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1 UVOD 

 

Šimpanzi so človeku najbolj podobne opice. Majhne genetske razlike predstavljajo 

lastnosti, ki so opazne že s prostim očesom, in nekatere telesne strukture, ki so adaptacija 

drevesnega načina življenja. Ravno zaradi 99 % skupnih genov, ki jih imajo z nami, so 

večini zanimivejši od filogenetsko bolj oddaljenih vrst. Zaradi velike podobnosti s 

človekom so žrtve številnih poskusov znanstvenikov in izredno priljubljena žival za 

obiskovalce živalskih vrtov. Ker se bivanje v umetnem okolju šimpanzov precej razlikuje 

od naravnega, šimpanzi ne morejo izraziti vseh običajnih naravnih vzorcev vedenja, zato se 

pogosteje pojavijo nadomestna vedenja. Da pa bi čim bolje zaposlili šimpanze v živalskih 

vrtovih, jim lahko oskrbniki turobne dneve popestrijo z obogatitvijo prostora. Zaradi 

pridobitve oponibilnega palca so sposobni manipulacije s predmeti. Oskrbniki jim zato 

lahko prostor obogatijo z atraktivnimi igračami, ki pripomorejo k izboljšanju miselnih 

sposobnosti. Z igranjem se zmanjšajo tudi konfliktna vedenja in agresivnost med člani 

družine. Zgradba igrač omogoča razvijanje različnih razvojnih procesov, zato sta pri 

načrtovanju izdelave igralnih pripomočkov pomembna namen in struktura posamezne 

igrače.  

 

V diplomskem delu nas je zanimalo, ali prihaja do pozitivnih sprememb na področju 

zmanjševanja nenavadnih vedenj in katera vrsta igrač najbolj pritegne pozornost samic.  

Spremembe z dodajanjem igralnih pripomočkov lahko vplivajo tako na repertoar 

lokomocije kot tudi na psiho-socialno področje, zato smo oblikovali naslednje štiri 

hipoteze:  

 

 Ob obogatitvi prostora z igračami se zmanjša število nadomestnih vedenj.  

Nadomestna vedenja se številčnejše pojavijo v času dolgočasja. Dolgočasne dneve 

lahko popestrimo z igralnimi pripomočki, ki pripomorejo k boljšemu psihičnemu in 

fizičnemu počutju živali. 

 Zmanjšajo se konfliktna vedenja in agresivnost.  

Več agresije in konfliktov med živalmi, ki prebivajo v istem prostoru, se pojavi ravno v 

brezdelju. Igralni pripomočki so odlična popestritev in zapolnitev dolgočasnih dni. 

 Šimpanze najbolj pritegnejo igrače, ki zahtevajo miselne procese in vključujejo iskanje 

hrane. 

Šimpanzi, ki prebivajo v naravi, si morajo hrano poiskati sami, če želijo preživeti. 

Vedenjski vzorec iskanja hrane lahko ujetim živalim omogočimo tudi v živalskih 

vrtovih in v igralne pripomočke skrivamo posladke. S tem živali dobijo tudi močnejšo 

motivacijo za igro. 

 Ob igranju se zmanjšajo interakcije med člani družine.  

Obogatitve oziroma igralni pripomočki zapolnijo večji del dneva, zato imajo živali 

manj časa za medsebojne interakcije. 

 

Poleg potrditve hipotez je namen diplomskega dela tudi spodbujanje obogatitvenih 

dejavnosti v živalskih vrtovih, izboljševanje načina življenja ujetih živali oziroma 

zmanjševanje stresnih situacij, ki jih vsakodnevno, običajno nenamerno, povzročajo 

obiskovalci. 
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2 PREGLED OBJAV 

 

2.1 ZGODOVINA POVEZOVANJA SORODNOSTI MED ŠIMPANZOM IN 

ČLOVEKOM 

 

Šimpanzi in ljudje si delimo tesno evolucijsko zgodovino. Šimpanzi so genetsko najbolj 

podobni človeku, saj si delimo 99,4 % enake genetske osnove. Šimpanzi in bonobi so se 

ločili od človečnjaške linije pred približno 6 milijoni let, medtem ko so se giboni, 

orangutani in nato gorile ločili od naše linije veliko prej (Ross in McNary, 2009). Človeška 

linija je doživela najbolj dramatičen razvoj in odmik od skupnega prednika. Od glave do 

pet je človeško telo žigosano z zapuščino sprememb, ki so prišle iz skupnega rodu s 

šimpanzi. Sprememba pri ljudeh je vidna predvsem na območju kolka za prevzemanje 

dvonoge hoje – bipendalizma, prstov na rokah za prijemanje, potrojene prostornine 

možganov in razvoja kompleksnega načina govora (Povinelli in Vonk, 2003). 

 

Raziskave DNK zaporedij so najboljše orodje za preiskovanje povezave med šimpanzi in 

ljudmi. Pred odkritjem DNK so znanstveniki za interpretacijo povezanosti uporabljali 

družinska drevesa, ki so temeljila na anatomiji, fizični strukturi in videzu. Svante Paabo je 

leta 2010 naredil genetsko analizo ostankov starodavne molekule DNK, ki jo je dobil iz 

majhnega koščka prstne kosti. Prepričan je bil, da je kost pripadala neandertalcu, vendar je 

DNK analiza pokazala, da je v resnici pripadala neznani vrsti ljudi, ki so živeli do pred 

okrog 30.000 do 50.000 leti (Praprotnik, 2014) 

2.1.1 Izvor človeka 

 

Diamond (1994) trdi, da se molekularna biologija s tovrstnim vprašanjem ukvarja že od  

leta 1970. Kmalu so ugotovili, da je struktura deoksiribonuklidne kisline najboljši dokaz za 

sorodnost. James Watson in Francis Crick sta njeno strukturo prikazala kot dvojni helix, s 

čimer se je začela revolucija študije o genetiki. Metoda za preverjanje sorodnosti je DNK 

hibridizacija, pri kateri pride do ločevanja obeh verig. Leta 1984 pa se je prvič pojavila 

objava o uporabi metode za preverjanje sorodnosti na ljudeh in šimpanzih. Znanstveniki se 

med seboj sprašujejo predvsem, katere lastnosti so v tem 1 % DNK, s katerim se 

razlikujemo od šimpanzov. Vsi vemo, da geni našega hemoglobina niso nič drugačni od 

tistih pri šimpanzu. Samo pet aminokislin od 1.271 je drugačnih; ena aminokislina v 

mišicah – mioglobin, hemoglobinski verigi – delta veriga in tri v encimu im. karboksilna 

anhidraza. A vendar ne vemo, kateri del DNK je odgovoren za funkcionalne razlike med 

ljudmi in šimpanzi. Razlike v velikosti možganov, anatomiji pelvisa, proizvajanju zvoka, 

številu las, ženskem menstrualnem ciklusu, menopavzi in druge lastnosti zagotovo ne 

izhajajo iz petih razlik v aminokislinah. Trenutno je vse, kar lahko z gotovostjo trdimo, 

ugotovitev, da je veliko naše DNK neželene, kar poimenujemo z angleškim izrazom 

»junk« oziroma odvečna DNK.  

 



13 

 
 Rozman M. Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v  ljubljanskem živalskem vrtu.  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška in Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2014 

 

 

 

V 80. letih so znanstveniki odkrili, da odvečna DNK služi kot zelo pomemben del 

raziskovanja sorodnosti med šimpanzi in ljudmi. DNK privlači ali odbija transkripcijske 

dejavnike, medtem ko mRNK močno povečuje ali zavira izražanje sosednjih genov. Sedaj 

so znanstveniki ugotovili, da lahko samo en od teh ojačevalcev transkripcije ločuje ljudi in 

šimpanze. Lokacija aktivnosti spodbujevalcev izpostavlja pomembne razlike, to so roke z 

oponibilnim palcem, noge za bipendalizem in drugačna anatomija grla, ki omogoča govor. 

Zaradi te funkcije genskega ojačevalca, ki uravnava razvoj teh regij, je evolucija slednjega 

ključni razlog za ločitev linije našega skupnega prednika (Prabhakar in sod, 2008). 

 

Preuss (2012) pravi, da je velika genetska podobnost med ljudmi in šimpanzi protislovna 

glede na velike razlike v vedenju, velikosti možganov in anatomiji med obema vrstama. Za 

rešitev tega paradoksa so domnevali, da smo ljudje doživeli relativno majhno število 

genetskih sprememb v sistemu, ki nadzorujejo izražanje genov, doprinos velikega 

fenotipskega učinka in majhno količino genetskega signala. Takšne spremembe lahko 

vključujejo zaporedja genov, ki kodirajo uravnalne proteine (vključno s tistim, kar danes 

imenujemo »prepisovalni dejavniki« oziroma »transkripcijski faktorji«) ali preureditev 

DNK (prenosi, preobrati, podvajanja in izbrisi), ki spreminjajo razmerja genov na 

uravnalnih elementih. Fenotipske posledice sprememb genske ekspresije se povečajo, če 

do tega pride na začetku razvoja. 

 

 

 

   
 

Slika 1: Primerjava DNK sekvenc med dvema organizmoma. Inverzije in izbrisi predstavljajo dodajanja in 

izgube delov sekvenc DNK (Nature) 
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2.2 TAKSONOMIJA 

 

Nishinida (2001) rod Pan razdeli v dve vrsti: Pan paniscus (Bonobo) in Pan troglodytes 

(navadni šimpanz), ki se naprej razdelita v štiri podvrste: Pan troglodytes verus (zahodni 

šimpanz), Pan troglodytes vellerosus (nigerijski šimpanz), Pan troglodytes troglodytes 

(centralni šimpanz) in Pan troglodytes schweinfurthii (vzhodni šimpanz). Osredotočili se 

bomo predvsem na vrsto Pan troglodytes, ki jo najdemo v ljubljanskem živalskem vrtu in 

je vključena v raziskovalni del. Mojca in Neža pripadata podvrsti Pan troglodytes verus, 

medtem ko je Nika križanec med podvrsto Pan troglodytes verus in Pan troglodytes 

schweinfurthii. 
 

 

Tabela 1: Klasifikacija vrste šimpanz Pan troglodytes (Groves, 2005) 

KLASIFIKACIJA TAKSONOMIJA 

Kraljestvo Animalia 

Deblo Chordata (strunarji) 

Razred Mammalia (sesalci) 

Red Primates (prvaki) 

Družina Hominidae (človečnjaki) 

Poddružina Homininae 

Rod Pan 

Vrsta Pan troglodytes (navadni šimpanz) 

 

Če zajamemo vse dele Afrike, se na območju vzhodnega dela nahaja 42 % šimpanzov, na 

zahodu 16 %, 39 % v centralni Afriki in 3 % v Nigeriji. Različni avtorji navajajo različne 

ocene števila šimpanzov. Teleki (1991) pravi, da je bilo začasa njegovih raziskav v Afriki 

en milijon šimpanzov, Goodall (2000) zagovarja dva milijona posameznikov, število pa 

močno niha zaradi lova in izgube habitata. Leta 2003 naj bi bilo okoli 173.000 do 300.000 

članov družine. Med letom 1987 in danes je tako vidna ogromna razlika (Kormos in sod., 

2003). 

 

 
Slika 1: Območje porazdelitve vseh podvrst Pan troglodytes (Weiss in Heeney, 2009) 
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Tabela 2: Tabela posplošuje število posameznikov Pan troglodytes leta 2003. Šimpanzi v Nigeriji pripadajo 

podvrsti P.t. vellerosus. V Cameromu ravno tako pripada isti podvrsti kot v Nigeriji (Butynski, 2001) 

 
DEL AFRIKE ZAHODNI DEL 

 

P.t verus 

NIGERIJA 

P.t.vellerosus 

CENTRALNI 

DEL 

P.t. troglodytes 

VZHODNI DEL 

 

P.t.schweinfurthii 

OBMOČJA 

Benin,Togo, 

Nigeria, Burkina 

Faso, Senegal, 

Ghana, Guinea- 

Bissau, Sierra 

Leone, Liberia, 

Mali, Cote 

d’Ivoire,  

Nigeria, Cameroon DRC, Angola, 

CAR, Equatorial 

guinea, PRC, 

Cameroon, Gabon 

CAR, Sudan, 

Burundi, Rwanda, 

Tanzania, Uganda, 

DRC.  

     

ŠTEVILO 

ŠIMPANZOV 

21.300–55.600 5.000–8.000 70.000–116.000 76.400–119.600 

ŠTEVILO 

SKUPAJ 

172.000–299.700 

 

 

2.3 HABITAT 

 

Število izumrlih vrst narašča sorazmerno z dejavniki izumiranja, kot so izsekavanje 

gozdov, gradnja bivališč, trgovanje z divjimi živalmi in lov. Nekoč so bili šimpanzi 

razširjeni v večjem delu Afrike; od južnega in zahodnega dela Sahare vse do Rta dobrega 

upanja. Zaradi krčenja gozdov in trgovanja z divjimi živalmi so danes osredotočeni 

predvsem v gozdovih in savanah po ekvatorialnem pasu. Danes jih najdemo v 22 državah 

Afrike, in sicer v tropskem deževnem gozdu. Šimpanzi se odmikajo predvsem na habitate, 

kjer imajo primati ustrezne življenjske pogoje, tako prehrambne kot tudi reproduktivne. 

Tropski gozd se nahaja v nižinah blizu ekvatorja in letna količina padavin znaša 1500 mm. 

Sušno obdobje ni daljše od štirih mesecev. Danes najdemo šimpanze v širokem spektru 

habitatov, od mešanih gozdov pa vse do relativno visokih nadmorskih višin, kar kaže na 

prilagajanje vrste zaradi poseganja človeka v naravo. Za šimpanza mora bivališče 

zagotavljati plezalne strukture, velika drevesa, senco, velike skale, termite in zavetje pred 

vremenskimi vplivi. Plezalne in druge strukture so pomembne predvsem za normalen 

telesni razvoj mladičev (Ross in McNary, 2009). 

Afne so v naravi rojene v zavetju, v katerem lahko v primeru bolezni ali poškodbe tudi 

umrejo. Zavetja šimpanzov so uporabljena za počitek, pa naj bo to podnevi ali ponoči. 

Obstajajo dokazi, ki povezujejo gradnjo gnezd z družbenim vplivom. Od petega do šestega 

leta si mladiči gnezdo delijo z materjo, saj je to obdobje, ko so še popolnoma odvisni od 

nje. Takoj, ko dobijo bratca ali sestrico, morajo zapustiti skupno gnezdo in zgraditi 

lastnega. Mladiči vadijo gradnjo novih bivališč podnevi, in sicer tik preden pride do 

omenjene situacije. Vzorec gradnje gnezd v populaciji povsem izgine v primeru, ko 

šimpanzi, ki bi vzorec prenesli na svoje mladiče, umrejo (Mcgrew, 2011). 
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2.4 TELESNE ZNAČILNOSTI 

 

Šimpanzi imajo velika, močna telesa s črnimi ali rjavkastimi lasmi in roza kožo na golem 

obrazu, nogah in rokah, katera z leti in sončenjem postane bolj temna. Šimpanzi imajo 

oponabilen palec, kar je značilno za prvake. Nimajo repa, a vendar so dojenčki rojeni z 

belimi šopi na predelu repa in ko dozorijo, jim ti izginejo. Značilen je spolni dimorfizem 

med moškimi in ženskami, kar pomeni, da so moški po navadi malenkost večji. Šimpanzi 

so veliki do 1,52 m in tehtajo od 60 do 150 kg. Živali v živalskih vrtovih in zahodni 

šimpanzi so večji. Tudi podvrste se med seboj razlikujejo predvsem po geografskem 

območju. Te fizične razlike med njimi so izrazitejše ob rojstvu in izginejo s starostjo. Brez 

genetskega vrednotenja in natančne geografske informacije je težje opredeliti podvrsto 

(Ross in McNary, 2009). 

 

P.t schweinfurthii tehta manj kot P.t. verus, ki je manjši od P.t. troglodytes. Njihove roke 

so veliko daljše od nog. Roka je približno 1,5-kratna višina vsakega posameznika. Imajo 

dolge prste in dlani, a majhen palec, kar omogoča mobilnost njihovih palcev. Kratek palec 

zavira merilni oprijem med njihovim palcem in kazalcem. Na nogah imajo tudi debele 

prste, ki omogočajo manipuliranje s predmeti. Lobanja meri od 320 do 480 ccm. Za 

primerjavo lahko izpostavimo modernega človeka Homo sapiensa, ki ima lobanjo 1400 

ccm. Imajo prognaten obraz in prožne ustnice, ki jim pomagajo pri reševanju kompleksnih 

nalog, ko okončine niso dovolj. Nekateri veliki posamezniki imajo neenakomeren greben, 

ki je izboklina kosti, kar poteka vzdolž osi lobanje. Sagitalni greben kaže na neverjetno 

močne mišice čeljusti. Zobni lok je kvadratne oblike, imajo očitne diasteme ter velike 

ličnike in kočnike. Proti zadnji strani čeljusti se velikost molarjev zmanjšuje. V divjini 

preživijo do 50 let, v ujetništvu tudi do 60. Šimpanzi po navadi utrpijo hude posledice ali 

smrtni izid zaradi prehlada, driske, osteoartritisa in otroške paralize. Šimpanzi za hojo 

uporabljajo obe roki in noge, kar imenujemo »kvadripedalizem«. Za hojo uporabljajo 

podplate in členke. Ko potrebujejo roke, hodijo pokončno, kar imenujemo »bipedalizem«. 

