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ekologie
ochrana prostředí



Primáti (Primates)
• řád savců, do něhož patří jako biologický druh také člověk. Současná

systematika primátů vymezuje více než 250 druhů primátů.
• Jsou býložraví, všežraví, výjimečně hmyzožraví a žijí převážně v tropech a

subtropech. Většinou jsou to čtyřnozí středně velcí savci (od 1 do 50 kg) se
sociálním způsobem života vázaným na stromy.

• Je to jeden z nejstarších v současné době stále žijících řádů savců, jehož
evoluce započala zřejmě v nejstarším období třetihor zhruba 65 miliony lety.

• Primáti se od ostatních savců liší polouzavřenou nebo uzavřenou orbitou,
chrupem s vyčnívajícím špičákem a zubním vzorcem 2–1–(4)3(2)–3,
chápavou pětiprstou končetinou s nehty (nikoliv drápky), stereoskopickým
viděním, relativně velkým a rozvinutým mozkem a dobře rozvinutou
mozkovou kůrou a mozečkem. Hlavním smyslovým orgánem je zrak,
důležitý je i sluch. Čich má většinou doplňkový význam. Charakteristická je
velká vnitrodruhová i mezidruhová biogeografická, ekologická, potravní a
sociální diverzita.



• Primáty spojuje mnoho společných znaků. Kromě sociálního
způsobu života jsou to například nehty na prstech ruky i nohy,
vyspělý mozek a podobnosti ve stavbě lebky, stereoskopické vidění,
výrazný podíl zraku na percepci, malý počet (1–2) málo zralých
mláďat a vyspělá forma placenty.

• Mají analogický zubní vzorec 2–1–(4)3(2)–3, podobnosti ve stavbě
zubů, zvětšený, často viditelně přečnívající špičák. Všichni primáti
mají klíční kost, pohyblivý palec na ruce i (kromě člověka) na noze.
Mají také řadu společných znaků genetických, biochemických a
fyziologických.

• Primáti mají rovněž podobné pohlavní orgány, ale existuje u nich
značná variabilita.

• Současní primáti tvoří homogenní skupinu, kterou lze rozdělit
na dvě jasně definované skupiny: poloopice a vyšší primáti.



podřád: Anthropoidea - vyšší primáti

infrařád: Platyrrhina - širokonosí primáti
nadčeleď: Ceboidea

čeleď: Callithricidae - kosmanovití
podčeleď: Callimiconinae - kalimikové
podčeleď: Callithricinae - kosmani

čeleď: Cebidae - malpovití
podčeleď: Aotinae - mirikiny
podčeleď: Callicebinae - titiové
podčeleď: Cebinae - malpy

čeleď: Atelidae - chápanovití
podčeleď: Pitheciinae - chvostani
podčeleď: Atelinae - chápani

infrařád: Catarrhina - úzkonosí primáti
nadčeleď: Cercopithecoidea

čeleď: Cercopithecidae - kočkodanovití
podčeleď: Cercopithecinae - kočkodani
podčeleď: Colobinae - hulmani

nadčeleď: Hominoidea
čeleď: Hylobatidae - gibonovití
čeleď: Hominidae - hominidé

podčeleď: Ponginae - orangutani
podčeleď: Paninae - šimpanzi
podčeleď: Homininae - lidé

řád: Primates – Primáti

podřád: Prosimii - Poloopice

nadčeleď: Loroidea
čeleď: Lorisidae - outloňovití
čeleď: Galagonidae - kombovití

nadčeleď: Lemuroidea
čeleď: Cheirogaleidae - makiovití
čeleď: Megaladapidae (Lepilemuridae)
čeleď: Lemuridae - lemurovití

podčeleď: Lemurinae - lemuři
podčeleď: Hapalemurinae - hapalemuři

čeleď: Indridae - indriovití
čeleď: Daubentoniidae – ksukolovití

podřád: Tarsiiformes - Nártouni
nadčeleď: Tarsioidea

čeleď: Tarsiidae - nártounovití



Geografické rozšíření primátů



Poloopice a vyšší primáti se vyvíjeli paralelně minimálně od 
spodního eocénu, a proto mnohé podobné adaptace vznikly 

paralelně a nejsou přímo srovnatelné

Poloopice a vyšší primáti
se však liší v mnoha

fylogeneticky podstatných znacích



Teorie 
paralelního 

vývoje 
poloopic a 

vyšších 
primátů v 

třetihorách



Lokomoční adaptace skeletu primátů



Ekologie primátů



Potravní adaptace primátů

Frugivorie Folivorie

Gumivorie Insectivorie



Chování primátů a jeho projevy

Chování:
Lokomoční, potravní,

sociální, herní, rodičovské, sexuální,
agonistické

Projevy chování:
komunikace, žraní, agrese, kopulace, aj.

