Praktická část 

V první kapitole praktické části jsem se zabývala popisem skupiny orangutanů 

v pražské zoologické zahradě. Informace jsem průběžně získávala od hlavní ošetřovatelky 

orangutanů Denisy Ryškové. 

3.1 Zoologická zahrada v Praze 

Historie pražské zoologické zahrady sahá až do dvacátých let 20. století. V roce 

1922 věnoval velkostatkář Alois Svoboda pozemky v Tróji s tím, že na nich má být 

vybudována zoologická zahrada. 

V roce 1923 začali přípravné práce na zřízení zoologické zahrady. O tři roky 

později, v roce 1926, bylo oploceno 8 hektarů budoucí zoologické zahrady. Teprve 28. září 

1931 byla zpřístupněna první část a bránou pražské zoologické zahrady prošli první 

návštěvníci. 

V roce 1950 byl dostaven pavilon opic a v prosinci roku 1961 byl do pražské 

zoologické zahrady dovezen první orangutan - samice Soňa. O rok později přibyl samici 

i samec orangutana - Bimbo (Tab. 6). 

3.1.1 Pavilón Indonéské džungle 

V roce 2004 se v pražské zoologické zahradě otevřel nově zbudovaný pavilon 

Indonéské džungle (Obr. 13). Cílem pavilonu je vytvořit dokonalou iluzi tropického 

prostředí deštného lesa v jihovýchodní Asii. Všechna zvířata i rostliny žijící v pavilonu 

pocházejí z této oblasti. Pavilon má podobu obrovského skleníku zapuštěného částečně 

pod úroveň terénu a jedinou bariérou mezi návštěvníky a zvířaty uvnitř jsou vodní plochy. 

Pavilon Indonéská džungle je největší a nej nákladnější objekt, jaký kdy byl 

pro zvířata postaven v českých zoologických zahradách. Stojí na místě 50 let starého 

Pavilonu opic, který byl pro svůj havarijní stav zbourán v roce 1999. Vzorem 

pro vybudování nového pavilonu byly podobné objekty v Zoo Bronx v USA a v Zoo 

Arnhem v Holandsku. 
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Pavilon je určen zejména pro primáty, doplněn je zvláštní kolekcí v noci 

aktivujících živočichů, dále akvárii, otevřeným teráriem pro velké ještěry, vodními 

plochami pro celou řadu ohrožených želvích druhů a kolekcí volně se pohybujících ptáků. 

Počet zvířat ani druhové složení není v pavilonu nikdy uzavřené a budou se průběžně 

doplňovat podle možností zahrady i zkušeností s provozem pavilonu. 

Pavilon je domovem takových primátů jako orangutanů (orangutan sumaterský, 

Pongo Pygmeus abelii), gibbonů (gibon lar, Hylobates lar), hulmanů (hulman jávský, 

Trachyphitecus auratus) a makaků (makak vepří, Macaca nemestriná). Jsou zde i další 

obyvatelé tropického lesa, včetně varanů komodských (Varanus komodoensis), různých 

druhů ptáků, vyder malých (Amblonyx cinereus) apod. 

Celkový expoziční prostor pavilonu Indonéské džungle včetně venkovního výběhu 

činní 2200 m2, z toho plocha vlastního skleníku je zhruba 1900 m2. Vnitřní prostor 

pavilonu je komponován takovým způsobem, aby vzniklo množství různých průhledů. 

Je bohatě členěn horizontálně i vertikálně. Jsou zde úzké pěšiny s průhledy do džungle, 

jeskynní chodby, bahenní a akvarijní expozice, vyhlídkové terasy na primáty na ostrovech, 

rozsáhlé vodní plochy, hučící vodopád aj. Expozice je dvoupatrová, má denní a noční část. 

Je možné ji částečně zahalit do mlhy nebo deště. V prostoru pavilonu se nachází soustava 

kaskádovitě spojených jezírek pro rostliny a živočichy. Přepadávající voda vytváří 

zvukovou kulisu, která návštěvníky provází po celou dobu prohlídky pavilonu a umocňuje 

dojem z expozice. 

Část interiéru tvoří živá zeleň a část „betonová zeleň"; ocelové konstrukce potažené 

strukturovaným železobetonem s reliéfní úpravou povrchu betonu, napodobujícího stromy 

(19 umělých stromů) a skály. К dotvoření dojmu jsou ještě skály a stromy opatřeny 

barevnou patinou. 

Povrchy výběhů zvířat jsou uzavřeny speciálními stěrkami odolnými proti 

chemickým vlivům, mechanickému poškození a jsou zdravotně nezávadnými. 

К dokonalému dojmu tropického pralesa napomáhá teplota a vlhkost. Vlhkost 

vzduchu se pohybuje mezi 70 - 90 %, teplota kolem 30°C. 

Expozici pro orangutany a gibony tvoří ostrov okolo kterého je vodní příkop. 

(Obr. 14) Tento příkop odděluje orangutany od prostoru pro návštěvníky. Plocha expozice 

je tvořena třemi umělými kmeny stromů. Na nich jsou upevněny a spuštěny různé provazy 

či lana. Pohled veřejnosti na orangutany je trochu vyvýšen. 
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3.1.2 Skupina orangutanů v Zoologické zahradě v Praze 

Novými obyvateli Indonéské džungle se stali i čtyři orangutani sumaterští (.Pongo 

pygmaeus abelii). Ti tvoří rodinu s jedním samcem, jednou samicí a dvěmi mláďaty 

(oba samci). Jejich hlavní ošetřovatelkou je Denisa Ryšková. 

3.1.2.1 Orangutan Káma 

Káma je 35 let starý samec orangutana sumaterského (Pongo pygmaeus abelii) 

(Obr. 15). Narodil se 27.9.1971 v pražské zoologické zahradě a byl to první orangutan 

narozený a vychovaný v zajetí v České republice. Matka i otec Kámy (samice Soňa, 

1960 - 1974, samec Bimbo, 1960 - 1975) se narodili ve volné přírodě. Pražská zoologická 

zahrada je dostala v roce 1961 (samice) a 1962 (samec) darem. 

Káma byl vychován ošetřovateli. Bohužel ne moc vhodnou formou - byl vychován 

jako malé dítě. V té době byla tato forma péče o lidoopy poměrně častá. Znamená to, 

že byl v neustálé péči lidí, nosil pleny, dětské oblečení a byl zvyklý na lidskou náruč 

(Obr. 16) (Ryšková, 2006 - ústní sdělení). 

Už jako většího ho umístili společně do jedné klece s dominantním samcem Fredem 

(kříženec bornejského a sumaterského orangutana). Soužití dvou orangutanů (samců) 

není ve volné přírodě přirozené a běžné. Káma strávil s Fredem necelých 26 let. Právě to, 

že ve volné přírodě к takovému soužití nedochází, bylo pro Kámu (jako podřízeného 

samce) velmi stresující. Vedlo to až ke stagnaci jeho vývoje а к nevhodnému chování, 

např. všechnu sežranou potravu vyzvrátil, pak se zase nažral, znova vyzvrátil atd. Celkově 

jeho vzhled ani chování neodpovídaly jeho věku. Káma neměl vytvořené ani sekundární 

pohlavní znaky. Ošetřovatelé se díky tomu domnívali, že nebude nikdy vhodný к chovu 

(Ryšková, 2006 - ústní sdělení). 

Situace se zlepšila až poté, co byl dominantní samec Fred převezen do jiné 

zoologické zahrady. Následně byla v roce 1996 převezena do pražské zoologické zahrady 

jedenáctiletá samice orangutana sumaterského, Upita (Obr. 17). 
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3.1.2.2 Samice orangutana - Upita 

Upita se narodila 6.7.1985 v Rusku. V tomto roce jí bude 21 let. O její výchově 

nejsou žádné informace. 

Samice byla umístěna do klece společně s Kámou. Vzhledem к jeho výchově 

a dosavadnímu chování, panovaly u ošetřovatelů velké obavy, jak a jestli vůbec samici 

přijme a jestli bude schopný společného života se samicí. Naštěstí se Káma přizpůsobil 

výborně. Tím, že nabyl dominance v teritoriu, vytvořily se mu i sekundární pohlavní znaky 

(lícní vaky). 

V březnu 2002 byla zahájena stavba pavilónu Indonéské džungle. Proto musel být 

pár orangutanů sumaterských převezen do jiné zoologické zahrady. Chovný pár Káma 

a Upita opouštěl starý pavilón v září 1999. Upita byla tehdy v ranném stupni březosti. 

Během pětileté deponace v Hodoníně a ve Dvoře Králové nad Labem odchoval pár dvě 

mláďata - samce Pagyho a Filipa. V roce 2004 byla celá orangutanní rodina převezena 

zpět do pražské zoologické zahrady. Celá rodina teď žije ve společné expozici s mladým 

párem gibonů larů (Hylobates lar). 

