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Primáti - členění

Předmět: Přírodopis

Ročník: 8.ročník

Tematický okruh: Primáti

Anotace: viz schéma hodinyAnotace: viz schéma hodiny
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Doplň věty
Skupina primáti zahrnuje asi …… dosud známých a popsaných druhů. Její
zástupci žijí většinou v ……….. a ………….. podnebném pásu. Končetiny
primátů jsou velmi pohyblivé a typický je pro něj …………… palec. Většina
zástupců má prsty zakončené …………… V prostředí se většinou orientují
pomocí ………………… Primáti nežijí ………………., nýbrž v ………….,
které mohou mít až 100 jedinců.



A) POLOOPICE

-V mnoha ohledech podobní hmyzožravcům – dokonalý čich, velké oči, často drápy – noční
-Méně dokonalý mozek než opice, větší část života v korunách stromů 

- Pralesy Afriky a Asie, především však Madagaskar

Lemuři Komby 
Madagaskar, velcí 12-60 cm, dlouhé 
chlupaté nechápavé ocasy, většinou 

Afrika, poměrně malé schopné 
až 4 metrových skokůchlupaté nechápavé ocasy, většinou 

vegetariáni
Lemur kata – 50 cm, typický pruhovaný 
ocas, problémy s termoregulací

až 4 metrových skoků
Komba ušatá – 13 cm, 300 g, 
všežravá



B) OPICE

-Větší zbrázděný mozek, oči dopředu, jeden pár mléčných bradavek 
na hrudníku, špatný čich, mají nehty
- denní

PLOSKONOSÉ
ÚZKONOSÉ

Široká nosní přepážka, chápavý ocas
Jižní Amerika

Malpy
Vřešťani
Chápani

PLOSKONOSÉ

Úzká nosní přepážka
Afrika, Asie, jeden druh i v Evropě (makak 
magot)

Makakové
Kočkodani
Paviáni
Guerézy 



Opice ploskonosé

Malpa kapucínská
Chápan středoamerický 

Pralesy Ameriky, váží 6 kg, velikost těla kolem 
50 cm, stejně dlouhý i chápavý ocas
Denní primáti živící se převážně listy
Dožívají se 15 let, v zajetí i více. 

Dlouhé končetiny, váha až 9 kg, velikost 80 
cm a stejně dlouhý chápavý ocas
Jeden z nejobratnějších stromových primátů
Denní býložravá opice
Dožívají se 20 let



Opice ploskonosé

NártounVřešťan rezavý  

-jedna z největších amerických opic (9 kg, 70 cm)
Nejhlasitější suchozemský tvor naší planety ( je 
slyšet až na vzdálenost 5 km)
Býložravec
Denní
Pokud se setkají dvě skupiny (3-9 zvířat), tak se 
navzájem překřikují k fyzickému boji nedochází. 

Filipíny
Velké nárty a výrazné oči
Noční, živí se hlavně hmyzem
Malí – kolem 15 cm a 130 g
Velmi pohyblivá hlava – 360 °
Předloha pro Gluma či rytíře Yoda z Hvězdných válek

Projekt Tarsius



Lidoopi 
-Největší a nejlépe vyvinuté opice
-Zadní končetiny silné s velkými chodidly
-Velmi vyvinutý mozek – snadno se učí

Šimpanz Gorila Orangutan

AFRIKA, 2 druhy – učenlivý a 
bonobo
Spolupráce při lovu
Nejbližší žijící příbuzný člověku

AFRIKA, 2 druhy – nížinná a horská
Býložravci
DNA z 98 % shodné s člověkem

JV ASIE, 2 druhy – bornejský a 
sumaterský
Velký rozdíl ve velikosti samce 
a samice



Křížovka na závěr



Otázky ke křížovce
1. Úzkonosá opice z Afriky, samec výrazná dominance

2. Hlavním smyslem pro primáty je:

3. Jaký mají primáti palec?

4. Ostrov, kde žijí lemuři.

5. Světadíl, kde nežijí primáti.

6. Prsty mají primáti zakončené …

pavián

zrak

protistojný

Madagaskar

Austrálie

nehty6. Prsty mají primáti zakončené …

7. Lidoop, který je nejbližším příbuzným člověka.

8. Lidoop, který žije v JV Asii.

9. Jak se nazývají společenství, v nichž primáti žijí?

10. Africký lidoop s dvěma druhy – horská a nížinná.

11. Skupina převážně nočních primátů, velmi často mají ještě drápy.

12. Poloopice s typickým černobíle pruhovaným ocasem. 

nehty

šimpanz

orangutan

tlupy

gorila

poloopice

lemur



Práce s pracovním sešitem

Vyplň cvičení str. 16/16,17 a str. 17/18



Domácí úkol

Pracovní sešit 17/9
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