Značilna je tudi »arborikolnost«, tj. drevesni način življenja in nihanje z veje na vejo 

(brahiacija) s pomočjo zgornjih okončin (Mazzonetto, 2005).  
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Slika 2: Razlika v strukturi lobanje med šimpanzi in ljudmi (Pitocchelli, 2001) 

 

2.5 RAZMNOŽEVANJE 

 

V ujetništvu lahko samice doživijo spolno zrelost med devetim in desetim letom, v divjini 

potrebujejo dodatna tri ali štiri leta. Po uspešnem parjenju so samice breje od 230 do 240 

dni. Potomci lahko ostanejo pri materi do treh let. Med prvim in drugim mladičem 

običajno poteče od pet do šest let. Razlog se skriva v posvečanju pozornosti, ki jo mladič 

potrebuje ob dozorevanju. Različne skupine šimpanzov imajo različne predstave o tem, 

kdaj govorimo še o mladosti. V nekaterih tropih je dominanten samec tisti, ki preprečuje, 

da se drugi samci parijo s samicami. Parjenje je bolj nepremišljeno v krajih, kjer je obilo 

hrane. Estrus je stanje, v katerem so samice plodne in sposobne parjenja. Med estrusom 

koža na vaginalni odprtini opazno nabrekne. Oteklina je napeta deset dni, preden spet 

postane ohlapna in se znova skrči. To so signali, ki samcem prinašajo sporočilo, da so 

pripravljene na parjenje. Šimpanzi oziroma samice gredo skozi ciklus estrusa, ki traja 36 

dni. To je čas, ko samice verjetno postanejo noseče. Samice oddajajo posebne hormonske 

vonjave, ki privlačijo samce, a kljub hormonom včasih same prevzamejo pobudo in 

poiščejo samca za oploditev. Parjenje se pojavlja kadar koli v letu, vendar obstaja večja 

verjetnost v obdobju deževja, ko je veliko plodov za krmo, in v hladnejšem podnebju, ki 

omogoča višjo raven energije. Možnosti rojevanja dvojčkov so višje kot pri ljudeh. Po 

šestih mesecih življenja se je mladič sposoben gibati samostojno, a se veliko drži na hrbtu 

matere. Samci redko skrbijo za mladiče, a vendar sodelujejo pri igri, včasih so celo preveč 

agresivni. 
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Parjenje poteka tako, da samec z nogami sedi tako, da nakazuje na nabrekel penis. 

Neposreden pogled samice je oblika komunikacije, ki služi kot povabilo.  

Moški začne stresati veje nad glavo, kar je signal za samico, naj predstavi svojo zadnjico 

za kopulacijo. Kopulacija po navadi poteka v čepečem položaju, ko samica pokaže svoj 

križ. Med njima tako ni nobenega stika, le genitalije (Ma Lanh). 

 

V divjini samci uporabijo eno od štirih kopulacijskih strategij, ki so priložnostna, 

netekmovalna, posestvovalna ali tovarniška. V ujetništvu tak izbor ni mogoč, saj je 

pogosto v skupini le en samec. Pri večjih skupinah z več samci pa je tudi v živalskih 

vrtovih pričakovati pojavljanje več kopulacijskih strategij. Eden od razlogov za majhne 

skupine je ravno v strahu pred poškodbami in napadalnosti samcev, kadar je prisotna le ena 

samica v estrusu. Po kopulaciji lahko samec obriše ejakulat s penisa, samica pa lahko 

odstrani strjeno seme s perineja in ga poje (Bavdek in Golob, 2007). 

 

2.6 PREHRANA 

 

Šimpanzi so vsejedi, vendar je večina njihove hrane rastlinskega in ne živalskega izvora. 

Med raznimi vegetativnimi in reproduktivnimi deli rastlin so najbolj pomembni plodovi, 

vsaj z energetskega vidika. Ker so sadeži različno užitni, jih šimpanzi le redko pojedo v 

celoti. Večino predelanih, npr.: semena, vlakna, lupine, skorje, stebla ipd., šimpanzi 

izpljunejo ali iztrebijo, medtem ko pojedo meso. Šimpanzi suhih predelov pa drobijo bolj 

nenavadne ovalne plodove, velikosti žoge za ameriški nogomet, tj. sadeže boababa. 

Semena razkoljejo v ustih, jedra pojedo, lupine pa izpljunejo. Nekateri celo pogoltnejo cela 

in iz iztrebkov poberejo delno prebavljena semena ter jih ponovno zaužijejo. Ne gre za 

kaprofagijo, ampak za dejstvo, kako šimpanzi cenijo ta vir prehrane. Oreščke lomijo s 

kladivi ali nakovali, kar so lahko kamni ali žive korenine. Elementarne tehnologije se 

poslužujejo tudi na račun pitja vode, pri čemer uporabijo velike zelene liste, ki delujejo kot 

spužva, da vpijejo vodo iz drevesnih lukenj. Da bi se izognili postani vodi, kopljejo 

vodnjake v peščenih potočnih strugah (Mcgrew, 2011). 

 

Prehrana majhnih in srednje velikih vretenčarjev pogosto vsebuje velike količine sadja. 

Prednost pri prehranjevanju s sadjem je običajno zasnovana na visoki vsebnosti lahko 

prebavljivih makronutrientov, kot so ogljikovi hidrati in lipidi ter nizka raven 

neprebavljivih vlaken. Sadjejedi so s prostorskimi in časovnimi distribucijami omejeni in 

lahko obstanejo na prehrani s sadjem. Velik telesni obseg dovoljuje nizko energijsko in 

nizko nutrientsko gostoto prehrane. Posledica te je, da lahko velike živali obstojijo na 

nizko kakovostni hrani z visoko vlakninskimi živili in nizko gostoto nutrientov, medtem ko 

morajo manjše živali iskati visoko kakovostna živila. V tem primeru so šimpanzi in bonobi 

izjema, saj so med doslednimi sadjejedi, ki ohranijo tovrstne navade tudi v času, ko 

primanjkuje sadja. Ta sadjejeda zavezanost zahteva prilagodljivost pri razponu in vzorcih 

velikosti posamezne vrste. Habitati, ki jih zasedajo vrste Pan, se razlikujejo glede na 

floristično sestavo in številčnost virov hrane. Variabilnost habitatov vpliva na njihovo 

uporabo, sestavo prehrane ter socializacijo znotraj in zunaj vrste. Primerjava las, ki so jih 

primerjali med dvema populacijami savanskih šimpanzov, je pokazala drugačno izotopno 

sestavo, kar so pripisovali pašnemu vedenju in vnosu hranil. Ti dve populaciji se 
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razlikujeta v izbiri hrane in prebavi živil, podobne razlike pa opazimo tudi pri uporabi 

nasajene hrane. Kasneje so Hohman in drugi fizikalni antropologi (2010) ugotovili, da ni 

nobenih dokazov, da je kakovost hrane odvisna od različnih lokacij. Ugotovili so, da je 

habitat slab pokazatelj kakovosti. Trenutne študije ne kažejo, da so šimpanzi in bonobi 

izpostavljeni različni prehranski ekologiji, saj so razliko našli v dostopnosti visoko 

energetskih makronutrientov, vendar se med zahodno in vzhodno Afriko niso razlikovali.  

Nestrukturirani karbohidrati so pomemben vir energije, ravno tako energetsko bogat je 

škrob, vendar amilaza aktivira manjšo prebavljivost polisaharidov pri vrsti Pan. Razlika v 

hranilni vrednosti med obema vrstama Pan mora biti v prehrani živalskega izvora ali 

zelišč. Razlike dostopnosti makrohranil izvirajo iz drugega vzroka, to sta habitat in 

konkurenca virov.  

 

2.6.1 Lov in meso 

 

Mitani in Watiis (2000) sta ugotavljala, kdaj se šimpanzi odpravijo na lov in ali delijo 

meso. Lov na živali naj bi bil posledica ekoloških, etoloških in evolucijskih problemov. 

Ugotovitve kažejo na prehranjevanje z mesom, ne v hranilnem pomanjkanju, temveč v 

izobilju. Šimpanzi se namreč večino časa prehranjujejo s sladkorjem v sadežih, vendar se 

razpoložljivost sadja spreminja v času in prostoru. Kasnejše raziskave so pokazale 

negativno povezanost lova z razpoložljivostjo hrane. Frekvenca se ni bistveno razlikovala 

med posameznimi časovnimi obdobji, npr. sušnim in deževnim. Padavine namreč 

povzročajo boljšo rast sadja, a lov med zmanjšano količina padavin ni povezan z njo. Meso 

je alternativni vir energije v odsotnosti sadja. Prav tako ni korelacij med sezonskimi  

spremembami, telesnimi masami šimpanzov in plenjenjem. Vendar se ravno tu postavlja 

ključno vprašanje, zakaj se šimpanzi poslužujejo lova ob obilju hrane. Obstajata dva 

dejavnika, ki pri tem igrata ključno vlogo. Prvi opredeljuje lov kot energetsko potratno 

dejavnost, drugi pa opredeljuje pomembnost velikosti skupine, kar posledično prinese zelo 

uspešen lov.  

 

Druga možna alternativa lova na meso je zamenjava za parjenje, pri čemer samec pokloni 

meso samicam, kar naj bi povečalo frekvenco lova med parjenjem. Tu je pomemben 

napovedovalec število odraslih samcev. Število oestrous samic in odraslih samcev je 

pozitivno povezano. Prisotnost oestrus samic in odraslih samcev sta dve različni 

spremenljivki. Prisotnost oestrous samic razloži, zakaj samci lovijo. Končni rezultati 

raziskav kažejo, da prisotnost samic ne napoveduje nagnjenosti k lovu, saj samci po 

pridobitvi mesa niso pridobili prednosti pri parjenju. Bolj kot pridobivanje mesa za 

parjenje, raziskave potrjujejo pridobitev mesa za druženje z drugimi samci. Samec deli 

meso s tistimi samci, ki so pomagali pri lovu. Opazovalci, to so posamezniki, ki niso 

sodelovali pri lovu, ne dobijo mesa in ne morejo izkoristiti prizadevanja za lov. Vendar se 

posamezne tehnike lova med habitati zelo razlikujejo, tako moški meso uporabljajo le za 

ohranjanje socialnih odnosov med samci (Mitani in Watts, 2000). 
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2.7 UPORABA ORODJA 

 

Šimpanzi orodja ne uporabljajo za pridobivanje nujnih življenjskih dobrin, temveč tudi kot 

orožje. Kamne ali odlomljene veje mečejo v druge afne, ljudi, plenilce in plen. Metanje v 

tarčo je ustaljeno vedenje, saj je del razkazovanja med samci. Metanje predmetov samci 

uporabijo kot način pritegovanja pozornosti samic. Zaljubljeni samci z ustnicami ščipajo 

mrtve liste in ustvarjajo silovit zvok ali pa tovrstno dejanje označuje igro oziroma napetost. 

Listi so lahko tudi pripomoček za družabne igre. Znana igra mladičev je vlečenje listov po 

tleh in pomikanje ritensko nazaj. Listi pa lahko služijo tudi samoohranjanju, kot oblika 

oralnega samozdravljenja in brisanja ran ali telesnih izločkov.  

 

Znan vzorec raznolikosti v materialni kulturi med šimpanzi je uporaba kladiva in nakovala 

v Afriki. Po večletnih opazovanjih in zbiranju podatkov v Gombeju in Mahalu pa niso 

zabeležili niti enega znaka trenja oreščkov. Raziskovalci so prišli do zaključka, da so 

morda zaradi optimalnega iskanja termiti bolj priljubljeni kot trenje oreščkov, saj 

zagotavljajo dovolj energije in hranljivih snovi. Pri termitolovu šimpanzi uporabljajo 

prožne šibe iz rastlinja (Mcgrew, 2011). 

 

Najpogostejša merilna orodja, glede na vir za pridobivanje hrane, so palice, lubje, trava in 

različni rastlinski listi. Več zahodnoafriških šimpanzov se poslužuje kamnitega in lesenega 

kladiva in nakovala za dostop do različnih oreščkov. Več primatov v ujetništvu so učili 

uporabe orodja in slednji so hitro poleg tehnike tolčenja osvojili tudi inovativne tehnike, ki 

vključujejo razbijanje in metanje jedra ob trdo podlago.  

 

Panger in sodelavci (2002) pravijo, da imajo primati relativno oponabilne palce in tako 

lahko izpostavijo stik kazalec – palec, čeprav ne popolnoma enako, kot to lahko naredimo 

ljudje. Opice imajo tudi precej velike možgane v primerjavi s telesom in uporabljajo orodja 

tudi v ujetništvu. Te minimalne zahteve pripomorejo k uporabi kamnitega orodja. Metanje 

kamna proti trdi površini in izdelava kamna imata povsem drugačne morfološke zahteve 

nečloveških primatov. Ročne kosti Australopithecus afarensisa (avstralopitek) kažejo 

povsem drugačno izpeljane funkcije v primerjavi z roko opice.  

 

Šimpanzi se radi hranijo z mravljami, katere gradijo gnezda v tleh in z rahlo zemljo 

skrivajo svoj vhod. Šimpanzi vhod odprejo z rokami in začnejo grabiti jajca mravelj, 

ličinke in bube ter vztrajajo, dokler ne izkopljejo dovolj velike luknje, da lahko roko 

potisnejo v notranjost do komolcev. Mravlje, ki začnejo plezati po njihovih telesih, pojedo. 

Velikokrat so opazili tudi tehniko lovljenja mravelj s palicami. Ko palica skozi vhod 

prodre 10 cm globoko, šimpanz odmakne palico in z ustnicami začne grabiti mravlje na 

palici, z drugo roko pa si pomaga držati palico v vodoravni liniji. Z enim vbodom zajamejo 

približno 15 mravelj. Odraslih samci redno jedo tudi ličinke iz gnezda in včasih tudi 

vojake. Samice bolj pogosto uporabljajo orodja za lovljenje mravelj.  

 

Šimpanzi radi jedo tudi med in žerke, ki se nahajajo v gnezdih čebel. Da bi se znebili 

čebel, začnejo s palicami vdirati proti vhodu. Čebele se z želi nastavljajo in blokirajo vhod, 

a jih šimpanzi s palicami dregajo, dokler ne padejo ven,  
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nato z zobmi pojedo med in ličinke. Šimpanzi jedo med štirih vrst čebel. Satovje zvlečejo z 

drevesa in zbežijo ter v miru pojedo svoj ulov. Če satovje pade z drevesa, med pojedo z 

roko ali s palico, če je le-ta pregloboko. Lobanjski mozeg drugih opic pojedo s pomočjo 

majhnih palic, pri odpiranju pa si pomagajo s zobmi. Opazili so celo samico, ki je jedla 

možgane s pomočjo palice skozi foramen magnum, ker je bilo lobanjo nemogoče zlomiti.   

 

Vsebino oreščkov spraznijo s palico, saj jih težko dosežejo z zobmi ali nohti. Oreščke 

razbijajo s kladivom. Vlakna nekaterih oreščkov so zelo močna, zato jih šimpanzi trgajo z 

zobmi in rokami. V določeni fazi razvoja oreščkov jih šimpanzi lahko odprejo tudi brez 

kladiva. Tako ugotovimo, da šimpanzi pri opisani vrsti v različnih obdobjih uporabljajo 

različna orodja in zaključimo lahko, da orodja uporabljajo v 30 % primerov.  

 

Uporaba orodja je odvisna tudi od razpoložljivosti materiala. Leseno kladivo uporabljajo 

pogosteje kot kamen. Najbolj je uporabljena palica, saj je v gozdu bolj dostopna kot 

kamen. Oblika palice je odvisna od želenega dostopa do hrane. Za pridobivanje mozga 

potrebujejo krajšo palico od tiste za lov na mravlje. Šimpanzi orodja pridobijo na različne 

načine: z lomljenjem s pomočjo rok ali zob ali puljenjem, medtem ko stojijo na palici, in 

metanjem ob trda tla. Ravno tako jih oblikujejo na dva načina, in sicer z odstranjevanjem 

lubja in oblikovanjem konice z zobmi. Orodjarstvo pri šimpanzih je obratno sorazmerno z 

razpoložljivostjo materiala. Spremembe dovoljujejo manj selektivnosti pri izbiri surovin.  

 

Gozdni šimpanzi uporabljajo več različnih vrst orodja od savanskih. Količina hrane 

(mravelj, termitov, čebel itd.) lahko pojasni razlike pri različnih habitatih, drugi dejavnik 

pa je razpoložljivost omenjenih materialov (Boesch, C. in Boesch, H., 1990). 

 

 

2.8 SOCIALNA STRUKTURA 

 

McGrew (2011) opisuje pet pomembnih struktur, ki jih srečamo pri vsaki populaciji, ko 

govorimo o socializaciji človeku podobnih opic. Gre za stik med posameznimi skupinami, 

interakcije znotraj skupin ali pa vez med materjo in mladičem.  
 

GLASOVNO SPORAZUMEVANJE 
 

Najglasnejši klici, ki veljajo za sporazumevanje na daljavo, se med populacijami 

razlikujejo. Pojasnjevanje geografskih variacij v vokalizaciji šimpanzov se je nedavno 

spremenilo, saj so poleg družbenih dejavnikov tu prisotni tudi nedružbeni, kot je 

psihofizika, tj. zmanjšanje jakosti zvoka zaradi rastlinja. Razprava o dejavnikih glede 

okoljskih omejitev na vokalno produkcijo je še neodločena. Poskusi so težko izvedljivi, saj 

so poleg osnovnih oblik nekatere oblike le vmesne že obstoječih, katere je težko določiti. 
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NEGOVANJE 
 

Bistvo negovanja je, da vpliva na reproduktivni uspeh, tako neposredno (z dojenjem) kot 

tudi posredno (varovanje partnerja). Pri negovanju smo odvisni od drugih zaradi telesnih 

delov, ki so nam nedosegljivi.  

Negovanje med šimpanzi je enostransko in vzajemno, kot je npr. negovanje mladičev, saj 

imajo zdravi potomci več možnosti za preživetje. Pri šimpanzih in bonobih opazimo 

eksotično obliko negovanja, kjer se partnerja negujeta hkrati.  

Gre za kognitivno zahtevnejšo izmenjavo, pri čemer posameznik igra hkrati vlogo 

negovalca in negovanca. Šimpanzi pogosto med negovanjem spuščajo zvoke, kot so npr.: 

cmokanje, klikanje z jezikom, šklepetanje z zobmi, pihanje ipd. Ti zvoki so po vsej 

verjetnosti družbeno naučeni. Te vokalizacije so šele začeli preučevati, zato rezultati študij 

še niso razpoložljivi.  