Samice Upita porodila v březnu 2000 v zoologické zahradě v Hodoníně své první 

mládě, samce Filipa (6 let) (Obr. 19). Upita měla první mládě v patnácti letech, což je 

skoro stejný věk jako ve volné přírodě. V počáteční chvíli se zdálo, že samice nebude 

schopna se o mládě postarat. Z toho důvodu odebrali mládě samici a dali ho do péče 

ošetřovatelů. Díky tomu přišla samice během dalšího roku do nové březosti (Ryšková, 

2006 - ústní sdělení). 

Ve volné přírodě by samice orangutana nemohla porodit dvě mláďata během dvou 

let. U samic dochází к říji až po tom, co odstaví mládě. To bývá zhruba po osmi letech 

ve volné přírodě, v zajetí už po čtyřech letech. 

V srpnu 2001 se tedy narodilo samici Upitě druhé mládě, samec Pagy (5 let) 

(Obr. 18). Zpočátku se ošetřovatelé znovu obávali, že samice nebude schopna se o mládě 

postarat. Nakonec se mláděte ujala a přijala i staršího samce Filipa. 

V současné době, kdy je mladšímu samci Pagymu 5 let, ho Upita stále kojí a také 

poměrně často nosí (Obr. 20). Kámovi bylo 29 a 30 let, když se mláďata narodila. 

Obě mláďata teď plně vychovávají rodiče. 
Káma je na mláďata, ošetřovatelku i na gibony velmi hodný, často až apatický. 

Jak od mláďat, tak i od gibonů si nechá hodně líbit. Je také velmi inteligentní. Poměrně 
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hodně rozumí ošetřovatelce, která na něj i na ostatní mluví, oslovuje je a občas jim dává 

příkazy. Nikdy se nestalo, že by napadl ošetřovatele nebo jiná zvířata. 

Upita je také ke svým mláďatům velmi milá. S mladším samcem Pagym si velice 

často hraje, nosí ho a něžně o něj pečuje (Obr. 21, 22, 23, 24). Pro ošetřovatelku je 

ale ze všech orangutanů nejvíce nevyzpytatelná. Jednou došlo к incidentu, kdy nepříjemně 

vyjela po ošetřovatelce. Naštěstí se ošetřovatelce nic nestalo. Bylo to poprvé, co se takhle 

Upita zachovala. Proto si ošetřovatelka myslí, že toto chování bylo způsobeno 

nahromaděným stresem z převozu, z nového prostředí i z pracovního ruchu, který 

v pavilónu před otevřením panoval. Shodou okolností bylo také na několik dní zapnuto 

světlo přes celou noc (za normálních okolností se samozřejmě v pavilonu přes noc nesvítí) 

(Ryšková, 2006 - ústní sdělení). 

Péče o obě mláďata, Filipa i Pagyho, je plně svěřena oběma rodičům. Pečovatelé 

do výchovy vůbec nezasahují. Mláďata jsou velice hravá, i když více aktivní je mladší 

samec Pagy, který také více používá různých pomůcek na hraní a šplhání (jako jsou lana, 

provazy atd.). Mláďata si hrají společně nebo se samicí (Obr. 25, 26, 27). Tím, že samice 

Pagyho ještě kojí, tráví většinu času s ním. 

Obě mláďata i jejich otec, Káma, jsou velmi sexuálně aktivní. U Kámy to bylo 

poměrně překvapující zjištění vzhledem k tomu, že byl jako mládě vychováván lidmi 

a následně vyrůstal bez samice, pouze s dominantním samcem. Velice často se pak stává, 

že samec, který vyrůstal bez samice, nemá vytvořené správné chování к samici. 

Zaměstnanci zoologické zahrady několikrát pozorovali, jak si mláďata orangutanů zkoušejí 

sexuální chování na matce nebo na samici gibona (Ryšková, 2006 - ústní sdělení). 

Soužití orangutanů a gibonů se původně ošetřovatelé báli. Oba druhy byly 

vychovávány v zajetí a odděleně od ostatních druhů. Na společné soužití si však oba druhy 

poměrně rychle a snadno zvykly. A i když giboni často provokují samici orangutana, nikdy 

nedošlo к závažným problémům (Obr. 28, 29). Naopak, podle pečovatelky je společné 

soužití pro oba druhy výhodnější z hlediska obohacování chování. 

3.1.3 Denní aktivity a potrava zajatých orangutanů 

Orangutani vstávají ráno kolem sedmé hodiny. Ošetřovatelé přicházejí kolem osmé 

hodiny. Nejdříve pustí orangutany do „ložnic", kde je čeká snídaně. Ložnice jsou dvě malé 

místnosti za výběhem, kam se ráno orangutani zavírají, aby jim ošetřovatelé upravili 
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vnitřní expozici. Zde také dostanou část snídaně, zbytek ošetřovatelé rozhází po expozici. 

To vše trvá zhruba dvacet minut. 

Část snídaně, kterou dostanou v ložnicích, se skládá z energeticky a kaloricky 

bohatších potravin, které mají rádi. Jsou to například piškoty, přesnídávky, jogurty 

(jedí ze lžic) nebo kukuřičné kuličky (nejsou tak kalorické). K tomu každý dostane láhev 

(PET láhev, dospělí 1,5 1, mláďata max. 1 1) džusu s vodou. Mláďata jsou více vybíravá, 

ne každý džus jim chutná. Do expozice jim ošetřovatelé dají potravu, kterou by orangutani 

hned nesežrali a kterou mají na později (na celé dopoledne). Je to obvykle zelenina 

a trocha ovoce (hlavně salát, rajčata, mrkev atd.) nebo ořezané větve s listím. 

Po tom, co ošetřovatelé připraví vnitřní expozici, jsou do ní orangutani zpět 

vpuštěni. Pokud je vhodné počasí, ošetřovatelé jim otevřou dveře do venkovního výběhu. 

Ten mají také společný s gibony. Pokud je lepší počasí, nechává ošetřovatelka otevřený 

průchod do venkovního výběhu téměř celý den. Orangutani nejprve sami vyzkouší, jestli 

je venku teplo a sami se také rozhodují, zda budou venku či uvnitř. 

К obědu mají pouze bílkovinou stravu a to ještě ne každý den. Dvakrát týdně 

dostávají tvaroh (měkký nebo tvrdý) a dvakrát týdně dostávají vajíčka uvařená natvrdo, 

která milují. Ostatní dny dostávají pouze pití a to čaj se šťávou. Každý dostane jednu 

umělohmotnou láhev (odšroubovanou) z které sami pijí. Drží ji v rukou nebo š i j i přidržují 

o mříže. To, že nedostávají každý den oběd, je prevence proti přejídání, kterým orangutani 

v zajetí trpí velmi často. Díky tomu jsou orangutani v zajetí často obézní a trpí problémy 

s tím spojenými. Orangutani chovaní v Praze obezitou netrpí. 

Časté je u zajatých orangutanů i přepíjení (Ryšková - ústní sdělení). I tomu se snaží 

v pražské zoologické zahradě vyhnout. Pokud mají orangutani žízeň, pijí vodu z umělého 

potoka, který teče okolo jejich expozice. Tento zdroj vody však není příliš bezpečný 

vzhledem к vysokým teplotám uvnitř pavilónu. Díky tomu dochází ve vodě к množení 

bakterií. U pražské skupiny orangutanů se nevyskytuje ani koprofagie (požírání vlastních 

výkalů), která je také velice častá u orangutanů žijících v zajetí. Občas je jistý náznak této 

činnosti u mláďat. Podle ošetřovatelky je to ale způsobeno pouze zvědavostí. Nikdy nebyla 

pozorována klasická koprofagie. Koprofagie se v pražské zoologické zahradě vyskytuje 

u goril. 

Večeře či spíše pozdní oběd podává ošetřovatelka orangutanům ve tři hodiny 

odpoledne. Přes mříže jim ošetřovatelka dává z ruky jídlo, které mají nejraději. 

Je to například hroznové víno, banány, ořechy, lisované fíky, kokosové ořechy (roztříštěné 
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na menší kusy), citrusy, kiwi, meloun aj. Ostatní jim dá ošetřovatel do výběhu. Tak mají 

dostatek jídla i na později. 

К večeru si orangutani začínají připravovat věci na stavbu hnízda. To si staví každý 

den. Každý orangutan má v expozici své oblíbené místo, kde si nejčastěji staví hnízdo. 

Pro každého je také charakteristická velikost hnízda. Ta je dána velikostí těla orangutana. 

Na stavbu hnízda používají nejraději dřevitou vlnu, papírové pytle, papírové krabice nebo 

nařezané větve s listím. Když si připraví hnízdo, většinou se také rovnou uloží ke spánku. 

A i když mají mimo expozici uzavřené a oddělené prostory, tzv. „ložnice", spí všichni 

pohromadě v expozici. V expozici nemají žádná speciální vyvýšená místa, spí na zemi. 