vždy vznikají v interakci s ekologickými podmínkami



Sociální 
struktura 
primátů





Životní historie primátů



Srovnání poloopic a vyšších primátů



Základní vlastnosti poloopic

Rhinarium, dlouhé čelisti

Dlouhé zadní končetiny

Tapetum lucidum
odrazová vrstva
pro noční vidění

neúplně uzavřená orbita, divergentní oční osy



Geografické rozšíření poloopic

Loriovití
Loriovití

Kombovití Lemurovití



Geografické rozšíření poloopic



Lemur kata - Lemur catta
nejsociálnější druh

lemurovitých



Platyrrhina - širokonosé opice
Opice Nového světa



Základní charakteristiky širokonosých opic



Charakteristika čeledi Callithrichidae



Mirikiny
jediní vyšší primáti 

s nočním 
způsobem života



Malpy a kotulové

Malpy Kotulové



Vřešťani a chápani



Základní charakteristiky na lebce úzkonosých primátů



Charakteristické
rozdíly mezi
nadčeleděmi

Cercopithecoidea
a

Hominoidea



Systematika katarhyních opic
infrařád: Catarrhina - úzkonosí primáti 

nadčeleď: Cercopithecoidea 
 

čeleď: Cercopithecidae - kočkodanovití 
 
 podčeleď: Cercopithecinae – kočkodani 
 
  tribus: Papionini - paviáni a makakové 
 

 tribus: Cercopithecini- kočkodani 
 
 
 podčeleď: Colobinae - hulmani 
 
  tribus: Colobini - guerézy 
 

 tribus: Presbytini -  hulmani a languři 



Rozdíly mezi
kočkodanovitými

a
hulmanovitými

opicemi



Makak rhesus - Macaca mulatta



Paviáni - Papio hamadryas



Starobylí kočkodani - lesostepní
Chlorocebus aethiops - kočkodan zelený



Rod Colobus - černobílé guerézy

Gueréza
angolská

Gueréza pláštíková



Hulman posvátný - Semnopithecus entellus



Charakteristické znaky
nadčeledi

Hominoidea



Čeleď Hominidae

Homo

Homininae

Paninae

Gorilla

Homininae

Pan

Ponginae
Pongo



Genetická a biochemická příbuznost
Všichni velcí lidoopi mají stejný počet 48 chromozomů

mají podobné imunitní, biochemické a hormonální profily
a některé z krevních skupin jsou blízké člověku



Gibonovití - charakteristické znaky
Giboni mají relativně malý
méně gyrifikovaný mozek.

Mají specializované relativně
dlouhé horní končetiny.

Velikost těla je srovnatelná s
s většími opicemi 5 - 15 kg.

Žijí v monogamních párech a
mají velmi bohatou vokalizaci.

Chování je poměrně chudé.
Jsou výhradně stromoví a

většina z nich pojídá spíše plody
a poměrně velké množství

živočišné stravy.



Hylobatidae
geografické 

rozšíření



Ekologie gibonů

terminal
branch feeding



Orangutan sundský - Pongo pygmaeus - biologie

GENUS SPECIES VÝSKYT Hmotnost - samci Hmotnost – samice Index inter-membralis
Pongo abeli Sumatra 78500 35800 139
Pongo pygmaeus Borneo 77900 35600 139



Rod
orangutan

Pongo

Orangutan sundský - Pongo pygmaeus

Svrchní pleistocén



Současné rozšíření goril



Gorilla gorilla - gorila obecná



Gorilla g. beringei - gorila horská
Gorilla horská pojídá velké množství
špatně stravitelné vláknité potravy.
Potrava je trávena dlouho a málo

efektivně, gorily nemají specializovaný
trvávicí trakt ani symbiotické bakterie.

Častá je koprofágie.



Gorilla g. gorilla - gorila nížinná - ekologie a chování

Gorila nížinná je nepříbuzná gorile horské a je:
- mnohem více stromová

- stromy často využívá, i pro stavění hnízd
- v potravě mají významný podíl plody

- ve srovnání se šimpanzi nekvalitní potrava
- je z goril nejsociálnější

Fission - fusion struktura



Rod šimpanz - Pan

bonobo

Šimpanzi se pohybují velmi 
dovedně na zemi i ve stromech.

Jsou všežraví, jedí plody,
kvalitní bylinnou vegetaci

a potravu živočišnou. Loví.



Současné rozšíření šimpanzů



Pan troglodytes - šimpanz učenlivý



Pan troglodytes - šimpanz učenlivý - rozšíření a variabilita

Š. východní
P.t.schweinfurthii

Š. hornoguinejský
P.t.verus

Š. čego
P.t.troglodytes



Pan troglodytes - šimpanz učenlivý - sociální struktura



Bonobo - sociální struktura

Mother
Son

PAN PANISCUS



Kultury
u jednotlivých
studovaných

populací
šimpanzů

V posledních dvou letech 
bylo prokázáno, že kulturní 
tradice se vyskytují také u 

orangutanů.
Nástrojová činnost a další 

kulturní elementy 
orangutanů jsou méně 

nápadné než  u šimpanzů, 
ale jsou jasně prokazatelné.
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