 

DRUŽBENO ČOHLJANJE 

 

Praskanje samega sebe je univerzalno, opazili so ga pri vsakem šimpanzu v vsaki 

populaciji, tako v divjini kot tudi v ujetništvu. Dominantni posamezniki so deležni več 

praskanja po hrbtu kot podrejeni. Podrejeni osebek ne prejme nobene nagrade. S 

čohljanjem se utrjuje prijateljstvo med člani skupine. Čohljanje drugega je empatično, saj 

povzroča ugodje. Če se družbeno čohljanje pojavi le v eni skupini, govorimo o »mutaciji«, 

ki se je razširila znotraj skupine.  

 

NEGOVANJE S STISKOM DLANI 

 

Gre za negovanje, ko na začetku ali sredi dejanja oba šimpanza iztegneta roki (levo ali 

desno) preko glave in stisneta dlan drugega. Ta gib je ustvaril držo in razkril pazduho 

vzdignjene okončine, ki jo je nato nasprotna dlan drugega negovala. Oba spola sta 

enakovredno udeležena v tovrstnem negovanju, občasno pa tudi mladiči. Izvor vzorca bi 

lahko povezovali z vedenjskim vzorcem, kot je negovanje z oprijemom veje. V primerjavi 

s stiskom dlani ta vzorec zahteva pravo višino rastja nad glavo. Pri populacijah v Mahaleju 

so opazili malce drugačno obliko negovanja pod pazduho, in sicer dotikanje z zapestji. 

Eden od šimpanzov je stisnil zapestje drugega, medtem ko je dlan slednjega ohlapno visela 

in počivala na stiskalčevi roki. Dominantni osebki so deležni več negovanja kot podrejeni. 

 

2.8.1 Medvrstne interakcije 

 

Uboji mladičev so dobro znani med šimpanzi nekaterih populacij. Samci ubijajo mladiče 

kot taktiko odstranjevanja potomcev – tekmecev, pri čemer jo večkrat uporabijo prišleki. 

Samičje ubijanje mladičev je manj običajna taktika. Ko se tovrstni detomor pojavi znotraj 

skupine, je razlog predvsem v kršenju norm imigrantke, ki bi morala biti spolno zvesta 

svoji novi skupnosti. Žrtve so večinoma sinovi, verjetno zato, ker predstavljajo njihovo 

genetsko sorodstvo. Samice bodo odrasle in ne bodo ogrožale integritete skupine, zato jim 

prizanesejo.  



23 

 
 Rozman M. Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v  ljubljanskem živalskem vrtu.  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška in Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2014 

 

 

 

Hierarhija šimpanzov kaže na kolektivno zavedanje, ki presega individualnost, da je vsak 

odrasel samec brez izjem dominanten nad samicami. Nobena samica ne more premagati 

niza samcev, če se združijo proti njej. Družbeni rang velja za vsednevno življenje, naj gre 

za dostop do virov ali družabnike. Včasih se groženj družbenemu redu lotijo kolektivno.  

 

Parjenje podrejenih samcev je zelo tvegano, saj morajo to storiti kljub oprezanju drugih 

samcev. Če samica zakriči, pritečejo ostali samci, kar povzroči, da slednji izgubi 

priložnost. Ravno tako pa je tvegana vrnitev ljubečega para, saj ju lahko napadejo besni 

samci. Patrulje samcev potujejo na obrobje ozemlja skupine in iščejo sosede ter njihove 

sledi na meji. Tiho se gibljejo po tleh, zgrbljeni in pozorni, se večkrat ustavijo in napeto 

poslušajo ali ovohavajo zapuščena gnezda. Posameznika lahko člani patrulje prikujejo na 

tla, medtem ko ga drugi tepejo z rokami in stopali ter grizejo s sekalci. Pri šimpanzih gre 

za drugačno vrsto ureditve družbe, gre namreč za delitve in strjevanja skupine.  

 

Šimpanzi potujejo v združbah, ki se nenehno spreminjajo. Velikost podskupine lahko 

variira od peščice osebkov do večine skupnosti. Skupinica z alfa samcem in njegovim 

glavnim tekmecem izžareva napetost in se bo najbrž razcepila hitreje kot skupnosti samih 

starih prijateljev. Mladi samec mora nadvladati vsako odraslo samico, če želi postati član 

skupnosti odraslih moških. To naredi sistematično: najprej draži samice z metanjem 

predmetov, nato se umakne. Draženje se nato prevesi v izzivanje, ki se začne pri samici, ki 

je najnižje na lestvici. Samec vztraja, dokler mu ta ponižno ne zagodrnja, saj ta 

vokalizacija pomeni priznanje podrejenosti. Nato se usmeri k naslednji samici in ponovi 

zaporedje.  

 

Alfa samec je tisti, ki vedno dobi prvi grižljaj ali prvo izbiro pri samicah, lahko tudi razdira 

partnerstva. Ni nujno, da je alfa samec vedno nasilen, med njimi so tudi mirni in tolerantni. 

Nekateri se obdržijo z močjo in vitalnostjo, drugi pa z zvijačami. Alfa samec lahko uporabi 

tudi nenasilna sredstva za vzdrževanje svojega položaja, npr. selektivno razdeljevanje 

cenjenega vira, kot je meso. Primer je opisan v Mahaleju, kjer je dominantni samec meso 

delil s samicami, njegov naslednik pa ni nikoli nikogar negoval, temveč jih je ustrahoval z 

grobo močjo. Precej verjetno je, da bolj sproščeni in vase prepričani samci spodbujajo 

oblikovanje večjih in bolj trajnih podskupin. Takega alfa samca bolj pogosto spremlja več 

mater in mladičev ter podrejenih šimpanzov kot pa agresivnega, nepotrpežljivega samca. 

Govorimo o situaciji, ko posameznik doseže alfa položaj z lastnim naporom. Izjema je 

sorodstvo po materini liniji. V Gombaju alfa samca, ki ima po materi starejšega polbrata, 

pri boju na vrh podpira slednji. Izjeme, ki so prišle na vrh samostojno, niso imele za 

tekmece bratskih parov podobnih let (Mcgrew, 2011). 

 

2.8.2 Vokalizacija 

 

Poznamo več raziskanih tipov vokalizacije z različnimi vzročnimi pojavi. Vokalizacija je 

neke vrste komuniciranje med šimpanzi, ki niso sposobni tvorjenja posameznih besed. 

Razlog najdemo v drugačni anatomiji grla, kot ga imamo ljudje.  

Uporabni so predvsem za izražanje občutkov, ki jih sporočajo članom družine ali drugim 

tropom, ko sporočajo trenutno lokacijo. 
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Wilson (2012) opisuje osem tipov vokalizacije:  

 

 »Pant-hoot call« je klic iz štirih elementov: uvod, naraščanje, vrhunec in na koncu 

upadanje. Uporabljajo ga za klic na dolge razdalje, ko sporočajo svojo lokacijo. 

Samcem so pogosto pridružijo tudi samice, ki uživajo v refrenu »pant-hoot« klica. 

Omenjeni klic uporabljajo ob različnih okoliščinah: potovanju, prihodu na sadna 

drevesa ali odzivanju na drugi pant-hoot klic drugih članov skupnosti. 

Klici se razlikujejo med posameznimi populacijami. Najbolj dramatično se odzovejo na 

tuje zvoke, še zlasti, če imajo poslušalci vsaj tri odrasle samce.  

 »Pant-grunt call« in »Pant-bark« klic sta podložna klica ob približevanju višje 

hierarhičnih individualistov. »Pant-bark« je enak »pant-gruntu«, le da je ta bolj 

intenziven in glasen. 

 »Whimper« – kratek lajež, ki je podoben cmerjenju. 

 »Scream« – izražanje jeze in prestrašenosti, kar je podobno človeškemu kričanju. 

 »Food-grunt« je klic, ki ga uporabljajo pri hranjenju z okusno jedjo. 

 »Waa barks« sledi ob pogledu na napadanega šimpanza. 

 »Hoo« je podobno »whimper-ju«. Po navadi je to zvok, ki ga proizvajamo ljudje, ko 

oponašamo šimpanze. Na ta način ostanejo v stiku s prijatelji. 

 

Do sedaj je bilo raziskanih petnajst vrst klicev, a jih je težko opredeliti, saj so nekateri le 

vmesne oblike že obstoječih. 

 

2.8.3 Obrazna mimika 

 

Parr in Waller (2006) pravita, da je alternativa poznavanja izrazov uskladitev človeških in 

šimpanzjih izrazov, ki temeljijo na mišični sestavi, nato pa sklepanje na podlagi človeških 

obrazov, ki so podobni šimpanzjim. V študiji izražanja šimpanzov ugotavljata podobnost 

izrazov med ljudmi in šimpanzi pri nasmehu, kričanju, jezi in smejanju (Slika 4). 

 

Fernandez - Caribba in sodelavci (2002) opisujejo šest vrst obrazne mimike pri šimpanzih, 

ki vključujejo tudi vokalizacijo: 

 

 PANT-HOOTING; kotičke ustnic potegne navzven, usta so malenkost odprta, 

zgleda kot majhen lijak. Vokalizacija, ki sledi, je »hoo-hoo«. Uporabljajo jo pri 

komunikaciji na dolge razdalje. 

 PLAY-FACE; skrivajo le zgornje zobe, spodnji zobje so izpostavljeni. Ta ne izraža 

nobenih občutkov, usta so lahko zaprta ali pa je spodnja ustnica spuščena. 

Vokalizacija, ki sledi, je le hitro ritmično dihanje. 

 POUNTING; kotičke ustnic potegne navzven, usta so malenkost odprta, zgleda kot 

majhen lijak. Vokalizacije ni. Pri mladičih se pojavi, ko so nesrečni, pri starejših 

šimpanzih pa se pojavi pri prosjačenju za hrano drugega šimpanza. 

 FEAR-GRIN; usta so zaprta ali odprta, skupaj stisnejo in kažejo zobe. Izražanje se 

pojavi ob nervozi, pri podpiranju drugega člana pri pretepu ali po njem.  
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 STARING BARED – TEETH SCREAM FACE; usta so delno ali v celoti odprta, 

pride do izpostavljanja zob. Pojavi se pri napadu v znak protesta in vključuje glasno 

kričanje. 

 YAWN (zehanje) 

 

Že več kot tri desetletja se raziskovalci ukvarjajo z nevrološkimi osnovami čustvenega 

vedenja pri ljudeh s poudarkom osredotočenja na možgansko lateralizacijo tako pri 

nadzoru kot tudi pri posredovanju čustev. Fiziološke in vedenjske študije so vsaj v primeru 

negativnih čustev pokazale večjo vključenost desne hemisfere v čustvene aktivnosti. Malo 

je študij o primatih in asimetričnosti percepcije obraza in čustvenih izražanj.  

Šimpanzi so idealen subjekt študij o izražanju občutkov, saj so genetsko povezani z ljudmi 

in visoko socializirani posamezniki z bogatim repertoarjem izrazov.  

 

 

 
Slika 3: Homolognost ekspresij človeka in šimpanza (Ekman, 2002) 

 

Zaradi splošnega pomanjkanja znanja v zvezi s socialno funkcijo mimike pri primatih je le 

malo študij o izrazih posameznih občutkov šimpanzov. Vprašanja, ki se pogosto porajajo, 

so, kako ti izrazi delujejo v socialnem kontekstu. Ključnega pomena za bolj celovito 

razumevanje svoje evolucijske pomembnosti in kontinuitete je vedeti, kako se primati učijo 

funkcionirati v družbi. Ali obstaja prirojena komponenta, ali je učenje popolnoma odvisno 

od izkušenj? Ta razvojna vprašanja se ne nanašajo le na razumevanje pomena izražanj, 

ampak pojasnjujejo tudi, kako se izražanja razvijejo in njihovo uporabo ob ustreznih 

socialnih kontekstih (Parr in Waller, 2006). 
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2.9 OGROŽENOST  

 

V skladu z oddelkom štirih članic United States Endangered iz leta 1973 je Pan troglodytes 

verus (zahodni šimpanz) naveden kot ogrožena vrsta. Vrsta je navedena v dodatku 

konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi 

vrstami (CITES). To pomeni, da mora ustrezne ukrepe za uveljavitev določb te konvencije 

in prepoved trgovine sprejeti vseh 150 članic CITES. Najnovejši načrti, ki jih izvaja 

Primate Specialist Group IUCN / SSC, zagotavljajo in določajo naloge za potrebe in 

ohranitev primatov. IUCN je uvrstila zahodne šimpanze kot ogrožene taksone, ostali dve 

podvrsti pa kot ranljivi (Kormos in sod., 2003). 

 

KRČENJE HABITATOV 

 

Vsako sekundo se habitati šimpanzov krčijo. To povzročajo predvsem lesna industrija z 

izsekavanjem dreves, kmetje, ki širijo svoja zemljišča za pridelavo hrane, in industrija 

gradbenih materialov. Šimpanzi so zato prisiljeni poiskati nova območja, kjer lahko 

opravljajo svoje osnovne potrebe in se izognejo požrešni človeški nemilosti. Za počitek 

iščejo predvsem območja, kjer je veliko drevesnih vrst.  

 

LOV NA MESO 

 

Za hranjenje in s tem preživetje je človek v Afriki lovil divje živali že stoletja. Takrat je 

žival ulovil le zaradi lakote. Z razvojem mesne industrije po celotnem svetu se je lov 

povečal na račun večjih potreb posameznikov. Zaradi olajšanja dela je človek začel 

izsekavati gozdove in graditi ceste, povpraševanju po mesu divjih živali pa danes 

pospešujeta lov in trgovanje z njim. 

 

NEZAKONITA PRODAJA 

 

Kot da to ne bi bilo dovolj, so ljudje dobiček videli tudi v prodaji šimpanzjih mladičev za 

zabavo, cirkuse, živalske vrtove in medicinske raziskave. Devet od desetih mladičev naj bi 

umrlo, še preden dosežejo želeni kraj. Mladičke prodajajo tudi za hišne ljubljenčke, a jih je 

grozno težko vzdrževati, zato jih večina umre zaradi neustreznega hranjenja ali odtegnitve 

od matere (Kemigisa in sod., 2003). 

 

AGRESIJA IN STRES 

 

Šimpanzi po navadi živijo v večjih skupinah različnih velikosti. Naloga samcev je braniti 

svoje ozemlje in včasih tudi ubiti člana sosednje skupine. Samice in mladostniki le občasno 

sodelujejo v mednarodnih skupinskih srečanjih, predvsem z opazovanjem, vokalizacijo in 

prikazovanjem, vendar so le odrasli samci deležni fizičnih napadov.  

 

Moški šimpanzi so sposobni agresije tudi med skupino za status znotraj linearne hierarhije 

ali za dostop do samic. Ta je po navadi bolj brutalna od agresije izven skupine, pri čemer 

lahko pride tudi do smrtonosnih poškodb.  
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Tovrstna agresija se običajno pojavi v naravi in je manj pogosta od tiste v živalskem vrtu, 

saj se šimpanzi večino časa ukvarjajo z iskanjem hrane, naloge pa vključujejo visoko 

stopnjo premikanja in kognitivnih spretnosti.  

Ujetništvo predstavlja uničujoče okolje, ki prispeva k povečani stopnji agresije. Dejavniki, 

ki vplivajo na raven agresije, so status, spol, starost, sestava skupine, prisotnost žensk, 

stopnja človekovega delovanja v koloniji, prisotnost neznanih ljudi in druge oblike 

manipulacije.  

 

Agresij na podlagi pridobivanja estrusa v ujetništvu po navadi ni, saj so hormonsko zatrte. 

Veliko agresije se pojavi med samci, saj si želijo pridobiti dominanco. Agresivno vedenje 

v naravi običajno ne vključuje alfa samca, v ujetništvu pa je malo drugače. Razlog naj bi 

bil v stranskem produktu – ravni histeosterona. Izrazito povečanje testosterona alfa samca 

v ujetništvu povzročajo obiskovalci, kar poveča stres. Agresija je lahko povezana tudi z 

vključevanjem novih osebkov.  

 

Agresija žensk je potekala v različnih kontekstih in to po navadi s strani moških. V naravi 

se agresija med samicami pojavi le pri pridobitvi rastlinske hrane. Razlog zmanjšane 

agresije med samicami je predvsem v ustrezni količini hrane v živalskem vrtu. Tudi med 

ženskami poteka hierarhija, a je ta večinoma stabilna, saj bi agresija prinesla izgubo 

energije in s tem nevarnost za potomce.  

 

V ujetništvu praviloma ne prihaja do detomorov, saj so novorojenčki za določen čas ločeni 

od skupnosti. Manjšo agresijo povzročajo mešane skupine v ujetništvu, samice pa omilijo 

agresijo med moškimi. Glavni razlog moške agresije je stres, ki ga povzročamo ljudje 

(Virgens, 2013). 
 

 

2.10 VLOGA ŽIVALSKIH VRTOV 

 

Živalski vrtovi so se v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja začeli zavedati pomena varstva 

redkih in ogroženih živalskih vrst ter začeli ozaveščati javnost. Proti koncu 60-tih in v 

začetku 70-tih let so se živalski vrtovi začeli povezovati med seboj in nastalo je več 

regionalnih in mednarodnih organizacij.  

 

Pomembne so štiri osnovne naloge sodobnega živalskega vrta, to so varstvo narave, 

raziskovalno delo, izobraževanje in rekreacija. V razvitih zahodnih državah se danes 

živalski vrtovi vse bolj usmerjajo v raziskovalno in naravovarstveno smer. Javno mnenje je 

tam že tako naravovarstveno osveščeno, da pričakuje od živalskega vrta precej več kot le 

razkazovanje živali. Vzrok za to je tudi v čedalje večjih potrebah po vzdrževanju in 

gojenju najbolj ogroženih živalskih vrst, ki bodo lahko obstale le v primeru, če se bo čim 

več živalskih vrtov primerno organiziralo in posvetilo več svojih sredstev varstvu redkih in 

ogroženih živalskih vrst. 
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Živalski vrtovi so povsod zelo obiskani. V ZDA jih vsako leto obišče okoli 100 milijonov 

ljudi. Ocenjujejo, da na vsem svetu živalske vrtove obišče 600 milijonov ljudi na leto. Tudi 

ljubljanski živalski vrt je zelo obiskan, saj ima vsako leto približno 22.000 obiskovalcev.  