3.1.4 Nemocnost zajatých orangutanů 

U žádného z orangutanů se naštěstí nevyskytla žádná závažná nemoc. Nejvíce 

orangutani trpí virózami, kterými se nakazili od lidí. Proto ošetřovatelé, pokud mají virózu, 

chodí často v prostorách pavilonu v rouškách. Byly obavy, že kvůli tomu, že veřejnost 

a orangutany dělí pouze vodní příkop (ne sklo, jak bylo dříve zvykem), bude docházet 

к častějšímu přenosu virových a bakteriálních onemocnění z lidí na orangutany. Naštěstí se 

tyto obavy nepotvrdily a přes letošní zimu byli všichni čtyři orangutani minimálně 

nemocní. Co se týká viróz, projevují se u nich typické příznaky jako u lidí, tedy rýma, 

kašel, kýchání atd. 

Káma byl častěji nemocný, když byl ještě s dominantním samcem ve společné 

kleci. To bylo pravděpodobně způsobeno stresem. Po tom, co odešel dominantní samec 

a Kámovi přišla samice, tak se jeho stav postupně zlepšoval. 
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3.2 Analýza tématiky orangutanů v učebnicích pro základní 
školy 

Dříve se tématika primátů vyučovala na konci sedmého ročníku. Byl to ročník, 

ve kterém se celý rok učila systematika zoologie. A primáti, jako jedni z nej dokonalejších 

savců, byli řazeni až na závěr školního roku. Bohužel se však pro nedostatek času a pro 

velké množství témat, málokdy učitelé na téma primátů dostali. A když už, tak často velmi 

okrajově. Nyní, se změnou systémů výuky ve školách, se mění i rozvržení témat 

v hodinách biologie. Každá škola si může určit, jaká témata bude v kterém ročníku učit. 

Přesto však na problematiku primátů zbývá málo času. 

Také učebnice se liší svým obsahem. Autoři učebnic vycházejí z jiných 

předpokladů. Podle některých autorů by bylo vhodné začínat nejdříve s tím, co je 

pro menší žáky jednodušší. Tím jsou obratlovci a vyšší rostliny a dále by se mělo 

pokračovat až к jednobuněčným organismům a vývoji života. Učebnice jiných autorů jsou 

založeny na přesně opačném systému. Tedy na fylogenetické a systémové koncepci. 

Jednotlivé kapitoly výkladu tak na sebe navazují v tom pořadí, v jakém jsou obvykle 

v systematické biologii (na základě poznání vývoje organismů) řazeny jednotlivé skupiny 

(kmeny, třídy, řády). 

Každá učebnice se také liší rozsahem, způsobem a náročností studované 

problematiky primátů. 

Na Českém trhu existuje několik učebnic, každá od jiného vydavatelství. Vybrala 

jsem pět učebnic z nakladatelství SPN, Scientia, Prodos, Nakladatelství Česká geografická 

společnost a Fortuna. 

3.2.1 Přírodopis • 1 
Zoologie 1. část pro žáky základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií 

v 

V. Černík a kol. 

SPN, Praha 1995 

Učebnice Přírodopis 1, Zoologie 1. část je určena pro žáky šestých tříd základních 

škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Tato učebnice patří mezi ty, které začínají 

vyššími organismy. Obratlovci jsou zahrnuty do výuky již v šestém ročníku. Primáti jsou 

v této učebnici řazeny za šelmy, hlodavce, sudokopytníky, kytovce aj. Autoři předkládají 

obecnou charakteristiku primátů. Upozorňují zde i na vyvinutý mozek primátů a s tím 
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spojeným složitým chováním. Autoři rozdělují primáty na poloopice, ploskonosé, 

úzkonosé opice a lidoopy. Ke každé skupině přiřazují jednoho až dva zástupce. 

Charakteristiku rodu orangutana najdeme samozřejmě pod lidoopy. Autoři, i když 

velmi stručně, tak poměrně dobře vystihli základní charakteristiku orangutanů. Žáci se tak 

mohou dozvědět, že orangutani žijí na stromech v pralesích Bornea a Sumatry, mají tělo 

kryto rezavě hnědou srstí a samci mohou vážit až 100 kg. Autoři také vyjmenovávají 

základní složky potravy orangutanů. К textu je přiložen obrázek orangutana i ostatních 

lidoopů. 

Chybí zde informace o způsobu lokomoce orangutanů, která je pro ně typická, 

o typu sociální skupiny orangutanů (třeba v porovnání se šimpanzi) i o ohrožení 

orangutanů. 

3.2.2 Přírodopis III pro 8. ročníky základní školy a nižší ročníky víceletých 
gymnázií. 

L. Dobroruka a kol. 

Scientia, Praha 2001 

Učebnice Přírodopis III. pro 8. ročník základních škol a nižších ročníků víceletých 

gymnázií z nakladatelství Scientia patří mezi „klasické" učebnice. Tedy mezi učebnice, 

které postupují od nejjednodušších organismů ke složitějším. Proto jsou také savci řazeny 

na začátek osmého ročníku. Po nich navazuje výklad o nejrozšířenějším a nejúspěšnějším 

obratlovci, člověku. 

Na rozdíl od ostatních učebnic je v této učebnici u kapitoly primátů i přehled jejich 

systematického zařazení. Autoři zde uvádějí základní charakteristiku primátů. V textu 

navíc použili i starší název pro primáty - nehetnatci. Rozdělili primáty na poloopice, opice 

a lidoopi a ke každé skupině přiřadili jednoho až dva zástupce. Autoři použili poměrně 

hezké, velké a barevné obrázky některých zástupců. 

Bohužel se ale v této učebnici o orangutanech z textu moc nedozvíme. Autoři zde 

popisují pouze velmi stručně a obecně lidoopi, ale к jednotlivým zástupcům se více 

nerozepisují. O orangutanech se tedy dozvídáme pouze to, že jsou to velcí a bezocasí 

primáti, dovedou se pohybovat více či méně vzpřímeně, žijí na asijském kontinentě a jsou 

kriticky ohroženým druhem. Autoři tu však uvádějí několik námětů a úkolů 

na samostatnou práci žáků. 
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V textu chybí základní popis orangutanů - velikost těla, barva srsti, kde se 

vyskytují a jak se pohybují i co jedí. 

3.2.3 Přírodopis 8 
J. Kantorek a kol. 

Prodos, Olomouc 1999 

Přírodopis 8 z nakladatelství Prodos patří také mezi učebnice, které mají 

systémovou koncepci. Při výkladu látky dochází ke střídání zoologického a botanického 

učiva. Primáti se žáci učí v osmé třídě a navazuje na ně problematika člověka. 

Autoři zde obecně charakterizují primáty, dělí je na poloopice a opice a ty dále 

na ploskonosé a úzkonosé opice. Každou skupinu obecně charakterizují a vyjmenovávají 

zástupce. 

Orangutani jsou zde obecně popsány společně s ostatními lidoopi. Dozvídáme 

se tak, že lidoopi (orangutan, šimpanz a gorila) jsou nej větší žijící opice, které se na zemi 

pohybují po čtyřech. Jejich přední končetiny jsou delší než zadní a palec je postavený proti 

ostatním prstům, což jim umožňuje snazší uchopení předmětů. Autoři také upozorňují, 

že i když se lidoopi živí především rostlinami a plody, patří však mezi všežravce (sbírají 

vajíčka a drobný hmyz). Autoři také vyzdvihují, že se samice lidoopů pečlivě stará 

0 mláďata, poskytuje jim potravu, teplo, chrání je a učí je. 

Autoři poměrně dobře charakterizovali lidoopy, ale také v této učebnici chybí 

charakteristika jednotlivých rodů lidoopů. Chybí zde popis jejich těla, přirozeného 

prostředí, místo výskytu, lokomoce či sociální struktury. Autoři zde také mohli porovnat 

základní rozdíly orangutanů a ostatních lidoopů (šimpanz, gorila). 

3.2.4 Zoologie 2 Obratlovci 

Učebnice přírodopisu pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. 

M. Maleninský a kol. 
Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., Praha 1999 

Učebnice Zoologie 2 Obratlovci je určena žákům sedmých ročníků základních škol. 

Navazuje na učebnici ze šesté třídy, ve které se žáci seznamují s nižšími živočichy 

1 rostlinami. 
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V této učebnici se autoři poměrně dobře zhostili tématiky lidoopů v kapitole 

nazvané Primáti - to jsme přece my! Autoři předkládají základní charakteristiku 

a rozdělení primátů. Charakterizují i jednotlivé skupiny primátů i jejich zástupce. 

Autoři orangutany charakterizují společně s ostatními lidoopy (šimpanz, gorila). 

Lidoopy zde popisují jako nejvíce vyvinuté opice, které jsou velké, mají zakrnělý ocas 

a řídkou srst. Mají dobře vyvinuté duševní schopnosti (díky vyvinutému mozku) a mohou 

se tak učit novým činnostem. Autoři také upozorňují na dobře vyvinuté mimické svaly 

v obličeji a poukazují na to, že díky nim mohou měnit výrazy v obličeji. Ty jsou pro ně 

důležitým prostředkem ke zrakovému dorozumívání. 

Z jednotlivých zástupců lidoopů se autoři zaměřili hlavně na nejznámější šimpanze. 