Zaradi tega imajo živalski vrtovi enkratno priložnost in dolžnost, da množice obiskovalcev 

izobražujejo o vseh vidikih, povezanih z živalmi, in vzgajajo glede pomena varstva narave. 

Za izobraževanje predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok je organizirani obisk 

živalskega vrta še posebno koristen, saj so številne raziskave pokazale prednosti učenja na 

živih živalih. Ljubljanski živalski vrt je od leta 1999 tudi član Mednarodne zveze učiteljev 

v živalskih vrtovih (Pečenko, 2008). 

 

2.11 SPREMEMBE VEDENJ V UJETNIŠTVU 

 

V divjini šimpanzi živijo v velikih družbah. Te družbe oziroma skupine si delijo ozemlje in 

so sovražne do drugih skupin. Šimpanzi veliko časa posvečajo medsebojnemu negovanju 

kožuha, kar poglablja družabne vezi v tropu. Tako vedenje lahko opazujemo tudi v 

živalskem vrtu. Šimpanzi se med seboj sporazumevajo z obrazno mimiko in različnimi 

klici. Z opazovanjem v naravi in poskusi v živalskih vrtovih so ugotovili, da so šimpanzi 

zelo pametni, saj se zlahka učijo in si dobro zapomnijo različne ukaze. Naučijo se lahko 

celo sporazumevanja z znakovno govorico gluhonemih (Pečenko, 2008). 

 

Večina šimpanzov v ujetništvu kaže različne vedenjske nepravilnosti, od katerih se mnoge 

štejejo za simptome ogroženosti zdravja. Ta možnost dviga resna etična vprašanja, zlasti 

zaradi čustvenih in kognitivnih sposobnosti. Zagotavljanje okoljske obogatitve je razlog, 

da bi se zmanjšala nenormalna vedenja. Kot vzorčni dejavnik nenormalnega vedenja se 

predlaga tudi socialna prikrajšanost zaradi odtegnitve od mater. Ti dogodki lahko psihično 

in travmatično vplivajo na možnosti učenja primernega vedenja. Življenje v družbi je bilo 

predlagano kot eno izmed najbolj učinkovitih sredstev za preprečevanje razvoja 

nenormalnih vedenj.  

 

Najbolj razširjeno nenormalno vedenje je prehranjevanje z blatom. Ostala vedenja so 

stereotipno negovanje, trepljanje genitalij, pitje lastnega urina, tipanje bradavičk ter 

puljenje las in udarjanje samega sebe (Preglednica 3). Razlike med posamezniki ni mogoče 

razložiti na podlagi spola, starosti, zgodovine reje ali ozadja.  

 

Normalno vedenje se upošteva kot vedenje, ki je prisotno tudi pri divji populaciji 

šimpanzov. Nenormalna vedenja so v ujetništvu endemična. Medtem, ko si divji šimpanzi 

sami izberejo sodelavce, območja nastanitve, odločitve, kdaj in kje jesti, uporabo 

najrazličnejše paše, predelavo hrane in metodo lova, pri šimpanzih v ujetništvu to ni 

mogoče.  

Nepredvidljivi urniki hranjenja, pridobivanje pašnih priložnosti in interakcij z isto vrsto bi 

mogoče zmanjšali učinkovitost nenormalnega vedenja. Normalen razvoj in vedenja so v 

ujetništvu onemogočeni, kljub najboljšim prizadevanjem tistih, ki so zadolženi za njihovo 

skrb. Nekateri vedenjske nepravilnosti šimpanzov obravnavajo kot simptom duševnega 
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zdravja. Ravno tako kot ljudje, so tudi šimpanzi samozavestna, čuteča, čustvena bitja s 

potencialom za trpljenje (Birkett in sod., 2011). 
Tabela 3: Seznam nenormalnih vedenj (Nishida in sod., 2010) 

NENORMALNA VEDENJA 

Udarjati lastno telo proti trdi površini Individualno prikazovati celoten ud 

Gristi lastno telo Negovati sebe 

Konstantno gristi, udarjati in lizati telo  Negovati druge 

Poskakovati z glavo ali trupom Kopulirati s sorodniki 

Klofniti dlan na roki ali stopalo na nogi Udariti lastno telo 

Zagrabiti lastno telo Premikati roko po zraku ali vreči substrat 

Premikati ustnice in pihati zrak skoznje Stiskati kožo med palcem in kazalcem 

Razkazovati se pri množici ljudi Dregniti prst v oko 

Piti lastni urin Izbljuvati in ponovno zaužiti 

Jesti lastno blato Ritmično zibati, običajno celo telo ali samo glavo 

Tipati bradavičke Lokomocija-bipendalizem, medtem ko varujejo objekt 

Suvati telo zaradi zunanje spodbude Krožno premikati glavo 

Razprševati odpadke Puliti lase drugih 

Korakati na substratu in ga zakriti Obračati glavo 

Potrepljati genitalije Vrteti se za 360
o 

Puliti dlake Pocukati prste 

Vstavljati palec v anus  Vleči blazino in hoditi okoli 

Pljuvati Pripraviti roke za uriniranje  

Udariti penis/klitoritis  

 

 

2.12 OBOGATITVE V ŽIVALSKIH VRTOVIH 

 

Življenje šimpanzov v ujetništvu lahko popestrimo s številnimi igrami in s tem obogatimo 

njihova življenja. Večje število šimpanzov, ki se razlikujejo po starostih, pomeni večje 

število scenarijev. To je »naravna politika« šimpanzov v naravi. Šimpanzom naj bo dana 

čim širša obogatitev z vidika iskanja hrane, prebivališča in igranja. Obogatitev ne 

izboljšuje le socialnih interakcij, ampak zagotavlja priložnosti za igranje. Oblikovanje 

kletke in pohištva je temelj za srečno prilagojeno žival. Nekateri živalski vrtovi imajo 

danes zaposleno osebje le za obogatitev okolja. Obogatitev potrebuje čas za načrtovanje, 

gradnjo, izvajanje in opazovanje. Kljub dejstvu, da se bodo te živali nekega dne vrnile v 

divjino, so nenaravni in neznani predmeti ravno tako koristni pri obogatitvi prostora (Texas 

Biomedical Research Institute, 2011). 

 

Pri obogatitvi prostora se lahko osredotočimo na spodbujanje dveh ali več čutil ob 

različnih urah dneva. Ko predstavimo novo igračo, je priporočljivo, da je ne ponovimo v 

naslednjih šestih dneh. Pri vsaki obogatitvi lahko aktiviramo več čutil. Pri vsaki dejavnosti 

je treba pretehtati, ali so za uporabnike dovolj varne in zdrave. Fizične obogatitve 

spodbujajo značilne ročne manipulacije in gibalne vzorce, zagotavljajo pa tudi vizualne 

ovire za zasebnost. Ti predmeti morajo biti predvsem iz plastike, lahko so različne 

gumijaste igrače, igrače iz nerjavečega jekla, PVC-ja, lahko so pritrjene na ohišje z 

verigami, kar zagotavlja možnost za manipulacijo (Dickinson, 2002). 
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Priporočljiva so tudi ogledala iz nerjavečega jekla, pritrjena na zunanji strani kletke. 

Šimpanzi se običajno prepoznajo v ogledalu, uporabljajo pa ga tudi za nego in notranji 

nadzor. Za strukturne obogatitve je pomembno, da morajo biti plezalne strukture iz lesa, 

kovine ali betona s spuščenimi lestvami. Strukture morajo zagotavljati senco, počivališče 

in spodbujati motorične funkcije (Texas Biomedical Research Institute, 2011). 

 

Kombinacija fizioloških in vedenjskih meritev lahko zagotavlja učinkovit način za 

razumevanje živali. Kot kazalnik stresa se pogosto uporablja metoda preverjanja vrednosti 

kortizola v urinu, saj pride pri stresnih situacijah do večjega izločanja kortizola v telo. 

Nestimulativno in neaktivno okolje pri primatih lahko povzroči nenormalna in patološka 

vedenja. Študije so pokazale, da se v obogatitvenem okolju neaktivnost in nenormalno 

vedenje zmanjšata. Zmanjša pa se tudi socialno vedenje. Živali v zaprtih objektih kažejo 

sicer visoko stopnjo socialnega vedenja in povečano interakcijo med člani družine, pri 

novostih in obogatitvenem okolju pa opustijo družbene dejavnosti in se osredotočijo na 

nove objekte. Aktivnost in dinamičnost je večja v lokomocijskem vedenju. Vedenja, ki 

izražajo dolgočasje v povezavi z apatijo, se bistveno zmanjšajo oziroma so bistveno 

redkejša (Zaragoza in sod., 2011). 

 

3 MATERIAL IN METODE 

 

3.1 OPAZOVANI ŠIMPANZI 

 

V raziskovalni nalogi je bilo sprva zajetih šest šimpanzov, a nas je presenetil nepredvideni 

dogodek, ki je vzel življenje mladičema Joku in Titu. Ugotovili so, da gre za virus 

pljučnice. Šimpanzi, še posebej mladiči, so izredno dovzetni za prehlad in influenco, ki 

lahko hitro preideta v resno bolezensko stanje. Ostali člani družine so ravno tako kazali 

znake okužbe, zato so nekaj časa preživeli v karanteni. Nekaj dni kasneje je preživele člane 

družine zapustila še Urška, in sicer zaradi zapletov v črevesnem predelu. 

 

Vsi opazovani šimpanzi so bili člani iste družine. Najstarejša je Mojca, ki je bila rojena leta 

1974 v Afriki. Pri starosti dveh let je bila pripeljana iz belgijskega živalskega vrta. Z 

Markom I. in Markom II. je imela po tri mladiče. Mladiči, ki jih je imela z Markom I., so 

Polde, Tomi in Urška, mladiči z Markom II. pa Cilka, Neža in Titi. Vsi so bili rojeni v 

ljubljanskem živalskem vrtu. Titi, Neža in Urška so ostali v tem živalskem vrtu, medtem 

ko so bili Cilka, Polde in Tomi premeščeni v druge živalske vrtove. Nato sta se sparila še 

Urška in Mark II. ter dobila dva mladiča; Nika in Joka. Mark I. in Mark II. sta žal že 

preminula, Joko, Titi in Urška pa so poginili v času mojega opazovanja, torej leta 2013. 
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Slika 4: Mojca (Živalski vrt Ljubljana) 

 

 
Slika 5: Neža (Živalski vrt Ljubljana) 

 

 
Slika 6: Nika (Živalski vrt Ljubljana) 
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Slika 7: Sorodstveno drevo šimpanzov, živečih v ljubljanskem živalskem vrtu. Z rdečo barvo so označeni 

osebki, ki so bili premeščeni v druge živalske vrtove 

  

3.2 ŽIVLJENJSKI PROSTOR ŠIMPANZOV V LJUBLJANSKEM ŽIVALSKEM 

VRTU 

 

Živalski vrt je po AZA standardih dolžan zagotoviti ustrezen življenjski prostor vsem 

ujetim vrstam in pokriti vse njihove socialne in vedenjske potrebe. V razstavnih eksponatih 

naj bo postavljeno okolje, ki posnema divji habitat. Pri načrtovanju kletke za šimpanze 

mora biti postavljeno ustrezno pohištvo, kot so plezalne strukture, drevesa, termitnjaki, 

senca, zavetišča in skrivališča. Ustreznost bivalnih prostorov omogoča zmanjševanje 

dolgočasja in spodbujanje različnih lokomocijskih vedenj. Zagotoviti mora prostor za 

ustrezen fizični in duševni razvoj, socialne interakcije med vrstami, okoljsko 

kompleksnost, možnost opazovanja, možnost vedenjskih obogatitev in dobro psihično 

počutje živali (Ross in McNary, 2009). 

 

Leta 2011 je v živalskem vrtu prišlo do sprememb, ker prvotna ograja ni bila postavljena v 

skladu z določili standardov. Tako so postavili novo, velikosti 130,4 m
2
 s številnimi 

prostori (Slika 11), ki šimpanzom omogoča večjo aktivnost, oskrbnikom in obiskovalcem 

pa zagotavlja varnost. 

 

Sedanja ograda šimpanzov v živalskem vrtu je sestavljena iz sedmih delov (Slika 11): 

 

 notranji del, ki je namenjen spanju in igranju, predstavlja zavetje ob slabih vremenskih 

razmerah. Notranji prostor, velik 29 m
2
, je po sestavi igral zelo podoben zunanjemu, 

MARKO I.    

(1974–1991) 
MOJCA 

( 1974– ) 

MARKO II. 

( 1983–2007) 

POLDE ( 1986–) 

URŠKA ( 1988–2013) 

TOMI ( 1984–) 

JOKO ( 2002–2013)  

TITI ( 2002–2013) 

NEŽA  ( 1998–) 

NIKA ( 2000–) 

CILKA ( 1994–) 
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površina prostora pa je za polovico manjša. Za razliko od zunanjega prostora je ta 

ograjen z zidanim delom, kjer ni plezalne površine.  

Obiskovalci lahko šimpanze gledajo skozi močno neprebojno steklo, ki obdaja sprednji 

del notranje površine (Slika 9). 

 

 
Slika 8: Notranji prostor ograde šimpanzov v ljubljanskem živalskem vrtu (Vir: lastna fotografija) 

 

 zunanji del obsega 53,5 m
2
, 1/4 prostora leži v zavetju dreves, preostali del pa je 

izpostavljen sončnim žarkom. Notranjost zunanjega dela je sestavljena iz treh lesenih 

desk za počivanje, ene viseče mreže, soda z luknjami za iskanje hrane, dveh gum in več 

vrvi za plezanje ali visenje (Slika 10). 

 

 
Slika 9: Zunanji prostor ograde šimpanzov v ljubljanskem živalskem vrtu (Vir: lastna fotografija) 

 

 

 notranji del, ki je namenjen izključno šimpanzom, služi počitku. Šimpanzi se v 

omenjeni prostor umaknejo pred nadležnimi obiskovalci.  

 tretji notranji prostor je namenjen oskrbniku, primerno zavarovan in v primerni 

razdalji, ki oskrbniku omogoča nemoteno delo. 

 prehodni del, obdan s steklom, vodi iz zunanjega v notranji prostor, namenjen je 

izključno šimpanzom. 
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 4,3 m
2
   

 

 4,3 m
2
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mreža je prepletena iz jeklenih niti, po kateri lahko šimpanzi plezajo. Mrežo sestavljajo 

manjše odprtine. V prostoru, ki je namenjen le šimpanzom, so nameščeni prezračevanje, 

naravna svetloba preko svetlobnika na stropu, neonske žarnice in talno gretje (Terglav, 

2011).  

 

Prehod oziroma manjši prostor, ki povezuje dva prostora, notranjega in zunanjega, je 

obdan s steklom in močnimi loputami, ki jih zaprejo v času urejanja objekta ter preskrbe s 

hrano. Bavdek in Golob (2007) pravita, da tu veljajo posebna varnostna priporočila, ki jih 

mora oskrbnik upoštevati zaradi lastne varnosti in preprečevanja nezgod. Pri oskrbovanju 

šimpanzov je treba biti še posebej previden, saj so izredno inteligentna bitja. Najmanjša 

napaka (pozabljeni predmeti, slabši pregled naprav itd.) bi lahko oskrbnika stala življenja. 

Upoštevati je treba fizične in miselne sposobnosti šimpanzov in natančno preučiti prostor, 

ki ga oskrbnik zapušča po oskrbi. Vsak najmanjši objekt (kamen, palica ipd.) lahko 

predstavljaj potencialno nevarnost.  

 

Pregled je zelo natančen. Učinkovitost povečujejo standardni operativni postopki (SOPs), s 

katerimi morajo biti oskrbniki in vodje živalskega vrta seznanjeni v času zaposlitve. Vsi 

prostori so višine štirih metrov, ograji šimpanzov in obiskovalcev pa sta v ustrezni 

varnostni razdalji.  

 

Zunanji prostor s plezalno 

steno 

53,5 m
2
 

Notranji prostor oz. prehod, 

ograjen s steklom 

26,6 m
2
 

Prostor, namenjen 

le šimpanzom 

12,7 m
2
 

Servisni hodnik za oskrbnika 

Notranji prostor  

29,0 m
2
 

Slika 10: Razporeditev notranjih in zunanjih prostorov bivalnega prostora šimpanzov v ljubljanskem 

živalskem vrtu. Mere so povzete po Terglavu (2011) 
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3.3 ČAS OPAZOVANJA 

 

Raziskovalni del se je pričel junija 2013, a smo morali zaradi tragičnega dogodka, ki je 

opisan pri predstavitvi članov družine, počakati mesec dni. Po opisanem dogodku so bili 

ostali člani družine nekaj časa v karanteni, po prihodu v kletke pa vidno prizadeti, zato sva 

z mentorjem počakala na bolj aktivne dni. Nadaljnje opazovanje se je začelo mesec dni 

kasneje, 16. julija 2013, in je trajalo vse do 5. januarja 2014. Zaradi prej opisanega 

dogodka so bile na začetku opazovanja samice precej pasivne.  

Raziskovalni del je razdeljen na dva sklopa, pri čemer vsak del vsebuje 20 ur posnetkov. V 

prvem sklopu smo snemali vedenja brez dodanih igralnih pripomočkov, drugi sklop z 

igralnimi pripomočki vključuje dve vrsti igrač; prvih 10 ur je namenjenih manipulativnim 

predmetom, nadaljnjih 10 ur pa krmilnikom (Preglednica 4).  

 

Snemanje je potekalo ob različnih delih dneva; zjutraj, popoldan in zvečer. V času 

opazovanja so dogajanje popestrile razne aktivnosti, tj. prihod gepardov, tigrov, 

preseljevanje indrijev, postavljanje novih ograj itd.  

 

Tekom raziskovanja je bilo možno opaziti številne znake razburjenja, ki so vodila v nova 

nadomestna vedenja, katerih pred omenjenimi dogodki nismo zabeležili. Tekom dneva 

smo lahko naredili maksimalno dva posnetka, nato pa je sledilo zapisovanje. Zapiske smo 

delali v obdobju manjše aktivnosti živali, saj sta opazovanje in zapisovanje dejavnosti 

hitrih in aktivnih živali praktično nemogoča.  

 

Stativ za kamero smo postavili v kot, od koder nam je bil omogočen pregled celotnega 

kadra. Med opazovanjem smo zabeležili še druge dejavnike, kot so povprečno število 

obiskovalcev in vremenske razmere, ter druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na pojav 

nadomestnih vedenj šimpanzov (Preglednica 4). 
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Tabela 4: Podatki snemanj vedenjskih vzorcev brez dodanih igralnih pripomočkov. Posnetek vsebuje 1 uro 

zabeleženih vedenj 

 
DATUM ČAS DNEVA ŠTEVILO 

OBISKOVALCEV 

(ocena od 1 do 5) 

ŠTEVILO POSNETKOV 

16. 7. 2013 Pred hranjenjem, zvečer 1 1 

18. 7. 2013 Pred hranjenjem, zvečer 2 1 

22. 7. 2013 Pred in med hranjenjem, 

zvečer 

3 2 

23. 7. 2013 Popoldan 5 2 

24. 7. 2013 Popoldan 5 1 

25. 7. 2013 Pred in med hranjenjem, 

zvečer 

3 1 

19. 8. 2013 Pred in med hranjenjem, 

zjutraj 

1 2 

20. 8. 2013 Pred in med hranjenjem, 

zjutraj 

2 2 

21. 8. 2013 Po hranjenju, zjutraj 2 2 

2. 9. 2013 Popoldan 4 1 

3. 9. 2013 Pred in med hranjenem, 

zjutraj 

2 1 

5. 9. 2013 Pred hranjenjem, zvečer 4 2 

6. 9. 2013 Popoldan 5 2 

Število posnetkov:  20 

 

Ker so snemanja vedenj z dodanimi igralnimi pripomočki potekala med hranjenjem, torej 

ob 9.20 uri zjutraj, smo v tabeli izključili stolpec z navedenim časom dneva in dodali 

podrobnejši opis igrač. Igrače smo razdelili v dve skupini. Prva skupina manipulativnih 

predmetov predstavlja igrače, za katere samice same odkrijejo način igre ter se zamotijo z 

raziskovanjem in razigranostjo. Drugo skupino igrač poimenujemo krmilniki, ker poleg 

igralnih elementov vsebujejo še hranilne snovi, to so različni briketi, oreščki, med ali druge 

dobrote, katere samice pritegnejo k raziskovanju.     

 

Snemanje je potekalo v notranjem in zunanjem prostoru. Prostor, namenjen izključno 

šimpanzom, ni bil viden, zato vedenja, ki so se dogajala znotraj tega prostora, niso 

vključena.  

Prvi sklop je potekal v poletnem času, ko je bilo obiskovalcev največ, medtem ko drugi 

sklop vključuje jesenski in zimski čas, zato so posledice zmanjšanega števila obiskovalcev 

v mrzlih dnevih pričakovane in vplivajo na rezultate.  
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Tabela 5: Seznam snemanj vedenjskih vzorcev z opisom dodanih igralnih pripomočkov 

 

DATUM 

 

VRSTA IGRAČE 

ŠTEVILO 

OBISKOVALCEV 

(ocena od 1 do 5) 

ŠTEVILO POSNETKOV 

MANIPULATIVNI PREDMETI 

18. 9. 2013 2 knjigi, časopis, revije, 

katalog 

2 2 

19. 9. 2013 Plastenka, natikači, 

obleka, rokavica 

2 2 

20. 9. 2013 Kanglici, mivka, lopatka, 

grabljice, sito 

4 2 

25. 9. 2013 Obleke, bidoni 3 2 

1. 10. 2013 Beležka, barvice, 

kemični svinčnik, papir  

2 2 

KRMILNIKI 

8. 11. 2013 Velika kartonasta škatla 

z oreščki, sod z 

luknjami, majhna 

kartonasta škatlica s 

hrano, posodica z 

želejem in grozdjem, 

plastenke 

2 2 

28. 12. 2013 Kartonasta škatla s 

toaletnim papirjem in 

papirnatimi krogci ter 

poslasticami 

1 2 

29. 12. 2013 Dva pokončna krmilnika 

(shake box) (Slika 12) 

1 2 

4. 1. 2014 Ležeči krmilnik (Slika 

13) 

1 2 

5. 1. 2014 Deska s plastenkami; 

plastenke vsebujejo 

zdrobljene lešnike, 

jogurt in med (funkcija 

termitnjaka) (Slika 14) 

1 2 

Število posnetkov:  20 
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Slika 11: Shake box, ki smo ga uporabili v drugem sklopu raziskovalnega dela. V primeru našega 

raziskovanja so se v njem nahajali oreščki. Opica je oreščke pridobila s stresanjem shake boxa. Slika je 

simbolična (Wolfgang Köhler Primate Research Center) 

 

 

Slika 12: Ležeči krmilnik, ki je bil prisoten pri našem delu. Ležeči krmilnik je deloval na podoben način kot 

shake box, opice so si nagrado prisvojile s stresanjem krmilnika. Opice so morale premagati ovire, ki so 

ovirale prehajanje oreščkov do »izhoda«.Slika je simbolična(Wolfgang Köhler Primate Research Center) 

 

 

 
 

Slika 13: Deska s funkcijo termitnjaka. Slika je simbolična, podobno desko smo uporabili pri našem delu. V 

plastenkah so se nahajali med in oreščki. Šimpanzi so morali palico pomočiti v med, da so se nanjo nato 

prilepili oreščki (Wolfgang Köhler Primate Research Center) 
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3.4 OBDELAVA PODATKOV 

 

Vedenja na posameznih posnetkih smo obdelali s programom JW watcher, ki je namenjen 

etološkim raziskavam (REF). Sprva smo si zapisali posamezna vedenja, ki smo jih opazili 

tekom snemanja in nato določili z označevalci. Za vsako opaženo vedenje smo si izmislili 

določen označevalec (črka, številka), ki nam je pomagal pri delu. Pri gledanju posnetkov 

smo opažena vedenja označili z že določenimi označevalci in s posebno funkcijo 

analiziranja podatkov pridobili seštevek posameznih intervalov. V grafih so rezultati 

vedenj predstavljeni kot: 

- deleži časa posameznih vedenj, preračunanih na čas trajanja celotnega opazovanja 

v odstotkih in 

- frekvence posameznih vedenj, preračunane na uro. 

 

Podatke smo obdelali za vsak osebek posebej. Pridobljene podatke smo nato prenesli v 

program Excel, s pomočjo katerega smo naredili posamezne grafe. Vedenja smo razdelili 

na stanja in dogodke ter s tem pridobili grafe, ki kažejo na spremembe v raznolikosti 

vedenja ob dodajanju igralnih pripomočkov. Ko smo obdelali 60 ur podatkov (za vsako 

osebek po 20 ur) brez obogatitev, je sledila obdelava rezultatov beleženja vedenj ob 

obogatitvah. Pri drugem delu raziskovalnega dela so se pojavila nova vedenja, ki so 

vključevala manipulacije z določenimi igralnimi pripomočki, zato smo ustvarili nove 

označevalce. Kasneje smo pregledali še interakcije med šimpanzinjami ter šimpanzinjami 

in obiskovalci ter jih vključili v analizni del.  

Na koncu smo dodali primerjavo različnih skupin vedenjskih vzorcev pred in ob dodajanju 

igralnih pripomočkov in jih testirali s hi-kvadrat testom. Izbrali smo le določene kategorije 

vedenjskih vzorcev, in sicer tiste, pri katerih je bila variabilnost največja. Za odvisno 

spremenljivko smo izbrali čas opazovanja, tj. pred ali po obogatitvi, za neodvisno 

spremenljivko pa različne kategorije vedenj. Izračun posameznih kategorij smo dobili tako, 

da smo vrednost pogostosti vseh dogodkov odšteli z vrednostjo posamezne kategorije, ki 

nas je v danem trenutku zanimala. Na podlagi teh dveh vrednosti smo izračunali hi-kvadrat 

(X
2
) in q-vrednost (Preglednica 7).  

  

4 REZULTATI  

 

Med opazovanjem se je pojavilo deset stanj in 50 dogodkov, od tega je devet vedenj 

vključevalo obiskovalce. Pojavilo se je 15 nadomestnih vedenj, vendar v različnih 

vrednostih pred in med dodajanjem igralnih pripomočkov.  

 

Vedenja, ki so se dogajala daljši čas opazovanja, poimenujemo stanja, medtem ko so se 

dogodki pojavili občasno ali pa sploh ne znotraj posameznih stanj. Stanja smo razdelili v 

kategoriji mirovanja in gibanja, dogodke pa na običajna in nenormalna vedenja oziroma 

nadomestna vedenja. Preglednica 6 prikazuje seznam vseh vedenj, ki so se pojavila ob 

našem opazovanju.  
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Tabela 6: Seznam in opis vseh vedenj, ki se pojavijo ob našem opazovanju. Stanja razdelimo na mirovanje in 

gibanje ter se dogajajo ves čas opazovanja, ostala vedenja poimenujemo dogodki, ki se pojavljajo le občasno 

ali sploh ne 

VEDENJA OPIS 

MIROVANJE 

Spanje Ležanje z zaprtimi očmi 

Ležanje Ležanje na boku ali v položaju, kjer se dotikata noga in roka 

Sedenje 
Sedenje pogosto vključuje prekrižane roke ob telesu ali podpiranje 

čeljustnega dela obraza z eno izmed okončin          

Stanje na vseh štirih Stanje na vseh štirih okončinah 

GIBANJE 

Pokončna hoja Hoja po nogah, brez vključevanja rok 

Hoja Hoja po vseh štirih okončinah 

Uporaba palice   Uporaba palice za določene namene, npr. pridobivanje dobrin izven ograde 

Tek Tek po vseh štirih okončinah 

Visenje Visenje s pomočjo vrvi ali na zgornjem delu mreže 

Plezanje Plezanje po lesenih stebrih, nameščenih v ogradi 

Skakanje Skok na steber ali pa z njega  

PREHRANJEVANJE 

Prehranjevanje Prehranjevanje s sadjem in zelenjavo, ki sta jim na voljo 

Žvečenje   Premikanje ust, v katerih ima predmet  

Brskanje in iskanje hrane Brskanje in iskanje hrane po tleh 

Ukrasti hrano  Vzeti hrano drugemu članu družine 

Iztrebljanje Iztrebljanje na tla ali v roko   

Pitje  Pitje iz plastenke ali vedra 

Uriniranje  Uriniranje na tla ali v posodo  

Uporaba rok  Uporaba rok pri prehranjevanju in pitju 

ZBUJANJE IN SPANJE 

Zehanje     Široko razpiranje ust 

Izdelovanje gnezda  
Izdelovanje gnezda iz sena, ki ga šimpanz začne nalagati okoli  

svoje osi 

Popravljanje gnezda  Popravljanje sena, s katerim si dela ležišče za spanje 

 

 

 

 

»Se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

 

 

VEDENJA OPIS 

IGRA 

Uporaba fiksnih 

pripomočkov 

Vključuje uporabo vrvi za pokončno hojo, visenje ali uporabo fiksiranega 

soda 

Manipulacija s predmeti 
Manipulacija s predmeti, ki so ves čas na razpolago, npr. vedra in različne 

plastične posodice 

Igranje Igranje vključuje tek, hojo, visenje, lovljenje in plezanje  

Samostojna igra Samostojna igra s senom ali tanjšimi palicami, s katerimi brska po deski 

Preganjanje insektov  Mahanje z roko in preganjanje insektov 

VEDENJA OB DODAJANJU IGRALNIH PRIPOMOČKOV 

Manipulacija igrač  Dotik in manipulacija dodanih igralnih pripomočkov 

Ogledovanje igrač  Ogledovanje dodanih igralnih pripomočkov 

Izogibanje igrač  Izogibanje dodanim igralnim pripomočkom 

Lizanje, grizenje igrač  Lizanje in grizenje dodanih igralnih pripomočkov 

Ovohavanje igrač Ovohavanje dodanih igralnih pripomočkov 

OBRAMBNA VEDENJA 

Jezno oglašanje Ekspresija, ki izraža jezo 

Pljuvanje   Pljuvanje v obiskovalce 

Razkazovanje  Stoji na nogah in se razkazuje pred množico ljudi 

Metanje predmetov Metanje predmetov v obiskovalce 

Trkanje na steklo  Potrkati na steklo, ko je na drugi strani obiskovalec 

Prosjačenje za hrano Z določenimi kretnjami prositi opazovalce za hrano 

Oponašanje obiskovalcev Oponašati obnašanje obiskovalcev 

Pačenje Raztegniti usta v nekakšen lijak in se pačiti 

Izvajanje akrobatskih vaj  Delati prevale 

MEDSEBOJNA INTERAKCIJA, INTERAKCIJA Z OBISKOVALCI 

Opazovanje Pogled k obiskovalcem in opazovanje  

Usmerjanje pogleda stran  Pogled usmeri stran od objekta/ljudi 

Negovanje samega sebe Negovanje samega sebe s pomočjo ust in rok 

Negovanje drugih Negovanje drugih s pomočjo ust in rok 

 

 

 

»Se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 
 

VEDENJA OPIS 

NADOMESTNA VEDENJA 

Dregniti prst v oko  S prstom se dotakniti očesa 

Ritmično zibanje glave/telesa  Ritmično zibanje glave ali telesa v levo in desno  

Pripravljanje rok za uriniranje 
S pomočjo rok pripraviti posodo, v katero urinirajo 

Udarjanje telesa  Udarjanje telesa ob trdo podlago  

Puljenje dlak  Puljenje dlak s pomočjo okončin 

Izbljuvati/izpljuniti  Izbljuvati iztrebek ali izpljuniti sok in ponovno zaužiti 

Ogledovanje delov telesa  Ogledovanje lastnih delov telesa 

Ovohavanje  Ovohavanje prstov, po navadi po dotiku genitalij 

Prehranjevanje z iztrebki Po iztrebljanju iztrebek ponovno poje 

Praskanje Praskanje celotnega telesa 

Pitje lastnega urina  Pitje urina iz posode 

Ritmično suvati roko  Ritmično suvati roko v določeno smer 

Lizanje in grizenje  
Konstantno lizanje in grizenje telesa po dotiku genitalij ali naključno  

Dotik genitalij  Le bežen dotik genitalij 

Potrepljati genitalije  Rahlo stiskati ali potrepljati genitalije 
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4.1 MOJCA 

4.1.1 Rezultati stanj 

 

V prvem delu raziskovanja, torej opazovanje brez igralnih pripomočkov, je Mojca 46 % 

časa namenila sedenju v zunanji ogradi. Zabeleženih je bilo 326 ponovitev v 20 urah 

opazovanja. Opaziti je bilo tudi veliko poležavanja poleg Nike ali Neže, in sicer s 

frekvenco 7,9. Spanju je namenila 5 % deleža časa s frekvenco 0,9. Pogostost hoje je bila 

izredno visoka v primerjavi z drugimi lokomocijskimi aktivnosti, približno 5,5 (Slika 15). 

Med obogatitvijo ni prišlo do drastičnih sprememb. Najvišja sprememba stanj mirovanja se 

je v prvi vrsti izražala pri ležanju, pri čemer se je delež časa povečal za 10 %, a se je njena 

frekvenca zmanjšala za 6. Sedenje se je zmanjšalo za 5 % deleža časa. Pri preostalih 

stanjih ni bistvenih sprememb v lokomocijskem vedenju, saj smo zasledili le za 1 % večjo 

prisotnost teka in visenja ter za 1 % manjšo vrednost hoje po štirih (Slika 16). 

 

 

 

  
Slika 14: Spremembe frekvenc posameznih stanj pred in po obogatitvi pri Mojci 
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Slika 15: Spremembe deleža časa stanj pred in po obogatitvi pri Mojci 

 

4.1.2 Rezultati dogodkov  

 

Najstarejša članica družine je veliko časa namenila brskanju in iskanju hrane po tleh in 

posledično prehranjevanju. Delež časa prehranjevanja se je v času obogatitve povečal za   

5 %, a se je frekvenca zmanjšala za 3,8. Samemu brskanju in iskanju hrane, ki so jo 

oskrbniki občasno skrili v fiksirane pripomočke, se je delež časa, začasa obogatitve, 

zmanjšal s 7 % na 3 %. Nadomestna vedenja, kot so priprava rok pri uriniranju, pitje 

lastnega urina in hranjenje z iztrebki, so se večkrat pojavila ob intervalu vsakdanjih in 

obenem nujnih fizioloških potreb; hranjenju, iztrebljanju in počitku. Frekvenca 

nadomestnih vedenj, tj. hranjenje z iztrebki in pitje lastnega urina, se je zmanjšala z 0,2 na 

0,15 in 0,07 (Slika 17). Pri prehranjevanju in pitju je polovico omenjenega časa uporabljala 

roke. V poletnem času smo večkrat zasledili preganjanje insektov, ki so bili posledica 

ostankov hrane v kletki. 

Pri interakciji z obiskovalci je bilo zabeleženo pljuvanje v obiskovalca enkrat pred 

obogatitvijo, ko se je ta nenehno norčeval in s kretnjami oponašal vedenje opic, in dve 

tovrstni vedenji po dodajanju igralnih pripomočkov. Mojčin manipulativni vedenjski 

vzorec, tj. prosjačenje za hrano, se je pojavil začasa obogatitev, in sicer šestkrat. Mojca je 

ob neprimernem vedenju obiskovalcev, tj. skakanje in norčevanje iz opic, s pačenjem 

večkrat oponašala obiskovalce, pri čemer smo zasledili tri opažene dogodke. 
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Največji delež časa nadomestnih vedenjskih vzorcev smo zasledili pri vedenjih, ki so se 

pojavila sorazmerno s poležavanjem in trajala večji del našega opazovanja, to so praskanje, 

dotik genitalij, puljenje dlak itd. Lizanje prstov je vedno sledilo dotiku genitalij ali pa kot 

neodvisno vedenje, zato je število ponovitev nekoliko višje. Pojavili so se ob koncu 

prehranjevanja, ko nastopi čas počitka. Največji delež pojavljanja nadomestnega vedenja 

smo zasledili pri puljenju dlak, dogodek se je ponovil 28-krat s 5,7-odstotnim deležem 

časa. Med obogatitvijo se je zmanjšal na 2 %. Največja pogostost je pripadala grizenju in 

lizanju lastnega telesa s 54-mi ponovitvami, začasa obogatitve sta se zmanjšala na tri 

ponovitve. Ob igralnih pripomočkih nekaterih nadomestnih vedenj, kot so ritmično suvanje 

in dreganje prsta v oko, nismo opazili več. Zmanjšalo se je raziskovanje fiksnih 

pripomočkov, saj so bile novo dodane igrače veliko bolj zanimive. Edino nadomestno 

vedenje, ki se je povečalo za 1 % pri dodajanju igralnih pripomočkov, je bilo 

izbljuvati/izpljuniti.  