Popisují zde místo jejich výskytu, typ lokomoce, stavění hnízd i složky jejich potravy. 

Zdůrazňují, že šimpanzi používají nástroje k tomu, aby získali potravu. 

O dalších zástupcích lidoopů (gorila, orangutan) se autoři zmiňují krátce. Zaměřují 

se na jejich výskyt a ohrožení. Základní charakteristika orangutanů ale v této učebnici 

chybí. Je zde však několik velice zajímavých a podnětných úkolů a cvičení pro žáky, které 

rozšiřují učivo. 

3.2.4 Ekologický přírodopis pro 8. ročník základních škol 

D. Kvasničková 

Fortuna, Praha 1999 

Problematika lidoopů není v této učebnici samostatně rozpracovaná. Autorka se zde 

zmiňuje o lidoopech pouze v základní charakteristice tělesných systémů člověka. 

V některých případech tak porovnává tělesnou stavbu člověka a lidoopa (převážně 

šimpanze) 

Chybí zde základní rozdělení lidoopů i jejich charakteristika. 

72 



3.3 Analýza tématiky orangutanů v učebnicích pro střední školy 

Učebnice pro střední školy jsou tvořeny na fylogenetické a systematické koncepci. 

To znamená od nejjednodušších organismů po ty nej složitější. Všechny učebnice jsou 

rozděleny tématicky na biologii rostlin, živočichů, člověka a obecnou biologii. Učebnice 

z nakladatelství Fin obsahuje přehled celého středoškolského učiva biologie. 

Zaměřila jsem se na čtyři učebnice používané v českých školách. Biologie 

pro střední školy gymnaziálního typy (V. Zicháček a kol.), Zoologie (M. Papáček a kol.), 

Systematická zoologie (J. Berger). 

3.3.1 Biologie pro střední školy gymnaziálního typu 
Vladimír Ticháček, Jan jelínek 

Fin Publishing, Olomouc 1996 

Učebnice Biologie pro střední školy gymnaziálního typu je souhrnná učebnice 

učiva biologie na středních školách. Je to jedna z nej rozšířenějších učebnic. Tématika 

primátů je řazena nejen klasicky systematicky pod savce, ale také v oddílu etologie, kde se 

autoři zabývají popisem chování lidoopů. 

V teoreticko systematické části autoři seznamují žáky se základní charakteristikou 

skupin a čeledí primátů. Lidoopi jsou zde popisováni jako blízcí příbuzní lidem, kteří 

vzešli se společného základu súzkonosými opicemi. Autoři zde uvádějí základní 

charakteristiku lidoopů - jejich tělesné znaky, způsob lokomoce, rozvoj mozku 

i reprodukci samic. Popisují i základní charakteristiku chrupu lidoopů. 

Mezi lidoopy řadí všechny podčeledi, tedy i gibony a stručně je charakterizují. 

O orangutanech se tak dozvídáme pouze to, že žijí v pralesích Sumatry a Bornea, jsou 

ze všech lidoopů nejvíce přizpůsobení stromovému životu a netvoří stáda. Autoři také 

uvádějí, co znamená v překladu z malajštiny slovo „orangutan". 

Základní popis stavby těla orangutana chybí. Autoři zřejmě předpokládají, že to je 

učivo základních škol. Chybí porovnání lidoopů navzájem. V kapitole, která se zabývá 

etologií, se sice autoři zaměřují na popis chování lidoopů, převážně však šimpanzů. 

Autoři použili kreslené, černobílé obrázky všech lidoopů. 
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3.3.2 Zoologie 
M. Papáček a kol. 

Scientia, Praha 1994 

Tato učebnice je v porovnání s předchozí méně obsažná. O lidoopech se zde hovoří 

pouze jako o nej dokonalejších primátech, kteří postrádají ocas a ve větvích se pohybují 

zavěšováním za prodloužené přední končetiny. Autoři uvádí všechny zástupce a místo 

jejich výskytu. O orangutanech se zmiňují pouze v souvislosti s nejvíce přizpůsobeným 

životem na stromech. Žádné jiné informace ani obrázek orangutana zde nejsou. 

3.3.3 Systematická Zoologie 
J. Berger 

Nakladatelství Tobiáš, Havlíčkův Brod 1997 

Tato učebnice popisuje lidoopy jako opice s rozšířeným hrudníkem, prodlouženými 

předními končetinami a zkráceným či chybějícím ocasem. Dále už se autor zaměřuje pouze 

na charakteristiku jednotlivých rodů. 

V charakteristice orangutana nechybí stručně vyjmenované potravní zdroje, místo 

jeho výskytu ani základní popis těla orangutana. Je zde uvedena i hrozba vyhubení 

orangutanů. 

Také charakteristiky ostatních lidoopů jsou poměrně dobré. Nechybí u nich výskyt, 

potrava, základní tělesné znaky, popis sociální skupiny i popis reprodukce. Gorily autor 

ještě rozděluje na dva poddruhy. 

Tato učebnice nabízí poměrně dobrý přehled základních informací o lidoopech, kde 

nechybí (stejně jako u ostatních středoškolských učebnic) latinské názvy. 
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3.4 Pracovní listy pro základní školy a střední školy 

Problematika lidoopů je velmi rozsáhlá a zajímavá. Ne každá učebnice se zabývá 

touto problematikou. Proto musí učitelé věnovat více času na přípravu a následně 

i na výklad vyšších primátů. V rámci své diplomové práce jsem připravila jak prezentace 

pro učitele, tak i pracovní listy pro žáky. Ty mají za úkol rozšířit žákům hravou formou 

učivo. 

Pracovní listy jsem rozdělila podle obtížnosti úkolů na pracovní listy pro základní 

školy a pracovní listy pro střední školy. Základ pracovních listů tvoří obecné informace, 

které jsem získala v učebnicích. Ostatní informace by se žáci měli dozvědět od učitele. 

Pracovní listy tvoří doplněk výkladu. Měly by tedy navazovat na výklad učitele. 

Mohou však být také využity jako materiály pro samostatnou práci žáků v úvodu výkladu 

o lidoopech (orangutanech). Pokud však pracovní listy budou tvořit úvodní část výkladu, 

měli by žáci při vypracování pracovních listů pracovat s literaturou, ve které se dozví 

základní informace. 

75 



3.4.1 Pracovní list pro základní školy a nižší stupně gymnázií 

Téma: Orangutani 

1. Přiřaď k obrázkům názvy primátů. 

1. 

a) gorila b) orangutan c) šimpanz 

2. Kde se vyskytují tito primáti? 

1) šimpanz 

2) gorila 

3) orangutan 

a) Afrika 

b) Asie 

c) Severní Amerika 



3. Vyber správné tvrzení: 

a) Orangutani mají čtyřprstou končetinu s palcem postaveným proti ostatním prstům. Na 
prstech jsou drápky. 
b) Orangutani mají pětiprstou končetinu s palcem postaveným proti ostatním prstům. Na 
prstech jsou nehty. 
c) Orangutani mají pětiprstou končetinu s palcem postaveným proti ostatním prstům. Na 
prstech jsou drápky. 

4. Přiřaď к šipkám na obrázku správnou charakteristiku. 

1. černě zbarvená srst 
2. dlouhé přední končetiny 
3. čtyřprstá ruka 
4. pětiprstá chodidla 
5. světle zbarvený úzký obličej 
6. chybějící ocas 

7. krátká horní končetina 
8. pětiprstá ruka 
9. rezavo - hnědá srst 
10. chodidla se čtyřmi prsty 
11. tmavý, kulatý obličej 
12. dlouhý chápavý ocas 
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5. Zaškrtni vše, čím vším se orangutani živí 

ANO NE 
Listy 

Ryby 

Hmyz 

Zdechliny 

Šelmy 

Vodní korýši 

Plody 

Vejce 

6. Jak dlouho mohou orangutani žít? 

a) Přes 40 let 
b) Přes 60 let 
c) Přes 70 let 

7. Které znaky má člověk stejné (velmi podobné) s orangutany? 

8. Hlavním smyslem orangutanů je: 

a) zrak 
b) hmat 
c) sluch 

9. Kdo se stará o mláďata orangutana? 

a) samec b) samice 



10. Orangutani mají horní končetiny delší než dolní. U lidí je to naopak! Vysvětli 
proč?! 

12. Souhlasíte s tvrzením (špatné řešení škrtněte): 

Mezi samcem a samicí orangutana nejsou téměř žádné rozdíly (velikost těla, hmotnost atd.) 

ANO NE 
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13. Ve volné přírodě uvidíte nejčastěji: 

a) velkou skupinu orangutanů 
b) samici s mládětem bez samce 
c) rodinu orangutanů - samici, samce a mláďata 

14. Co ohrožuje orangutany? Proč jim hrozí vyhynutí? 

15. Doplň křížovku 
(písmenko CH pište do jednoho políčka) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1. Charakteristický znak v obličeji u dospělých samců orangutanů -
2. Na kterém kontinentě žijí orangutani? Na kontinentě. 
3. Co si orangutani staví každý večer ke spaní? 
4. Nejčastější a nejoblíbenější potrava orangutanů. 
5. Orangutani žijí převážně na 
6. Jaký typ ekosystému orangutani obývají? 
7. Kdo představuje největší hrozbu pro orangutany? 

v 

Řešení: 

Kteří primáti mezi ně patří? 



3.4.2 Pracovní listy pro střední školy 

Téma: Orangutani 

1. Šipkou vyznač, na kterém kontinente jednotliví lidoopi žijí. 



2. Co je to sexuální dimorfismus u orangutanů? Popiš ho u samce i samice. 

3. Vyber správné tvrzení 

Ve volné přírodě: 
a) Samice orangutana rodí převážně dvě mláďata jednou za 2 roky. 
b) Samice orangutana rodí zpravidla čtyři mláďata a se samcem se o ně starají. 
c) Samice orangutana rodí jedno mládě každé dva roky 
d) Samice orangutana rodí jedno mládě za zhruba osm let. 

4. V čem se liší horní končetina orangutana a člověka? Proč se od sebe liší? 

5. Doplň: 

Orangutani si v korunách stromů staví každý večer To je 
postaveno převážně z Většinou v něm každý orangutan 
sám, výjimku tvoří pouze samice s mládětem. 

6. Liší se nějakým způsoben sociální struktura orangutanů a šimpanzů? Pokud 
ano, jak?! 
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7. Které znaky má člověk stejné ( velmi podobné) s orangutany? 

8. Vyznač šipkou, v jakých stromových patrech žijí lidoopi. 

4 
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Vysvětli, proč má orangutan jednu z nejpomalejších reprodukcí! 

10. Samci orangutanů dospívají: 

a) zhruba ve stejném věku jako lidé 
b) o hodně dříve než lidé 
c) o hodně později než lidé 

11. Jak se jmenuje nejčastější stromový způsob lokomoce orangutana! Popiš ho! 

12. Navrhni řešení, jak zachránit orangutany pře vyhynutím. 



13. Doplň křížovku 
(písmenko CH píšte do jednoho políčka) 

v 

1. Nejčastější a nej oblíbenější živočišná potrava orangutanů 
2. Co znamená slovo „orangutan" v češtině? 
3. Poddruh (druh) orangutana, který je méně společenský a ve volné přírodě se 

vyskytuje ve větším počtu. Orangutan 
4. Do jakého řádu řadíme orangutany? 
5. Co příležitostně používají orangutani při zpracování potravy? 
6. Nej oblíbenější potrava orangutanů. 
7. Jak se nazývá příbuzný lidoop orangutana, který žije v Africe a je kriticky ohrožený. 
8. Jak se odborně nazývá způsob lokomoce, kterou používají orangutani při pohybu 

na stromech? 
9. Poddruh orangutana, který je sociálnější a ve volné přírodě je více ohrožen. 
10. Jaký je vědecký výraz pro velké odlišnosti mezi pohlavími. 

Řešení: 

Vysvětli tento pojem: 



3.4.3 Pracovní list pro základní školy a nižší stupně gymnázií -
AUTORSKÉ ŘEŠENÍ 

Téma: Orangutani 

1. Přiřaď k obrázkům názvy primátu. 

1. 2. 3. 

a) gorila b) orangutan c) šimpanz 

2. Kde se vyskytují tito primáti? 

a) šimpanz 

b) gorila 

c) orangutan 

1 
1 
2 

1) Afrika 

2) Asie 

3) Severní Amerika 



3. Vyber správné tvrzení: 

a) Orangutani mají čtyřprstou končetinu s palcem postaveným proti ostatním prstům. Na 
prstech jsou drápky. 
b) Orangutani mají pětiprstou končetinu s palcem postaveným proti ostatním prstům. Na 
prstech jsou nehty. 
c) Orangutani mají pětiprstou končetinu s palcem postaveným proti ostatním prstům. Na 
prstech jsou drápky. 

4. Přiřaď к šipkám na obrázku správnou charakteristiku. 

1. černě zbarvená srst 
2. dlouhé přední končetiny 
3. čtyřprstá ruka 
4. pětiprstá chodidla 
5. světle zbarvený úzký obličej 
6. chybějící ocas 

7. krátká horní končetina 
8. pětiprstá ruka 
9. rezavo - hnědá srst 
10. chodidla se čtyřmi prsty 
11. tmavý, kulatý obličej 
12. dlouhý chápavý ocas 

87 



5. Zaškrtni vše, čím vším se orangutani živí 

ANO NE 
Listy X 

Ryby X 

Hmyz X 

Zdechliny X 

Šelmy X 

Vodní korýši X 

Plody X 

Vejce X 

6. Jak dlouho mohou orangutani žít? 

a) Přes 40 let 
b) Přes 60 let 
c) Přes 70 let 

7. Které znaky má člověk stejné (velmi podobné) s orangutany? 
chybí ocas 
velký mozek - inteligence 
jsou sociální 
dlouhé dětství - dlouhá závislost na rodičích 
pětiprstá končetina s nehty 

8. Hlavním smyslem orangutanů je: 

a) zrak 
b) hmat 
c) sluch 

9. Kdo se stará o mláďata orangutana? 

a) samec b) samice 



10. Orangutani mají horní končetiny delší než dolní. U lidí je to naopak! Vysvětli 
proč?! 

Je to způsobeno rozdílnou lokomoci, orangutan se pohybuje tak, že se zavěsí za 
větev, proto potřebuje dlouhé a silné přední končetiny, má jinde těžiště těla. 

12. Souhlasíte s tvrzením (špatné řešení škrtněte): 

Mezi samcem a samicí orangutana nejsou téměř žádné rozdíly (velikost těla, hmotnost atd.) 

NE 
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13. Ve volné přírodě uvidíte nejčastěji: 

a) velkou skupinu orangutanů 
b) samici s mládětem bez samce 
c) rodinu orangutanů - samici, samce a mláďata 

14. Co ohrožuje orangutany? Proč jim hrozí vyhynutí? 

- člověk ničí jejich přirozené prostředí - kácí pralesy na Sumatře a Borneu, 
- loví orangutany pro maso a jako domácí mazlíčky, 
- nemoci, které může přenášet člověk a které jsou pro orangutany smrtelné, 
- přírodní katastrofy - požáry pralesů, povodně atd. 

15. Doplň křížovku 
(písmenko CH piště do jednoho políčka) 

1. L I C N í 
2. A S I J S K É M 
3. H N í Z D 0 
4. О v 0 C E 
5. S T R 0 M E CH 
6. P R A L E S 
7. L I D E 

1. Charakteristický znak v obličeji u dospělých samců orangutanů -
vaky. 

2. Na kterém kontinentě žijí orangutani? Na kontinentě. 
3. Co si orangutani staví každý večer ke spaní? 
4. Nej častější a nej oblíbenější potrava orangutanů. 
5. Orangutani žijí převážně na 
6. Jaký typ ekosystému orangutani obývají? 
7. Kdo představuje největší hrozbu pro orangutany? 

Řešení: LIDOOPI 

Kteří primáti mezi ně patří? 
GORILA 
ŠIMPANZ 
ORANGUTAN 



3.4.4 Pracovní listy pro strední školy - AUTORSKÉ ŘEŠENÍ 

Téma: Orangutani 

1. Šipkou vyznač, na kterém kontinente jednotliví lidoopi žijí. 

Gorila 
V 

Šimpanz 



2. Co je to sexuální dimorfismus u orangutanů? Popiš ho u samce i samice. 

Rozdíly mezi dospělými samci a dospělými samicemi orangutanů 
Samec - dvakrát větší tělo, hmotnost, je silnější, má vytvořené lícní vaky a hrdelní 
vak 
Samice - jsou menší, štíhlejší, nemají vytvořeny lícní vaky ani mohutný hrdelní vak 

3. Vyber správné tvrzení 

Ve volné přírodě: 
a) Samice orangutana rodí převážně dvě mláďata jednou za 2 roky. 
b) Samice orangutana rodí zpravidla čtyři mláďata a se samcem se o ně starají. 
c) Samice orangutana rodí jedno mládě každé dva roky 
d) Samice orangutana rodí jedno mládě za zhruba osm let. 

4. V čem se liší horní končetina orangutana a člověka? Proč se od sebe liší? 

Horní končetiny orangutana jsou delší než dolní končetiny, je to způsobeno 
způsobem lokomoce. Orangutani se zavěšují (brachiace), a tak potřebují dlouhé a silné 
horní končetiny. 

U člověka je to naopak - horní končetiny mají kratší, protože chodí po dvou 
(bipedie), horní končetiny mají manipulační schopnost. 

5. Doplň: 
Orangutani si v korunách stromů staví každý večer HNÍZDO To je 
postaveno převážně z VĚTVÍ A LISTÍ Většinou vněm ... SPÍ 
každý orangutan sám, výjimku tvoří pouze samice s mládětem. 