Tekom opazovanja, pred obogatitvijo, igranja med Mojco, Niko in Nežo nismo zasledili. 

Samostojna igra se je pri Mojci pojavila desetkrat, pri čemer se je poigrala s slamo ali 

vejicami in z njimi raziskovala po deski. 2,7 % časa je posvetila manipulaciji s predmeti, 

kot so plastenke ali vedra. Pri dodanih igralnih pripomočkih so se pojavili novi vedenjski 

vzorci, ki vključujejo manipulacijo z različnimi vrstami igrač. Mojca je 28 % časa 

posvetila igranju in 1 % ogledovanju. Grizenje in lizanje igrač smo opazili v zmanjšani 

vrednosti, medtem ko smo večjo navzočnost zasledili pri Neži in Niki. Čas igranja je 

odvisen od atraktivnosti igrače oziroma lastnih interesnih dejavnosti. 

 

Pogosto smo opazili negovanje med Nežo in Mojco, frekvenca negovanja drugih se med 

obogatitvijo zmanjša za 1, delež časa pa s 15 % na 3 % (Slika 18). Veliko časa je namenila 

opazovanju obiskovalcev, ki se pred in po obogatitvi ni spremenilo bistveno, le za 3 %. Pri 

pogostosti smo zasledili večji upad opazovanja obiskovalcev, pri čemer se je število 

zmanjšalo z 8,5 na 0,4.  
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Slika 16: Spremembe frekvenc posameznih dogodkov pred in po obogatitvi pri Mojci 
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Slika 17: Spremembe deleža časa dogodkov posameznih vedenj pred in po obogatitvi pri Mojci 
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Mojca je bila nad predmeti za manipulacijo vidno bolj zadovoljna kot nad skupino 

krmilnikov. Za manipulacijo s prvo skupino igrač je porabila 29 % časa, za krmilnike pa 

malenkost manj, 26 %. Največ časa je preživela ob risanju v beležko, zanj je porabila 9 % 

celotnega časa obogatitev in tretjino manj za listanje revije. Sprva je imela nekaj težav s 

kemičnim svinčnikom, a je s pomočjo oskrbnikov hitro osvojila tehnike risanja. Medtem 

ko sta Neža in Nika liste večinoma trgali in grizli, se je Mojca odmaknila na desko in risala 

po beležki. 19 % opazovanega časa, pri skupini igrač, kot so kanglica s peskom in ostali 

pripomočki, je grabila pesek in ga ravnala z lopatko. Ob prelistavanju časopisov in revij se 

je usedla na desko, začela listati revije in si 13 % časa ogledovala najrazličnejše barvno 

potiskane strani. Nekajkrat je revijo tudi polizala, strgala nekaj strani in jih vznemirjeno 

metala na tla. Nekoliko manj navdušenja je kazala nad obleko, natikači in rokavicami, 

najmanj zanimanja oziroma nič pa ni pokazala pri ležečem krmilniku, katerega si ni želela 

niti ogledati. 5 % opazovanega časa je namenila sodu z luknjami in želeju, ki so ga 

šimpanzinje že poznale in vedele, da se na dnu posodice z želejem skriva grozdje. 

V kartonski škatli, kjer je našla toaletni papir, je sprva brisala okno, nato pa odkrila iz 

papirja izrezana krogca, ki ju je povezovala skupaj, vendar jima je skupno namenila le 1 % 

opazovanega časa. Le 12 sekund je namenila deski s funkcijo termitnjaka, ki pa si ga je le 

ogledovala in ga prepustila ostalima dvema šimpanzinjama. Kartonske škatle je niso 

zanimale toliko kot sama vsebina v njih (Slika 19). 

 

 

 
Slika 18: Odstotek uporabe različnih vrst igrač pri Mojci med dodajanjem igralnih pripomočkov 
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4.2 NEŽA 

4.2.1 Rezultati stanj 

 

Nežina pogostost sedenja in ležanja je bila precej podobna Mojčinim. Delež časa sedenja 

in spanja se je med obogatitvijo zmanjšal za 6 % in 5 %. Medtem ko se je stanje ležanja 

povečalo za 18 %, se je frekvenca zmanjšala s 6,4 na 3,8. (Slika 20).    

Nežina pasivnost ob dodanih igralnih pripomočkih se je kazala v manjših odstotkih teka in 

stanja na vseh štirih, ki se je z 8 % zmanjšal na 3 %. (Slika 21). Frekvenca hoje po štirih se 

je povečala s 4,8 na 5,4.  

 
Slika 19: Spremembe frekvence posameznih stanj pred in ob obogatitvah pri Neži 
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Slika 20: Spremembe deleža časa posameznih dogodkov pred in po obogatitvah pri Neži 

 

4.2.2 Rezultati dogodkov 

 

Prav tako kot pri Mojci, je bil opazen visok delež brskanja hrane, in sicer 6 % ter 

prehranjevanja 15 %, uporabi rok je namenila 8 % celotnega časa. Začasa obogatitve se je 

vidno zmanjšalo prehranjevanje, s 15 % na 10 %. Večkrat je ukradla hrano Niki, ki ji je 

sicer prijazno odstopila svoj delež.  

Nenormalni vedenji, kot sta prehranjevanje z iztrebki in pitje urina, sta se pri Neži pojavili 

pogosteje, frekvenca prvega se je začasa obogatitve zmanjšala z 0,7 na 0,1, drugega pa z 

0,6 na 0 (Slika 22). Prišlo je tudi do zmanjšanega števila manipulacije s pripomočki, 

frekvenca se je zmanjšala za 2. Pri manipulaciji s predmeti je sprva opazovala svojo 

vrstnico Niko, nato je zadevo preizkusila sama ali pa mlajši Niki priskočila na pomoč. 

Sadni sok v plastenki je večkrat izpljunila nazaj v plastenko in ga ponovno zaužila. Pred 

dodajanjem igralnih pripomočkov se je igranje z Niko ponovilo dvakrat, za samostojno 

igro pa se je odločila le trikrat . 

 

Po obogatitvah smo zasledili stoodstotno odsotnost nekaterih nadomestnih vedenj, kot so 

puljenje dlak, ritmično zibanje, ogledovanje delov telesa, pitje lastnega urina in izredno 

zmanjšano število drugih nadomestnih vedenj, npr. dotik genitalij ter grizenje in lizanje 

lastnega telesa. Na visoke zvočne frekvence sosednjih indrijev se je najbolj burno odzvala 

Neža. Neža se je ob zvokih indrijev začela zaletavati v njihov ločevalni zid in razburjenje 

pokazala z mimiko obraza ter večkratnim pojavom vedenjskega vzorca – udarjanjem 
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telesa. Frekvenca opisanega vedenja se je povečala na 0,4. Povečal se je tudi vedenjski 

vzorec popiti – izpljuniti, in sicer na 2,4, pri čemer je nato v celoti spila vsebino plastenke.  

Neža je porabila za manipulacijo s predmeti 5 % celotnega časa ter 1 % za lizanje in 

grizenje le-teh ter 1 % za ogledovanje igrač. 

Obrambni vedenji, ki sta se pojavili le pri Neži in sta vključevali obiskovalce, sta trkanje 

na steklo in met zamaška plastenke v izzivajočega obiskovalca, vedenji sta se pojavili le 

enkrat. Ob jutranjem opazovanju smo večkrat zabeležili zehanje s frekvenco 1,1. Za 

samostojno igro se je odločila v primeru odsotnosti drugih članov oziroma v času, ko te 

spijo.  

Neža je negovanju drugih in medsebojnemu negovanju posvetila 7 % časa, delež časa se je 

med obogatitvijo zmanjšal na 2 % (Slika 23). Pri negi sta se z eno roko držali skupaj, kar je 

obema omogočalo doseg pazduh in drugih težje dosegljivih delov telesa.  
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Slika 21: Sprememba frekvence posameznih dogodkov pred in po obogatitvah pri Neži 

 
Slika 22: Sprememba deleža časa dogodkov pred in po obogatitvah pri Neži 

Največja pogostost igranja pri Neži se je odražala pri pokončnih krmilnikih, v katerih je 

bila nagrada v hranljivi obliki. Višje vrednosti Nežinega ogledovanja pri nekaterih igračah 

v primerjavi z manipulacijo so kazale na popolno odsotnost zanimanja za kartonske škatle, 

obleke, žoge in rokavice. Neža in Nika sta kazali na prisotnost nagonske potrebe, vezane 

na usta, saj so zobje pri igrah predstavljali večjo vlogo, medtem ko je bila uporaba okončin 

nakazana v manjši meri. 

 

Največ mladostne razposajenosti smo zasledili pri igranju z beležko ter lizanju revij in 

časopisov. Manipulativni predmeti so zapolnili 58 % Nežinega časa, skupina krmilnikov 

pa 10 % manj. Za desko, ki služi funkciji termitnjaka, je porabila 1 % celotnega časa 

obogatitev in 6 % časa, namenjenega krmilnikom. Pri uporabi si je pomagala z vejicami, ki 
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so jih oskrbniki dodali igralnemu pripomočku. Delež nadomestnih vedenj se je pri Neži z 

81 % zmanjšal na 19 %, kar je zelo pozitiven rezultat (Slika 24). 

 

 
Slika 23: Odstotek uporabe različnih vrst igrač pri Neži med dodajanjem igralnih pripomočkov 

 

4.3 NIKA 

4.3.1 Rezultati stanj 

 

Nika je najmlajša izmed članic družine in mladič preminule Urške. Namesto igranja je 

večino časa presedela, vzorec sedenja se je v času obogatitev zmanjšal s 55 % na 35 %. 

Frekvenca ležanja se je zmanjšala za 2,2. V nasprotju s pričakovanjem je bila pred 

obogatitvijo frekvenca hoje in teka zelo nizka, tj. 7,15 in 0,75 (Slika 25). Po obogatitvi je 

tek ostal na enaki frekvenci, a se je za 1 % zmanjšala hoja in za 3 % stanje na vseh štirih 

(Slika 26).  
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Slika 24: Sprememba frekvence posameznih stanj pred in po obogatitvah pri Niki 

  
Slika 25: Sprememba deleža časa dogodkov pred in po obogatitvah pri Niki 
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4.3.2 Rezultati dogodkov 

 

Delež časa, ki ga je namenila prehranjevanju, se je z obogatitvijo zmanjšal za 5 %, 

frekvenca pa se je povečala za 0,4. Medtem, ko se je število ponavljajočega hranjenja z 

iztrebki povečalo na osem ponovitev, pitja lastnega urina nismo zasledili več. Pred 

dodajanjem igralnih pripomočkov so se nadomestna vedenja v povezavi s hranjenjem 

pojavila le enkrat. Hrano je večkrat prijazno odstopila Neži. Manipulacija s plastenkami se 

je pojavila v enkrat višjem odstotku kot pri ostalih dveh samicah. Pri manipulaciji s 

plastenkami je zelo rada trgala etiketo in si jo navijala okoli roke. Samostojna igra se je 

pojavila s frekvenco 0,1 in v zelo kratkih intervalih (Slika 27).  

Pred dodajanjem igralnih pripomočkov se je, kljub izredno mirnemu značaju, njena 

mladostna razigranost pokazala v igri z Nežo. Odstotek igranja je bil enak kot pri Neži, in 

sicer 2 %. Veliko časa je preživela sama in opazovala obiskovalce, tj. približno 25 % (Slika 

28). Interakcij med Niko in obiskovalci nismo opazili. Pri Niki smo opazili le dva 

obrambna odziva; trkanje na steklo in jezno oglašanje, ki pa sta bolj izraz ponavljanja 

svojih vrstnic kot odziv na neobzirnost obiskovalcev.  

Nadomestna vedenja pri Niki niso bila tako izrazita kot pri ostalih šimpanzinjah. Nekatera 

izmed najbolj pogostih so bila dotik genitalij, grizenje in lizanje telesa ter puljenje dlak, a v 

manjšem številu ponavljanja. Najvišjo frekvenco smo zasledili pri praskanju (1,6) in 

grizenju lastnega telesa (0,6). Po obogatitvi so se vsa nadomestna vedenja zmanjšala v 

ekstremno zmanjšani vrednosti. Puljenje dlak in trepljanje genitalij smo opazili le enkrat. 

Praskanje in grizenje telesa sta se zmanjšala za 1 %.  

Zaradi preusmerjanja pozornosti k novim igračam šimpanzi obiskovalcev skorajda niso 

opazili več, opazovanje obiskovalcev se je tako zmanjšalo za 15 %.  

Zmanjšala se je tudi uporaba manipulacije s standardnimi pripomočki. Pojavil se je večji 

delež samostojne igre, na kar vplivajo dodane igrače, in sicer kot spodbujevalci miselnosti. 

Obrambnih odzivov pri dodanih igralnih pripomočkih pri Niki nismo zasledili več.  

 

Pri negovanju Mojce in Neže večinoma ni sodelovala. Nekajkrat je bilo opaziti negovanje 

med vsemi tremi članicami, a se je to zgodilo zelo redko. Kljub intenzivni navezanosti so 

se med obogatitvijo zmanjšale tudi socialne interakcije med samicami, negovanje samic se 

je zmanjšalo na 1 % deleža časa. 
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Slika 26: Sprememba frekvenc posameznih dogodkov pred in po obogatitvah pri Niki 
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Slika 27: Sprememba deleža časa posameznih dogodkov pred in po obogatitvah pri Niki 
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Največja vrednost uporabe je bila prisotna pri časopisih in revijah. 18 % deleža časa je 

časopis le listala, v 6 % pa lizala strani revije. Nika si je večinoma tako kot Neža stvari 

sprva ogledala, nato uporabila lastno moč, ostre zobe ter grizla in trgala igralne 

pripomočke. Če je šlo za liste papirja oziroma mehkejše dele igrač, si je te nesla v usta in 

jih žvečila. Zelo rada si je rokavice neuspelo natikala na roke ali nepravilno oblačila in 

vlekla različne kose oblačil, ki so jih dobile za zabavo. Pri igri s peskom in kanglico je 

sprva nemočno opazovala Mojco in se nato igre lotila še sama na svojevrsten način. Za 

igro s peskom je žrtvovala le 1 % celotnega časa obogatitev. Ko so samice dobile veliko 

kartonsko škatlo s še neraziskano vsebino, je sama vsebina v škatli ni tako zanimala kot 

trganje in odpiranje same kartonske škatle. Posvetila ji je 1 % celotnega časa obogatitev. 

Ko so dobile toaletni papir, se z njim ni tako inteligentno poigrala kot Mojca, ampak si ga 

je tlačila v usta in nato izpljunita v večkratnih ponovitvah. Nika je bila nad krmilniki zelo 

navdušena, predvsem so ji največje zanimanje vzbujale dobrote, ki so se nahajale ob koncu 

nastavljenih ovir. Največ časa, kar 15 %, je posvetila pokončnima krmilnikoma in 1 % 

manj ležečemu krmilniku. Sprva si je krmilnike ogledovala, se lotila raziskovanja in na 

koncu po neuspešni tehniki ubrala uspešnejšo pot ter začela krmilnike tresti. 10 % časa je 

posvetila termitnjaku in zanj porabila več časa kot ostali dve samici. Sprva se ga je 

malenkostno izogibala, a ko je ugotovila koncept igre, je z navdušenostjo pritegnila še 

Nežo. 

 

 
Slika 28: Odstotek uporabe različnih vrst igrač pri Niki med dodajanjem igralnih pripomočkov 
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4.4 PRIMERJAVA POGOSTOSTI DOLOČENIH VEDENJSKIH VZORCEV 

 

Med obogatitvijo je prišlo do številnih sprememb. Največja sprememba v vedenjih se je 

pokazala pri naslednjih kategorijah: nadomestna vedenja, obrambni odzivi, interakcije z 

obiskovalci in medsebojne interakcije. Največja razlika nadomestnih vedenj je bila opazna 

pri Mojci, pri kateri se je pogostost zmanjšala za polovico. Najmanjšo razliko pa smo 

zasledili pri Niki, pri kateri je bil relativni delež 1,2. O večji spremembi Mojce in Neže 

nam pove tudi velik hi-kvadrat 19,4 in 7,1 ter majhna p-vrednost, ki je bila manjša od 

0,001. Vrednost hi-kvadrata Nike je bila 0,02 in p-vrednost 0,9 (Preglednica 7).  

 

Vrednost obrambnih odzivov je bila pri Niki zelo majhna, zato smo izračun hi-kvadrata in 

p-vrednosti izpustili. Relativni delež Mojce nam je pokazal štirikrat večjo vrednost in 2,7-

krat manjšo vrednost obrambnih odzivov Neže po obogatitvi. Hi-kvadrat Neže (1,8) in 

Nike (1,9) je bil veliko manjši od Mojčinega (10,2). P-vrednost je bila najmanjša pri Mojci, 

tj. 0,001, kar pomeni največjo spremembo po obogatitvi obrambnih odzivov. P- vrednost 

Neže in Nike je bila 0,8 in 0,2.  

 

Največja sprememba pri interakciji z obiskovalci je bila opazna pri Niki, pri kateri je 

vrednost 2,6-krat manjša po obogatitvi. Pri Mojci in Neži je bil relativni delež 0,88 in 0,9. 