6. Liší se nějakým způsoben sociální struktura orangutanů a šimpanzů? Pokud 
ano, jak?! 

Šimpanzi žijí v tlupách. V nich je daná hierarchie jednotlivců. Nejvýše postavený je 
alfa - samec. 

Orangutani žijí po většinu roku solitérně. V období říje nebo v období dozrávání 
plodů mohou vytvářet páry či malé skupinky. Teritorium dominantního samce zasahuje do 
teritorií několika samic. I teritoria samic se mohou překrývat. 
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7. Které znaky má člověk stejné (velmi podobné) s orangutany 
chybí ocas 
velký mozek - inteligence 
rozvinuté chování, mimika obličeje 
dlouhé dětství - dlouhá závislost na rodičích 
pětiprstá končetina s nehty 

8. Vyznač šipkou, v jakých stromových patrech žijí lidoopi. 



9. Vysvětli, proč má orangutan jednu z nejpomalejšíeh reprodukcí! 

Samice orangutanů mohou mít první mládě až zhruba v 15.ti letech. Mláďata jsou 
velmi dlouho závislá na matce, která je musí naučit všechny nezbytné znalosti. To trvá 
přibližně osm let. Až pak mohou mít samice další mládě. To znamená, že samice mají za 
svůj život max. čtyři mláďata. 

10. Samci orangutanů dospívají: 

a) zhruba ve stejném věku jako lidé 
b) o hodně dříve než lidé 
c) o hodně později než lidé 

11. Jak se jmenuje nejčastější stromový způsob lokomoce orangutana! Popiš ho! 

Nejčastější způsob lokomoce orangutanů - brachiace, nebo-li zavěšování. 
Orangutani se chytnou za větev a pomocí horních, ale i dolních končetin se 
pohybují „pod větvemi" 

12. Navrhni řešení, jak zachránit orangutany pře vyhynutím. 

Lidé by měli zastavit odlesňování Bornea a Sumatry. 
Lidé by neměli zpracovávat tolik palmového oleje. Ten se pěstuje na půdě, kde 
dříve bývaly pralesy. 
Lidé by neměli lovit orangutany. Neměli by lovit mláďata orangutanů a prodávat 
je na černém trhu. Vlády by měly rychle prosadit dodržování zákazu lovu. 
Lidé by se měli snažit vysadit na místě bývalého pralesa nový les. 
Lidé by se měli snažit účinně chránit orangutany. 

94 



13. Doplň křížovku 
(písmenko CH pište do jednoho políčka) 

1. T E R M 1 T 1 
2. L E S N i X M U ž 
3. В 0 R N E J S K Ý 
4. P R 1 M Á T 1 
5. N Á S T R 0 J E 
6. 0 V 0 C E 
7. G 0 R 1 L A 
8. В R A CH 1 A C E 
9. S U M A T E R S K Ý 
10. D 1 M 0 R F 1 S M u S 

1. Nejčastější a nej oblíbenější živočišná potrava orangutanů 
2. Co znamená slovo „orangutan" češtině? 
3. Poddruh (druh) orangutana, který je méně společenský a ve volné přírodě se 

vyskytuje ve větším počtu. Orangutan 
4. Do jakého řádu řadíme orangutany? 
5. Co příležitostně používají orangutani při zpracování potravy? 
6. Nej oblíbenější potrava orangutanů. 
7. Jak se nazývá příbuzný lidoop orangutana, který žije v Africe a je kriticky ohrožený. 
8. Jak se odborně nazývá způsob lokomoce, kterou používají orangutani při pohybu 

na stromech? 
9. Poddruh orangutana, který je sociálnější a ve volné přírodě je více ohrožen. 
10. Jaký je vědecký výraz pro rozdíly mezi pohlavími. 

Řešení: TERITORIUM 

Vysvětli tento pojem: Je to oblast, kterou obývají jednotliví orangutani. Nacházejí zde 
potravu, úkryt, místo na stavbu hnízda i místo na výchovu mláďat. 
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3.5 Prezentace pro základní a střední školy 

Prezentace mají sloužit jako pomůcka učitelům při výuce problematiky orangutanů 

na základních i středních školách. Se změnou školních programů mají učitelé větší 

možnost zabývat se více problematikou lidoopů. A tyto prezentace by jim mohly pomoci. 

Učebnice jak pro základní školy, tak i pro střední školy neposkytují totiž rozsáhlé 

informace o této tématice. 

V prezentaci pro základní školy najdou učitelé základní informace o orangutanech, 

které jsou doplněny obrázky. Žáci se tak mohou dozvědět, kde orangutani žijí, jakou mají 

tělesnou stavbu, co jedí, jak se pohybují a v jakém typu sociální skupiny žijí. V prezentaci 

je i několik zajímavostí o rozmnožování a chování orangutanů. Poslední část prezentace 
* 

tvoří ohrožení orangutanů a srovnání orangutanů s ostatními lidoopy. 

V prezentaci pro střední školy jsou základní informace o orangutanech, které jsou 

doplněny dalšími, novými informacemi. Žáci středních škol se tak mohou navíc dozvědět, 

jaké poddruhy orangutanů rozeznáváme a podle čeho je rozeznáváme. Dále se také mohou 

dozvědět něco o ontogenezi orangutanů nebo o orangutanech v zajetí. 
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4 Diskuze 

Studium volně žijících orangutanů trvá zhruba třicet let. Tyto výzkumy ukázaly 

na skutečnost, že problematika orangutanů je více složitá a různorodá, než se kdy 

předpokládalo. Orangutani jsou sociální, jsou inteligentní, umí používat nástroje, 

komunikují a mají svou vlastní kulturu. To jsou věci, které byly dříve přisuzovány pouze 

člověku. Výzkumy přinesly mnoho nových a zajímavých poznatků o orangutanech. Stejně 

tak ale vyvolávají spoustu otázek, na které ještě vědci nedokázali najít zcela jasné 

odpovědi. 

Jednou z těchto otázek je i systematika orangutanů. Výzkumy totiž ukázaly, 

že mezi bornejskou a sumaterskou populací existuje řada méně významných 

i významnějších rozdílů somatických, genetických, etologických i ekologických. Mnozí 

vědci považují stávající argumenty stále za nedostatečné a nepřesvědčivé (např. Fleagle 

1998) a považují obě populace pouze za poddruhy orangutana bornejského (Pongo 

pygmaeus). Jiní vědci však řadí orangutany do dvou druhů. Prvním druhem je orangutan 

bornejský (Pongo pygmaeus, dříve orangutan sundský), který žije výhradně na Borneu. 

Druhým druhem je orangutan sumaterský (Pongo abeli species nova), který obývá údajně 

nejméně 1,5 miliónu let výhradně ostrov Sumatra. Avšak podle Muira (1998 in Cocks, 

2006) a jeho analýzy DNA orangutanů, existují rozdíly jak mezi sumaterskými 

a bornejskými orangutany, tak i mezi bornejskými orangutany. V současné době existují 

návrhy na rozdělení orangutanů do dvou druhů, s tím, že bornejští orangutani se dále dělí 

do tří až pěti poddruhů (Groves 1999, Rijksen a Meijaard, 1999 in Cocks, 2006a). Rijksen 

(1978 in Cocks, 2006a) popsal ještě dva rozdílné typy sumaterských orangutanů, které jsou 

založené na rozlišnosti vzhledu a chování. Bohužel, argumenty ani jedené strany zatím 

jednoznačně nepřevažují. V zajetí se však oba "druhy" orangutanů běžně kříží a mají 

plodné potomstvo i ve druhé a další generaci, což rozhodně nepodporuje jejich řazení 

do dvou druhů. 

Další otázkou, která zůstává nezodpovězena, je otázka různého vývoje 

fyziologických znaků u samců orangutanů. Výzkumy totiž odhalily další zvláštnost 

v životě orangutanů. A tím jsou dva typy sexuálně dospělých orangutanů. Dříve se 

usuzovalo, že samci dosahují plné dospělosti v době, kdy se jim vytvoří i sekundární 

pohlavní znaky (dvojnásobná velikost, lícní vaky, hrdelní vak, vokalizace i dlouhá srst na 

ramenou a zádech). Takzvaným subadultním samcům tyto znaky chybí. Jsou také menší 

než plně dospělí samci. Podle vědců jsou to ale ve skutečnosti pohlavně, nikoliv však 
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sociálně, plně dospělí samci s retardovaným vývojem sekundárních pohlavních znaků 

a velikostí těla. Tento stav, nazvaný odborníky "vývojové vězení", je způsoben sociálně 

zapříčiněnou nižší hladinou steroidních a pohlavních hormonů u některých jedinců. 

To je podle některých vědců způsobeno (van Schaik, 2000) přítomností dominantního 

samce. Sekundární pohlavní znaky se tak u samců plně rozvinou až když samci reálně 

dosáhnou v dané populaci sociálního postavení dospělého a dominantního jedince. Takový 

vývoj je významně ovlivňovněn hormonálně, zejména změnou hladin testosteronu a 

kortisolu. Navíc se někteří primatologové domnívali, že samci bez lícních vaků nejsou pro 

samice příliš atraktivní. Tyto domněnky se však nepotvrdily. Naopak, byl zaznamenán 

daleko větší výskyt kopulací mezi samicemi a subadultními samci, než mezi samicemi 

a dospělými, plně vyvinutými samci, (van Schaik, 2000, Vančata, 2003b) 

Další nevyřešenou otázkou je problematika sociální struktury orangutanů. 

Ta je podle výzkumů daleko složitější, než se přepokládalo. Navíc se dost podstatně liší 

sociální struktura orangutanů žijících na Borneu od orangutanů žijících na Sumatře. 

U sumaterských orangutanů lze uvažovat o jakési formě fission-fusion sociální struktury. 

Což je velmi variabilní struktura, ve které dochází pravidelně ke štěpení původní struktury 

na elementární sociální jednotky s malým počtem jedinců a jejich následné spojování 

do vyšších sociálních skupin. Její existence podle názoru některých vědců souvisí 

s existencí velkých predátorů (tygrů a levhartů). Ti však nežijí na Borneu. U bornejských 

orangutanů se podle některých autorů vyskytuje noyau sociální struktura. Je to struktura, 

ve které samci a samice mají mezi sebou nečetné, ale pravidelné sociální kontakty. Jeden 

dospělý, rezidentní samec má velké teritorium, ve kterém je většinou dominantní. Ostatní 

samci a zejména samice mají menší teritoria, která mohou zasahovat i do teritorií jiných 

orangutanů. Van Schaik ve svých studiích z posledních pěti let uvádí, že mezi populacemi 

orangutanů z Bornea a ze Sumatry existují značné rozdíly v chování a sociální struktuře, 

které jsou podle něj způsobeny některými důležitými ekologickými faktory 

(např. dostupnost a charakter potravních zdrojů, struktura lesů a klimat, lidský faktor, atd.). 

Dalším významným objevem u volně žijících orangutanů byl výskyt nástrojového 

chování. V roce 1994 zveřejnil Carl van Schaik poznatky o pozorování nástrojového 

chování u orangutanů žijících v severozápadním cípu Sumatry, (van Schaik, 2000) 

U orangutanů žijících na Borneu nebylo nástrojové chování nikdy pozorováno. Pro mnohé 

vědce, ale chování sumaterských orangutanů nebylo takovým překvapením, protože 

u orangutanů držených v zajetí často pozorovali, jak používají některé lidské nástroje, 

např. klíče, šroubovák nebo vývrtku. 
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Jak ukazují poslední ekologické a etologické studie orangutanů, používání nástrojů 

je u orangutanů mnohem běžnější a mnohem vyspělejší než se původně soudilo. 

Van Schaik dokonce velmi vážně uvažuje v souvislosti s nástrojových chováním a dalšími 

etologickými faktory o existenci kulturních tradic u orangutanů, a to přinejmenším 

u sumaterské populace. Tyto „kulturní tradice" se orangutani učí od sebe navzájem 

a předávají si je z generaci na generaci. 

Podle van Schaika je to dáno hlavně typem ekosystému na Sumatře. Na malém 

a dosti nehostinném území tu totiž žije poměrně hodně orangutanů, kteří jsou odkázáni 

na společné potravní zdroje, proto se musí více tolerovat. A právě tolerance je pro tuto 

populaci tím nej důležitějším prvkem. Díky ní se totiž mohou učit nové schopnosti od sebe 

navzájem. Na blízkém ostrově Borneu, kde jsou potravní zdroje více roztroušené a tím 

pádem jsou zde orangutani i méně společenští, si nemohou nové schopnosti předávat 

navzájem a tak zde nebyla pozorována ani nástrojová činnost. 

Jednou z posledních otázek, která vyvstala tentokrát z výzkumů zajatých 

orangutanů, je otázka vysoké úmrtnosti orangutanů v zajetí. Biurité Galdikas v roce 1995 

prokázala, že novorozenecká úmrtnost u mláďat orangutanů je v přírodě velmi nízká. 

Ovšem až 80 % všech orangutanů v zajetí zemře před svým 25. rokem života a 90 % 

zemře do 30 let. Délka života orangutanů žijících ve volné přírodě je kolem 40 let. V zajetí 

se však orangutani dožívají až 60 let. (Cocks, 1998) Vysoká úmrtnost mláďat je podle 

Cockse pravděpodobně způsobena nízkým věkem samice a krátkými intervaly mezi 

mláďaty. Ve volné přírodě mají samice mládě jednou za zhruba osm let. V zajetí je tento 

interval často kratší než čtyři roky. (Cocks, 1998) 

V zajetí však neumírají častěji pouze mláďata orangutanů. I vjuvenilním období 

a v dospělosti umírá v zajetí poměrně hodně orangutanů. Podle Cockse je to způsobeno 

naprosto odlišným způsoben života a s tím pádem i stresem z této změny. (Cocks, 1998) 

Další výzkumy by se proto měly zaměřit na detailní příčiny úmrtí. Bez nich totiž nebude 

možné determinovat faktory, které zapříčiňují mortalitu zajatých orangutanů. 

Snad další výzkumy volně žijících i zajatých orangutanů pomohou odpovědět 

na tyto otázky. Pokud tedy ještě bude na co odpovídat. Počet orangutanů ve volné přírodě 

se totiž neustále snižuje. Podle posledních výzkumů hrozí reálné nebezpečí, že pokud 

se alespoň nezpomalí tempo ničení přirozeného prostředí orangutanů, orangutani 

do několika let vyhynou. 
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5 Závěr 

Orangutani žijí v pralesích na ostrovech Sumatra a Borneo. Jsou kriticky 

ohroženým druhem, protože jejich přirozené prostředí mizí. Žijí v prostředí, které formuje 

jejich chování. Díky tomu jsou také v porovnání s ostatními velkými lidoopy v několika 

znacích výjimeční. V určité míře se dokáží přizpůsobit životu v odlišných podmínkách. 

Takovým příkladem mohou být zoologické zahrady. Ty nemohou poskytovat orangutanům 

podmínky, které mají ve volné přírodě. Za posledních několik let, kdy probíhají výzkumy 

orangutanů, se situace vhodných podmínek zajatých orangutanů v zoologických zahradách 

zlepšila. 

Příkladem může být i pražská zoologická zahrada. Ta v roce 2004 otevřela nový 

pavilon Indonéská džungle, ve kterém našli nóvý domov i čtyři orangutani sumaterští 

(Pongo pygmaeus abelii). Tento pavilon vznikl na místě 50 let starého pavilonu opic. 

Cílem pavilonu je vytvořit dokonalou iluzi tropického prostředí deštného lesa 

v jihovýchodní Asii a poskytnout tak živočichům vhodné podmínky pro život v zajetí. 

Skupina pražských orangutanů tvoří rodinu, ve které je jeden dospělý samec, jedna 

dospělá samice a dva juvenilové, oba samci. I přes specifické potřeby orangutanů v zajetí, 

se dá říci, že tito orangutani tvoří poměrně harmonický celek. Nedochází u nich 

к negativnímu vlivu zajetí na chování orangutanů. Nevyskytuje se u nich nevhodné 

chování, které je poměrně časté u zajatých orangutanů. A i přes počáteční problémy 

(odmítnutí prvního mláděte samicí), nedochází к žádným nezvyklostem v chovu 

orangutanů. 

I přes velmi blízkou příbuznost lidoopů a člověka, se problematika lidoopů 

na základních a středních školách téměř neprobírá. Učebnice se o orangutanech zmiňují jen 

velmi krátce a stručně. V některých chybí i jejich základní charakteristika. Je to většinou 

dáno tím, že na tuto problematiku nezbývá moc času. Navíc se předpokládá, že žáci 

o těchto primátech už mají alespoň minimální základní informace. 