Pri vseh treh najdemo visoke p-vrednosti in vrednosti hi-kvadrata. Visoka vrednost hi-

kvadrata pri Niki (51) in nizka pri Neži (0,3) nam govorita o višji spremembi interakcij z 

obiskovalci pri najmlajši članici družine. Največjo spremembo vedenjskih vzorcev smo 

zasledili pri medsebojnih interakcijah, ki so se pri Mojci in Neži spremenile za 1,6-krat, pri 

Niki pa za desetkrat. Tako je imela Nika nižjo q-vrednost, ki je bila 0,012, pri Mojci in 

Neži pa 0,28 in 0,27. 

 

Najmanjšo p-vrednost smo zasledili pri Neži in Mojci v nadomestnih vedenjih, tj. <0,001, 

kar pomeni, da se je tu pokazala največja sprememba nadomestnih vedenj omenjenih 

samic. Pri Niki se je največja sprememba pokazala pri medsebojnih interakcijah.  

 

Obratno, največjo p-vrednost in najnižji hi-kvadrat smo našli pri interakciji Nike in Neže z 

obiskovalci. Najmanjšo spremembo posameznih kategorij, in sicer pri Mojci, zasledimo pri 

medsebojnih interakcijah. 
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Tabela 7:  Preverjanje neodvisnosti pojavljanja posameznih kategorij vedenj od obogatitve s χ

2
 testom. 

Vedenja, ki spadajo pod posamezno kategorijo, najdemo v Preglednici 6 

 
 Nadomestna 

vedenja 

Obrambne 

reakcije 

Interakcije z 

obiskovalci 

Medsebojne 

interakcije 

skupaj 

MOJCA 

Pred /po 

obogatitvi 

192/55 7/14 212/96 19/6 729/375 

Relativni delež 0,5 0,2 0,9 0,6  

Hi-kvadrat 19,4 10,2 1,5 1,1  

p-vrednost <0,001 0,001 0,221 0,287  

NEŽA 

Pred/po 

obogatitvi 

157/59 10/2 166/84 16/5 672/362 

Relativni delež 0,7 0,37 0,9 0,6  

Hi-kvadrat 7,1 1,8 0,3 1,2  

p-vrednost <0,001 0,180 0,591 0,276  

NIKA 

Pred/po 

obogatitvi 

86/56 3/0 206/51 14/1 660/419 

Relativni delež 1 0 0,38 0,1  

Hi-kvadrat 0,02 1,9 51 6,6  

p-vrednost 0,874 0,166 0 0,012  
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5 RAZPRAVA  

 

5.1 IGRALNI PRIPOMOČKI 

 

Igralne pripomočke smo razdelili v dve skupini; manipulativne predmete in krmilnike.  

Manipulativni predmeti vključujejo manipulacijo in raziskovanje različnih načinov igre. 

Med manipulativne predmete smo šteli igrače, ki niso vključevale prehrambnih dodatkov, 

to so bile različne žoge, obleke, revije, pisala, lopatke …. Te so zahtevale predvsem 

gibalne sposobnosti, vzdržljivost in usklajenost gibov, ki so pri šimpanzinjah povzročale 

ugodje in zmanjševale stanja pomanjkanja aktivnosti ter nezadovoljstva.  

Krmilniki so bili večinoma igralni elementi, ki so vključevali oreščke, med ali druge 

dobrote. Strukturirani so bili na podlagi sposobnosti samic, ki so jih morale prestati. 

Krmilniki so zahtevali natančnost, sodelovanje in vzdržljivost pri neuspelih poskusih.  

Vsaka od članov družine se je posameznih igralnih pripomočkov lotila na svojevrsten 

način. Mojca je najraje posegala po manipulativnih predmetih, pri čemer je znala izkoristiti 

svoj potencial za bolj inteligentno igro, služila sta ji dobra umska in fizična sposobnost 

telesa. Neža in Nika sta se igralnih pripomočkov lotili malo drugače. Pri igri sta uporabljali 

zgolj močne zobe in razposajeno mladostno energijo. 

Hipoteza, ki trdi, da se ob obogatitvah samice poslužujejo zgolj krmilnikov oziroma 

igralnih elementov, ki vključujejo iskanje hrane, je bila ovržena. Samice so več časa 

namenile manipulativnim predmetom, kateri so zanj motivacijsko popolnejši, saj so 

pospešili razgibanost in živost igre. 

 

5.2 SPREMEMBA OBIČAJNIH VEDENJSKIH VZORCEV 

 

Med obogatitvijo je prišlo do številnih sprememb običajnih vedenjskih vzorcev. Seznam 

običajnih vedenj najdemo v Preglednici 6. Pri samih stanjih spremembe niso bile tako 

opazne kot pri dogodkih. Med dodajanjem igralnih pripomočkov sta se pri vseh treh 

samicah povečala hoja po vseh štirih in delež ležanja. Hkrati se je s povečanjem deleža 

ležanja zmanjšala njegova frekvenca, kar pomeni, da gre za umirjeno ležanje. Do večjega 

odstotka ležanja je prišlo zaradi jesensko-zimskega obdobja, ko so bile samice priseljene v 

notranji del, s čimer se jim je zmanjšala površina prostora za tek in igro. Pri Mojci se je 

sicer povečala vrednost teka, a smo med celotnim opazovanjem zasledili, da je slednja 

tekla izključno v primeru preverjanja prihoda oskrbnika ali ob razburjenju. Razburjenje se 

je večkrat pojavilo ob hrupu službenih vozil (v času opazovanja so izdelovali ogrado za 

tigre) in zvokih sosednjih indrijev, ki so bili zelo glasni. Pri vseh treh se je povečala hoja 

po štirih, kar lahko pripišemo obogatitvi in raziskovanju dodanih igralnih pripomočkov. 

Zmanjšal se je delež sedenja, spanja in stanja na vseh štirih, kar je pozitiven rezultat. Pred 

obogatitvijo so samice večino časa spale, sedele ali pa si obiskovalce ogledovale v njihovi 

bližini, in sicer na vseh štirih.  

Rezultati običajnih dogodkov so bili med samicami precej podobni. Med vsemi tremi 

samicami se je povečala frekvenca prehranjevanja, a se je zmanjšal njen delež.  
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Samice so med obdobjem dodajanja pripomočkov dobile poleg običajnega obroka še 

poslastice v krmilnikih za spodbujanje miselnih procesov, zato je bila frekvenca nekoliko 

višja od deleža časa. Ker so bile novo dodane igrače veliko bolj zanimive od starih, sta se 

manipulacija in igranje z že poznanimi pripomočki zmanjšala. Pri Neži in Niki se je 

povečala frekvenca samostojne igre, a se je zmanjšal delež časa, pri Mojci je bilo ravno 

obratno. Novo dodani pripomočki so bili odlična spodbuda za razvoj novih kombinacij 

igranja, zato je pri Neži in Niki, ki sta še mladički, spodbudila nove načine igranja s starimi 

pripomočki. Pri vseh šimpanzinjah so se pojavili novi vedenjski vzorci, ki so vključevali 

manipulacijo z novo dodanimi pripomočki. Manipulacija z dodanimi pripomočki je le 

pozitivno vplivala na opice, saj so se s tem zmanjšala nadomestna in obrambna vedenja. 

Edina negativna stvar, ki se je pojavila ob dodajanju pripomočkov, je bilo zmanjševanje 

stika ene z drugo oziroma medsebojne interakcije.  

 

 

5.3 OBRAMBNA VEDENJA 

 

Pri interakciji z obiskovalci je večkrat prišlo do neprijetnih situacij, ko so samice le branile 

svoj prostor. Pri Mojci smo opazili pljuvanje v otroka, razkazovanje in oponašanje 

obiskovalcev, ki so bili zelo nekulturni in so izzivali šimpanzinje. Pri Neži smo zasledili 

metanje zamaška v starejšega gospoda in trkanje na steklo, pred katerim je stal mlajši 

gospodič. Pri Niki zelo redko opazimo obrambne odzive, ki pa so po vsej verjetnosti bili 

bolj oponašanje vrstnic kot odziv na početje nekulturnih obiskovalcev. 

 

Ker je Mojca najbolj priučena socialnih vlog v družbi človeškega bitja, se je rada zabavala 

tudi z nevednimi obiskovalci. Mojca je najstarejša, najbolj socializirana in že 40 let 

prilagojena okoljskim razmeram v ljubljanskem živalskem vrtu. Tekom njenega bivanja se 

je že dodobra izurila ob preizkušanju taktik za manipulacijo obiskovalcev, zato te dodobra 

izkoristi ob občutju lakote. Že znana strategija sedenja v kotu z žalostnim, usmiljenim 

pogledom zavede marsikaterega obiskovalca. Njeno uteho obiskovalci potešijo s prineseno 

hrano, kar pomeni, da je Mojčina izvedba strategije uspela. Pri oponašanju obiskovalcev 

smo zasledili nenavadne kretnje motorike telesa ali pačenja.   

 

5.4 NADOMESTNA VEDENJA 

 

Pogostejši pojav nadomestnih vedenj je značilen za vse živalske vrste, pri čemer njihov 

prostor omejujejo močne ograde. Število in pojavnost smo hoteli preučevati tudi pri naši 

najbolj sorodni živalski vrsti, to so šimpanzi. Zanimalo nas je, kako določene situacije in 

različni dejavniki vplivajo na njihov razvoj in počutje v ljubljanskem živalskem vrtu.  

Nadomestna vedenja se razvijejo v času dolgočasja in s tem omejenega načina bivanja, ki 

pripelje do vedenjskih nepravilnosti. Pri našem raziskovanju smo opazili številna 

nenormalna vedenja, na katere pa ni vplival le ujetniški način življenja, ampak tudi številni 

dogodki in glasna rutinska dela oskrbnikov. 
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V času poletja so se vrstili številni dogodki, ki so vplivali na vedenjske vzorce samic, zato 

smo si dejavnike ob vsakem novo nastajajočem vedenju tudi zapisali.  

Največ razburjenja samic smo opazili ob glasnih zvokih službenih vozil, hrupnih 

obiskovalcih, naselitvi novih sosedov, tj. indrijev, in izdelavi ograje za prihajajoča tigra. 

Tako smo tekom snemanja zabeležili 15 nadomestnih vedenj, ki so se kazala v duševnem 

stanju neugodja in pomanjkanju aktivnosti. Z angažiranostjo in močno voljo so se 

oskrbniki zavzeli za kakovostnejši način življenja Mojce, Nike in Neže. Izdelali so 

atraktivne igrače in nekoliko bolj zahtevne krmilnike, ki so samo igro oziroma 

premagovanje ovir aplicirali na umsko sposobnost šimpanzov. Dodajanje igralnih 

pripomočkov se je izkazalo kot zelo učinkovit način zmanjševanja nadomestnih vedenj. 

Šimpanzinje so bile vidno zadovoljne, kar se je kazalo v izražanju izrazov, razpoloženju in 

zmanjševanju pojava nadomestnih vedenj. Hipoteza, ki trdi, da se nadomestna vedenja v 

času obogatitve zmanjšajo, je potrjena. 

 

5.5 SOCIALNA STRUKTURA 

 

Družbeno negovanje je lahko vzajemno ali enostransko. Predvsem gre za empatičen 

dogodek, saj povzroča ugodje. Največ medsebojnega negovanja smo opazili med Mojco in 

Nežo, ki je bilo izmenično. Nika se je negovanja redko udeležila. Negovanja so se 

šimpanzinje udeležile po prehranjevanju, ko so imele na voljo obilo časa za vzpostavljanje 

vezi znotraj skupine. Po dodajanju igralnih pripomočkov se je stanje popolnoma 

spremenilo. Med dodajanjem manipulativnih predmetov smo opazili 80-odstotno odsotnost 

medsebojnih stikov, začasa krmilnikov do negovanja sploh ni prišlo. Zato lahko potrdimo 

hipotezo, ki pravi, da se število interakcij med obogatitvijo zmanjša.   

 

Na začetku opazovanja se je socialna struktura spremenila zaradi smrti dveh samcev in 

samice. Po smrti so ostale le samice, med katerimi nismo opazili konfliktov. Večji del 

opazovanja so se večino časa držale zase, a smo tekom opazovanja opazili izboljšanje in 

ohranjanje medsebojnih stikov. Ker ne moremo trditi, da so se agresivna vedenja in 

konflikti zmanjšali ali povečali, ker jih nismo zasledili, hipoteze v tem primeru ne moremo 

ne ovreči ne potrditi.  

 

5.6 OBISKOVALCI 

 

V poletnem in jesenskem času, ko obisk živalskih vrtov doseže vrhunec, je bilo možno 

spremembo vedenj opaziti tudi znotraj ograd. Visoko število obiskovalcev lahko močno 

vpliva na počutje in stres vseh vrst, višje razvite živalske vrste tovrstno neugodje pokažejo 

tudi s kretnjami ali zvoki. Večja ozaveščenost, kultura obiskovalcev in branje opozorilnih 

tabel bi pripomogle h kakovostnejšemu bivanju vseh živečih bitij v živalskih vrtovih.  

 

Med opazovanjem smo opazili različne odzive šimpanzinj, ki so jih razburili nedostojni 

obiskovalci. Obiskovalci so kljub svarilom in opozorilnim tablam kršili pravila in stegovali 

roke k mreži. Da bi se izognili neljubim posledicam, smo velikokrat posredovali tudi sami. 
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Pojavilo se je devet negativnih odzivov na dogajanje izven ograd. Odzivi so stresno 

vplivali tako na samice kot tudi na obiskovalce. Šlo je za pljuvanje v otroka, jezno 

oglašanje, metanje zamaška plastenke v starejšega gospoda, oponašanje obiskovalcev … 

Obrambni odzivi se pojavijo le v prisotnosti obiskovalcev in so se med raziskovanjem 

pojavili nepričakovano. 

 

6 SKLEPI 

 

Med obogatitvijo se je število nadomestnih vedenj opazno zmanjšalo. Oskrbniki so s svojo 

vztrajnostjo, veliko volje in delavnostjo poskrbeli za bogat vsakdanjik članic šimpanzje 

družine. Izdelali so dve vrsti igralnih pripomočkov, ki so vplivali na zmanjševanje 

nadomestnih vedenj in popestritev vsakodnevnega dogajanja v ujetništvu.  

 

Nepričakovani odzivi, ki smo jih ravno tako opazili tekom raziskovanja kot 

samozaščitniško odražanje samic, so se ob obogatitvah zmanjšali, a pri tem obogatitev ni 

igrala ključne vloge, temveč obiskovalci. Če ni obiskovalcev, se tudi obrambni odzivi ne 

morejo razviti. Opazimo zmanjšano intenzivnost pojava interakcij med samicami. 

Obogatitve pozitivno vplivajo na zmanjševanje čustveno destruktivnih vedenj ter na 

razvijanje psihofizičnih sposobnosti in spoznavanje novih materialov – različna 

makrostruktura igralnih elementov. Med samicami smo opazili povsem različen način igre 

med najstarejšo samico in mladičema. Manipulativni predmeti so pritegnili najbolj 

inteligentno Mojco, ki se je igre lotila miselno. Neža in Nika sta več časa posvetili grizenju 

in lizanju vseh vrst igrač. Navdušenje sta kazali tudi nad krmilniki, ki vsebujejo dobrote. 

 

7 POVZETEK 

 

V diplomskem delu smo preučevali vpliv dodajanja igralnih pripomočkov na pojav 

nadomestnih vedenj. V Tabeli 4 in Tabeli 5 so zabeleženi podatki vseh snemanj pred 

obogatitvijo ter podrobnosti snemanj in opis igrač ob dodajanju igralnih pripomočkov.  

 

Vsa vedenja, ki so se pojavila med opazovanjem v ljubljanskem živalskem vrtu, najdemo v 

Tabeli 6, pri čemer jih razdelimo na stanja in dogodke, te pa nato še v kategorije glede na 

fiziološke in psihološke potrebe.  

Pred obogatitvijo zasledimo 15 nadomestnih vedenj, pri čemer so se določena ponavljala z 

istim vzročnim pojavom. Nepričakovano so se pojavili obrambni odzivi, ki so odvisni od 

števila obiskovalcev. Po obogatitvi se je stanje bistveno izboljšalo. Nadomestna vedenja 

smo zasledili v izredno zmanjšanem številu. Obrambni odzivi so se povečali v poletnem in 

zmanjšali v zimskem času, torej vzrok pripišemo izključno vremenskim pojavom in ne 

obogatitvi.   

V grafih 7, 8, 12, 13, 17 in 18 opazimo, da se lokomocijske dejavnosti pri vseh treh 

samicah niso spremenile v meri, kot smo jih pričakovali sami. Opazili smo več ležanja in 

sedenja, saj so večino igralnih pripomočkov uporabljale v sedečem položaju.  
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Nekaj nadomestnih vedenj se je zmanjšalo, kar opazimo v grafih 9, 10, 14, 15, 19 in 20, 

druge zasledimo v stoodstotni odsotnosti. Zmanjšal se je odstotek samostojne igre in 

manipulacije z vsakdanjimi predmeti, kot so bila vedra in plastenke. Pojavili so se številni 

novi vedenjski vzorci, ki so vključevali manipulacijo z dodanimi igralnimi pripomočki. Pri 

Neži in Niki smo zasledili visoko frekvenco grizenja in lizanja predmetov, medtem ko se je 

Mojca z njimi poigrala na svojevrsten način. Pri Neži smo opazili visok odstotek 

ogledovanja igrač, saj je večkrat opazovala svoji vrstnici pri igri. 

 

V grafih 9, 10, 14, 15, 19 in 20 smo opazili razliko v zmanjševanju problematičnih vedenj 

ter interakcij med samicami in obiskovalci. Nadomestna vedenja so se zmanjšala za 35 % 

pri Niki, 63 % pri Neži ter kar za 72 % pri Mojci, pri kateri smo začasa brez obogatitev 

zasledili največ nadomestnih vedenj. Tudi medsebojne interakcije so se spremenile od 70 

% pri Neži pa do 99 % pri Mojci, Nika je več želje po negovanju pokazala začasa 

obogatitev. Možni razlog lahko pripišemo šoku, ki ga je doživela na začetku opazovanja, 

saj je ostala brez mame in vrstnikov za igranje. Na pojav obrambnih vedenj so vplivali 

izključno obiskovalci, zato smo razlog zmanjšanega števila iskali v zimskem času, ko 

obiskovalcev skorajda ni.  