Proto také část mé diplomové práce tvoří prezentace rodu orangutanů a pracovní 

listy na toto téma pro základní a střední školy. Doufám, že budou vhodným doplňkem 

výuky problematiky orangutanů jak pro učitele, tak pro žáky. 
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Přílohy - Tabulky 

Tabulka 1 Rozdíly v socioekologii mezi bornejskými a sumaterskými orangutany 

Borneo Sumatra 

Hustota nižší vyšší 

Strava: 

rostlinná potrava 

hmyz 

živočičná potrava 

kůra 

nižší (<60%) 

nižší (<5%) 

výjimečně 

vyšší (>10%) 
» 

vyšší (>60%) 

vyšší (>10%) 

méně výjimečně 

nižší (<5%) 

Společné sdílení potravních 

zdrojů (mezi dospělými) 

chybí častý výskyt 

Velikost skupiny malá (zhruba 1,1) vyšší (zhruba 2,0) 

Konsortní páry - trvání kratší (dny) delší (i týdny) 

Počet subadultních samců vyšší (>1) nižší (<1) 

Násilná kopulace častá (až 90%) méně častá (45%) 

Používání nástrojů chybí časté (vyšší hustota) 
(© van Schaik, 2000) 

Tabulka 2 Denní aktivity orangutanů (vyjádřeno v procentech) 

Shánění potravy, krmení se 

Odpočívání 

Cestování 

Páření 

Vokalizace 

Agonistické chování 

Stavění hnízda 

60,1% (41,4-72,3) 

18,2% (7,1-31,0) 

18,7% (11,8-25,6) 

0,1% (0,0 - 0,6) 

0,3 % (0,0 - 0,8) 

1,3% (0,0-5,3) 

1,1% (0,8-6,5) 
(©Galdikas, 1981) 
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Pohlaví Ontogenetické 
období 

Vék Hmotnost Chováni Morfologické znaky 

M + F dětství 0 - 4 roky 1,5 kg 
(při 

narození) 
- 5 kg 

mláďe se drzí za srst matky, pokud světlejší srst než starší orangutani, 1,5 kg 
(při 

narození) 
- 5 kg 

samice sedí, mládě se pohybuje v její 
blízkosti, spí se samicí v hnízdě 

bílá plocha kolem očí a nosu, 
bílá kůže po celém těle 

M + F juvenilní období 4 - 7 let 5 - 20 kg mládě se pohybuje s matkou, ale už 
samo, příležitostně s ní spi v hnízdě 

samice začíná mládě pomalu odstavovat 

obličej je stále světlejší než u starších 
orangutanů,'ále tmavší než u mláďat, 

bílé fleky na kůži pomalu mizí 
F adolescentní 

období 
7 - 12 let 20 - 30 kg období osamostatněni, až do prvního 

porodu, úplná nezávislost, první 
příležitostné sociální kontakty se 

samicemi i samci, časté konsortní páry 

obličej stále světlejší než plné 
dospělí orangutani, menší velikost 

než dospělé samice 

M adolescentní 
období 

7 - 1 0 let 20 - 30 kg plná nezávislost na matce, příležitostné 
sociální kontakty, pokusy o páření s 

adolescentními samicemi 

obličej stále světlejší než plné 
dospěl samci, menší velikost než 

dospělí samci 
M Subadultní 

období 
10-15 let 30 - 50 kg začívají vydávat tzv. dlouhé volání, časté 

konsortní páry se samicemi, poměrně 
sociální 

tmavý obličej,začátek tvoření lícních a 
hrdelních vaků, větší než 

dospělé samice, ale stále menší 
než plně dospěli samci 

F raná dospělost 12-35 let 30 - 40 kg první mláďata, výchova mláďat, často jsou 
doprovázeny svými potomky,konsortní páry 

pouze v době plodosti, příležitostné soc. 
kontakty s jinými samicemi nebo subadulty 

tmavý obličej, příležitostně 
vousy - bradka 

M raná dospělost 
ь t . 15-35 let 50 a vice kg vokalizace - dlouhé volání, převážně 

solitérní, pouze v období plodosti samice 
veliké tělo, lícní vaky, hrdlení vak, 

často mají vousy 
F pozdní 

dospělost 
35 + let 30 a vice kg nedoprovází je mláďata ani juvenilové,občas 

kosortní páry, ale už ne spojené s březostí, 
častější pohyb po zemi, pomalá lokomoce 

slabá, řídká srst, vrásky na obličeji 

M pozdní 
dospělost 

35 + let 40 a vice kg nevokalizují dlouhým voláním, téměř žádné 
sociální kontakty, extrémně pomalá 

lokomoce po zemi 

slabá, řídká srst, propadlý obličej, 
vrásky, zmenšené lícní vaky 
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Tabulka 4 Přehled životní historie orangutanů 

Samice Samec 

Věk puberty 10+ 10+ 

Věk, kdy má první mládě cca 15 

Hmotnost dospělého orangutana 36 78 

Intervaly mezi mláďaty cca 8 

Max. délka života v přírodě >45 >45 

Max. délka života v zajetí 57 58 
(© van Schaik, 2000) 

Tabulka 5 Velikost teritoria orangutanů a hustota jejich populace 

Místo 
studie Zdroj (lit.) 

Vel. 
teritoria 
dospělé 
samice 

Vel.teritoria 
dospělého 

samce 

Velikost 
studovaného 

areálu 
Hustota 
(na km2) 

Délka trvání 
studie 

Lokám (B) 
Horr (1975, 

1977) 65 520 390 - 2070 2,1 52 měsíců 
Mentoko 
(B) Rodman (1988) 4 0 - 6 0 6 0 - 1 2 0 300 2 15 měsíců 
Mentoko 
(B) Mitani (1989) >150 větší 300 2 18 měsíců 
Mentoko 
(B) Suzuki (1992) >150 500 - 700 nejasné 1 

několik 
návštěv 

Ketambe 
(S) Riiksen (1978) 150-200 větší 150 5,5 38 měsíců 
T. Puting 
(B) Galdikas (1988) 350 - 600 větší 3500 3 48 měsíců 

(B - Borneo, S - Sumatra) 
(© Singleton, I., van Schaik, С., 2001) 
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Tabulka 6 Přehled všech chovaných orangutanů v ZOO Praha 

č. sex datum přírůstku 

datum narození 

způsob získání 

místo narození 

otec x matka datum úhynu odchov 

23.12.1961 

asi 1960 

dar 

v přírodě 

1.5.1974 

M 26.7.1962 

asi 1960 

dar 

v přírodě 

20.2.1975 

M 

1971 

2x1 umělý 

Praha 

2.7.1974 

1960 

koupě 23.10.1975 

18.9.1996 

6.7.1985 

deponace 

Moskva 

6 M 25.10.2004 

27.3.2000 

deponace z 
Hodinína 

Hodonín 

3 x 5 rodiče 

7 

(© 

M 25.10.2004 

23.7.2001 

deponac z 
Hodonína 

Hodonín 

3 x 5 rodiče 

Zoo ogická zahrada Praha) 
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Přílohy - Obrázky 

Obrázek č. 1 Lebka orangutana (Pongo pygmaeus) 

( © www.savetheorangutan.info ) 

Obrázek č. 2 Výskyt orangutanů v minulosti 

. . / • Г 
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• Místo nálezu pozůstatků pleistocénních orangutanů 
Tmavě zbarvená plocha - výskyt pleistocénních orangutanů 
Světle zbarvená plocha - rozsah pevniny při poklesu moře 

( © www.savetheorangutan.info ) 
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Obrázek č. 3 Místa výskytu orangutanů v současnosti 

( © www.orangutan.com ^ 

Obrázek č. 4 Výskyt orangutanů na Sumatře a Borneu 

( © http://gnosis9.net ) 
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Obrázek č. 5 Výskyt orangutanů na ostrově Sumatra (vyznačen červeně) 

( © http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/orangutan ) 

Obrázek č. 6 Výskyt orangutanů na ostrově Borneo (vyznačen červeně) 

( © http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/entry/orangutan ) 
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Obrázek č. 7 Obličej bornejského orangutana - dospělý samec 

Obrázek č. 8 Obličej sumaterského orangutana - dospělý samec 

( © www.oraneutan.orp nk ^ 

http://www.oraneutan.orp


Obrázek č. 9 Sexuální dimorfismus u orangutanů. Samec (vpředu) je dvakrát větší než 
samice. 

( © www.orangutan.com ) 

Obrázek č. 10 Ruka orangutana v porovnání s lidskou 

( © www.orangutans-sos.org/gallery pbp ) 
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Obrázek č. 11 Durian - velmi oblíbená potrava orangutanů 

© www.orangutan.org.uk 1 

Obrázek č. 12 Orangutan v hnízdě 

к » 

( © www.orangutan.com ) 

Pavilon Indonéské džungle, Zoologická zahrada v Praze 

( © www.zoopraha.cz ) 
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( © Zuzana Kašparová) 

Obrázek č. 15 Samec Káma - Zoo Praha 

( © www.zoopraha.cz 
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Obrázek č. 16 Samec Káma jako mládě 

( © www, zoopraha. cz ) 

Obrázek č. 17 Samice upita - Zoo Praha 

( © www.zoopraha .c7 ) 
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Obrázek č. 18 Pagy (5 let) - mládě orangutana, ZOO Praha 

(© Zuzana Kašparová) 

Obrázek č. 19 Filip (6 let) - mládě orangutana, ZOO Praha 
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Obrázek č.20 Samice Upita kojí Pagyho 

(© Zuzana Kašparová) 

Obrázek č.21 Samice Upita s Pagym 
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Obrázek č.22 Samice Upita si hraje s Pagym 

Obrázek č.23 Samice Upita si hraje s Pagym 
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Obrázek č. 24 Samice Upita s Pagym 

(© Zuzana Kašparová) 

Obrázek č.25 Mláďata Filip s Pagym 



Obrázek č.26 Hrající Filip a Pagy 

Obrázek č.27 Upita a hrající si Filip a Pagy 
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Obrázek č. 28 Samice Upita a samice gibona (Gibon lar) 

Obrázek č.29 Samice Upita a samice gibona 
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Obrázek č. 30 Samec Káma a Filip 

Obrázek č.31 Samice Upita 
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Obrázek č. 32 Filip 
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