 

Uporaba in način igre sta bila prikazana v grafih 11, 16 in 21, pri čemer smo zasledili 

največji delež igranja Mojce s kemičnimi svinčniki, risanjem, branjem revij in igranjem z 

mivko. Zelo majhen delež časa smo videli pri obeh krmilnikih in deski s funkcijo 

termitnjaka. Neža in Nika sta veliko časa posvetili grizenju in žvečenju papirnatih listov in 

toaletnega papirja ter lizanju revij. Nežo sta najbolj navdušila pokončna krmilnika, pri 

čemer je polovico časa namenila le opazovanju Nike. Mlajši Niki je večkrat priskočila na 

pomoč in ji nato prepustila pridobljene oreščke. V prilogah so predstavljeni vsi podatki 

raziskovalnega dela v deležu časa in frekvenc.  
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8 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI 

 

8.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA ZA NARAVOSLOVJE IN BIOLOGIJO 

 

Učenci se z osebnim razvojem posameznih organizmov srečajo v 7. razredu osnovne šole. 

Eden izmed najboljših načinov za interpretacijo in rast ekološke zavesti so aktivne 

dejavnosti učiteljev kot tudi dodatno izobraževanje mladih. Pomoč ponujajo tudi živalski 

vrtovi z delavnicami, ki so prilagojene starostnim skupinam. Živalski vrtovi izobraževanja 

ponujajo na način, da doživijo tudi osebni stik z živalskimi vrstami, seveda pod nadzorom 

oskrbnika. Čas šolanja je odlična priložnost za razvijanje čuta in odgovornosti za živa bitja, 

ki živijo med nami, a njihove vloge v ekosistemu radi spregledamo. Ker nekaterih velikih 

zveri ne moremo predstaviti v učilnici osnovne šole, je živalski vrt odličen pripomoček pri 

boljšem razumevanju znanja.  

 

Pregledala sem učne načrte osnovne šole in ugotovila, da lahko znanje o šimpanzih 

uporabim v 7. razredu osnovne šole pri pouku naravoslovja, saj lahko učenci predznanje o 

zgradbah in delovanju živih bitij ter njihovo klasifikacijo odlično povežejo z vsebino, ki 

sem jo pripravila sama. Vsebino sem uvrstila v učni sklop živih bitij o razmnoževanju, rasti 

in osebnem razvoju živali. V samo gradivo sem vključila tudi ponovitev predznanja o 

razvrščanju živih bitij v sistem in o samem delovanju ter vlogi organizmov v naravi.  

 

 
Tabela 8: Učni načrt za osnovno šolo 

 

 

 

 

»Se nadaljuje« 

PREDMET RAZREDNI ODDELEK ŠT. UR ČAS NASTOPA DATUM 

Naravoslovje 7. razred 2 8.00–10.00 5. 1. 2014 

 

Naravoslovni dan – Živalski vrt Ljubljana 

 

UČNA VSEBINA Razmnoževanje, rast in osebni razvoj šimpanzov 

 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI 

 

 

 

Povezati sorodnost med šimpanzom in človekom 

Spoznati telesne značilnosti šimpanzov 

Opisati habitat, razmnoževanje in prehranjevanje šimpanzov 

Razumeti socialno strukturo 

Razumeti vlogo živalskih vrtov 

UČNE OBLIKE Skupinska 

UČNE METODE Metoda razlage, demonstracije, raziskovanje 

UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI Ogled šimpanzov v ljubljanskem živalskem vrtu 
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»nadaljevanje« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAZE/ETAPE 
UČNA STRATEGIJA METODE IN 

OBLIKE 

DELA 

ČAS 
UČITELJ UČENCI 

UVOD 

Zbor, navodila za potek dela, 

razdeljevanje delovnih listov in 

razlaga vloge živalskih vrtov 

Učenci poslušajo. Razlaga 
10 

minut 

NOVO 

ZNANJE 

Razlaga v bližini kletke s 

šimpanzi: opis telesnih 

značilnosti, habitata, 

razmnoževanje, socialne strukture 

in prehranjevanje šimpanzov 

Učenci poslušajo, sprašujejo 

in rešujejo delovne liste.  

Razlaga, 

razgovor 

30 

minut 

PRAKTIČNO 

DELO 

Učitelj razdeli delovne liste in 

razloži navodila za samostojno 

delo. 

Učenci sprva poslušajo 

navodila, nato pričnejo z 

vajo. Vsak vzame svoj 

delovni list, hodi po 

živalskem vrtu in rešuje 

delovne liste. 

Praktično delo 
40 

minut 

ZAKLJUČEK 

Učitelj ponovi ključne točke, ki 

so jih učenci spoznali v 

živalskem vrtu, in preveri 

delovne liste. Učenci skupaj z 

učiteljico pregledajo delovne 

liste. 

Učenci poslušajo in 

dopolnijo pomanjkljivo 

rešene delovne liste. 

 

40 

minut 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Prikaz števila in deleža posameznih stanj in dogodkov pri vseh treh samicah brez dodanih igralnih pripomočkov 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJCA NEŽA NIKA

STANJA

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

ODSTOTEK 

[%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

ODSTOTEK 

[%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

ODSTOTEK 

[%]

FREKVENCA 

[N/h]

spanje 19 64,1 5% 0,9 9 82,1 7% 0,5 15 77 6% 0,8

ležanje 169 346,8 30% 7,9 127 281,1 23% 6,4 127 282,6 22% 6,4

sedenje 326 585 46% 15,2 293 620,6 51% 14,7 303 708,9 55% 15,2

plezanje 74 100,6 10% 3,5 75 20,6 2% 3,8 81 11,2 1% 4,1

stanje na vseh 

štirih 87 100,6 8% 4,1 60 98,8 8% 3 58 78,2 6% 2,9

pokončna hoja 3 0,6 0% 0,1 3 0,7 0% 0,2 4 0,6 0% 0,2

hoja po štirih 118 71,4 6% 5,5 96 67,6 6% 4,8 143 97,3 8% 7,2

tek po štirih 11 5,9 0% 0,5 28 30,6 3% 1,4 15 17,6 1% 0,8

visenje 15 7 0,0 0,7 3 0,2 0% 0,2 11 3,3 0% 0,6

skok 27 3,5 0% 1,3 36 7,3 1% 1,8 18 1,1 0% 0,9

SKUPAJ 849 1285,3 100% 39,6 730 1209,7 100% 36,5 775 1277,8 100% 38,8



 

 

 
 

 

MOJCA NEŽA NIKA

DOGODKI

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA  [%]

FREKVEN

CA [N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

PREHRANJEVANJE
prehranjevanje 69 91,4 8,8% 4,0 78 166,3 15% 4,3 78,0 232,5 18% 3,7

žvečenje 3 4,5 0,4% 0,2 1 0,0 0% 0,1 4,0 2,3 0% 0,2

brskanje in iskanje hrane 30 74,2 7,2% 1,7 44 62,1 6% 2,4 44,0 62,0 5% 2,1

ukrasti hrano 1 0,1 0,0% 0,1 8 8,3 1% 0,4 1,0 0,4 0% 0,0

iztrebljanje 11 2,0 0,2% 0,6 4 0,8 0% 0,2 6,0 1,3 0% 0,3

pitje 14 12,6 1,2% 0,8 4 7,0 1% 0,2 10,0 2,9 0% 0,5

uriniranje 11 4,7 0,5% 0,6 13 16,2 1% 0,7 11,0 8,1 1% 0,5

uporaba rok 37 51,6 5,0% 2,1 64 89,0 8% 3,5 62,0 132,4 10% 2,9

IGRA
uporaba pripomočkov 16 2,8 0,3% 0,9 9 1,5 0% 0,5 15,0 9,3 1% 0,7

manipulacija 28 28,4 2,7% 1,6 37 37,2 3% 2,0 51,0 73,7 6% 2,4

uporaba palice 6 5,1 0,5% 0,3 3 2,3 0% 0,2 1,0 1,5 0% 0,0

igranje 0 0,0 0,0% 0,0 4 23,0 2% 0,2 4,0 23,0 2% 0,2

samostojna igra 10 8,6 0,8% 0,6 2 3,6 0% 0,1 3,0 6,0 0% 0,1

preganjanje insektov 46 13,1 1,3% 2,7 10 0,9 0% 0,6 33,0 4,8 0% 1,5

                                                                                                                                                                                                                                                          MEDSEBOJNA INTERAKCIJA, INTERAKCIJA Z OBISKOVALCI
opazovanje 147 305,0 29,4% 8,5 120 275,0 25% 6,6 149,0 319,0 25% 7,0

usmerjanje pogleda stran 59 112,9 10,9% 3,4 36 140,3 13% 2,0 55,0 174,1 14% 2,6

negovanje sebe 11 23,3 2,2% 0,6 23 41,3 4% 1,3 21,0 51,0 4% 1,0

negovanje drugih 18 154,4 14,9% 1,0 16 76,5 7% 0,9 13,0 83,0 6% 0,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ZBUJANJE
zehanje 5 0,8 0,1% 0,3 20 1,5 0% 1,1 7,0 1,9 0% 0,3

izdelovanja gnezda 4 9,0 0,9% 0,2 2 0,7 0% 0,1 2,0 2,2 0% 0,1

popravljanje gnezda 1 1,7 0,2% 0,1 3 3,5 0% 0,2 1,0 1,0 0% 0,0

ZBUJANJE IN SPANJE



 

 

 
 

 

 

 
 

jezno oglašanje 1 0,8 0,1% 0,1 0 0,0 0% 0,0 1,0 1,3 0% 0,0

pljuvanje 1 0,3 0,0% 0,1 0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0

razkazovanje 5 1,9 0,2% 0,3 8 16,0 1% 0,4 2,0 25,1 2% 0,1

metanje predmetov 0 0,0 0,0% 0,0 1 1,0 0% 0,1 0,0 0,0 0% 0,0

trkanje na steklo 0 0,0 0,0% 0,0 1 0,3 0% 0,1 0,0 0,0 0% 0,0

prosjačenje za hrano 0 0,0 0,0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0

oponašanje obiskovalcev 0 0,0 0,0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0

pačenje 3 0,8 0,1% 0,2 4 1,1 0% 0,2 0,0 0,0 0% 0,0

izvajanje akrobatskih vaj 0 0,0 0,0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0

dregniti prst v oko 2 0,3 0,0% 0,1 1 0,0 0% 0,1 1,0 0,1 0% 0,0

ritmično zibati 2 3,4 0,3% 0,1 5 1,8 0% 0,3 0,0 0,0 0% 0,0

priprava rok 1 1,6 0,2% 0,1 9 3,4 0% 0,5 1,0 0,3 0% 0,0

udarjanje telesa 2 1,1 0,1% 0,1 1 0,0 0% 0,1 0,0 0,0 0% 0,0

puljenje dlak 28 59,1 5,7% 1,6 6 23,5 2% 0,3 4,0 4,8 0% 0,2

izbljuvati/izpljuniti 4 1,5 0,1% 0,2 3 1,0 0% 0,2 1,0 0,1 0% 0,0

ogledovanje delov telesa 11 7,9 0,8% 0,6 16 9,5 1% 0,9 7,0 24,2 2% 0,3

ovohavanje  delov telesa 3 0,5 0,0% 0,2 3 3,4 0% 0,2 5,0 1,4 0% 0,2

prehranjenje z iztrebki 3 0,5 0,0% 0,2 13 27,0 2% 0,7 1,0 0,1 0% 0,0

praskanje 38 18,3 1,8% 2,2 37 24,9 2% 2,0 35,0 13,5 1% 1,6

pitje lastnega urina 3 1,6 0,2% 0,2 11 2,6 0% 0,6 1,0 0,3 0% 0,0

ritmično suvanje 1 0,0 0,0% 0,1 0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0

grizenje in lizanje 54 24,7 2,4% 3,1 18 11,8 1% 1,0 12,0 9,5 1% 0,6

dotik genitalij 36 6,2 0,6% 2,1 33 3,9 0% 1,8 16,0 2,1 0% 0,8

potrepljati genitalije 4 0,3 0,0% 0,2 1 1,5 0% 0,1 2,0 3,0 0% 0,1

SKUPAJ 729 1036,7 100,0% 42,2 672 1089,7 100% 37,0 660,0 1277,8 100% 31,0

OBRAMBNA VEDENJA

NADOMESTNA VEDENJA



 

 

Priloga 2: Prikaz števila in deleža posameznih stanj in dogodkov pri manipulativnih predmetih za vse tri samice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI STANJ IN DOGODKOV PRI MANIPULATIVNIH PREDMETIH
MOJCA NEŽA NIKA

STANJA

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

ODSTOTEK 

[%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

ODSTOTEK 

[%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

ODSTOTEK 

[%]

FREKVENCA 

[N/h]

spanje 0 0,0 0% 0 1 0,3 0% 0,1 2 3,0 1% 0,2

ležanje 29 130,7 23% 0,7 59 180,5 32% 6,2 69 214,3 36% 7,0

sedenje 191 323,2 58% 4,9 164 296,5 52% 17,2 218 310,6 53% 22,2

stanje na vseh štirih 38 57,7 10% 1,0 22 12,0 2% 2,3 13 9,4 2% 1,3

pokončna hoja 0 0,0 0% 0 2 0,4 0% 0,2 0 0,0 0% 0,0

hoja po štirih 76 41,6 7% 2,0 81 62,3 11% 8,5 80 45,1 8% 8,1

tek po štirih 19 4,6 1% 0,5 5 3,3 1% 0,5 6 1,5 0% 0,6

visenje 0 0,0 0% 0 14 3,2 1% 1,5 13 1,7 0% 1,3

plezanje 28 2,0 0% 0,7 25 9,5 2% 2,6 20 3,1 1% 2,0

skok 6 0,1 0% 0,2 6 3,9 1% 0,6 5 1,1 0% 0,5

SKUPAJ 381 559,7 100% 9,8 373 568,0 99% 39,1 421 588,6 100% 42,9



 

 

 

DOGODKI

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

prehranjevanje 41 78,4 14% 7,2 45 91,8 22% 6,6 49 25,3 4% 5,3

žvečenje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 3 11,6 2% 0,3

brskanje in iskanje hrane 14 10,3 2% 2,5 0 0,0 0% 0,0 2 0,0 0% 0,2

ukrasti hrano drugi 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

iztrebljanje 0 0,0 0% 0,0 1 0,1 0% 0,1 5 0,3 0% 0,5

pitje 8 2,5 0% 1,4 7 1,9 0% 1,0 9 0,0 0% 1,0

uriniranje 6 1,2 0% 1,1 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

uporaba rok 41 47,3 9% 7,2 41 60,7 15% 6,0 50 1,2 0% 5,4

uporaba pripomočkov 0 0,0 0% 0,0 1 0,9 0% 0,1 2 3,7 1% 0,2

manipulacija 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 145,2 22% 0,0

uporaba palice 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,4 0% 0,0

igranje 0 0,0 0% 0,0 2 0,4 0% 0,3 2 0,0 0% 0,2

samostojna igra 3 11,6 2% 0,5 1 0,1 0% 0,1 5 0,0 0% 0,5

preganjanje insektov 3 0,4 0% 0,5 0 0,0 0% 0,0 0 0,1 0% 0,0

opazovanje 58 145,2 26% 10,2 53 124,1 30% 7,7 49 1,2 0% 5,3

usmerjanje pogleda stran 3 27,9 5% 0,5 6 6,6 2% 0,9 2 0,6 0% 0,2

negovanje sebe 3 6,4 1% 0,5 4 13,8 3% 0,6 8 0,0 0% 0,9

negovanje drugih 5 25,3 5% 0,9 4 16,8 4% 0,6 1 2,5 0% 0,1

zehanje 0 0,0 0% 0,0 2 0,9 0% 0,3 4 0,2 0% 0,4

izdelovanja gnezda 1 0,5 0% 0,2 0 0,0 0% 0,0 0 78,4 12% 0,0

popravljanje gnezda 1 0,1 0% 0,2 0 0,0 0% 0,0 0 9,7 1% 0,0

MOJCA NEŽA NIKA

REZULTATI STANJ IN DOGODKOV PRI MANIPULATIVNIH PREDMETIH

PREHRANJEVANJE

IGRA

MEDSEBOJNA INTERAKCIJA, INTERAKCIJA Z OBISKOVALCI

ZBUJANJE IN SPANJE



 

 

 
 

 

 

jezno oglašanje 0 0,0 0% 0,0 1 0,3 0% 0,1 0 13,3 2% 0,0

pljuvanje 2 0,3 0% 0,4 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

razkazovanje 3 0,7 0% 0,5 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

metanje predmetov 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 158,5 24% 0,0

trkanje na steklo 0 0,0 0% 0,0 1 0,1 0% 0,1 0 1,4 0% 0,0

prosjačenje za hrano 6 9,7 2% 1,1 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

oponašanje obiskovalcev 3 0,6 0% 0,5 0 0,0 0% 0,0 0 0,2 0% 0,0

pačenje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 27,9 4% 0,0

izvajanje akrobatskih vaj 1 0,1 0% 0,2 1 1,9 0% 0,1 0 0,5 0% 0,0

dregniti prst v oko 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

ritmično zibati 1 0,2 0% 0,2 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

priprava rok 1 0,1 0% 0,2 0 0,0 0% 0,0 0 0,5 0% 0,0

udarjanje telesa 0 0,0 0% 0,0 4 0,8 0% 0,6 0 10,3 2% 0,0

puljenje dlak 3 13,3 2% 0,5 0 0,0 0% 0,0 1 0,0 0% 0,1

izbljuvati/izpljuniti 4 3,7 1% 0,7 20 23,7 6% 2,9 12 6,4 1% 1,3

ogledovanje delov telesa 3 0,3 0% 0,5 0 0,0 0% 0,0 3 47,3 7% 0,3

ovohavanje  delov telesa 0 0,0 0% 0,0 1 0,1 0% 0,1 0 0,7 0% 0,0

prehranjenje z iztrebki 0 0,0 0% 0,0 2 1,1 0% 0,3 8 2,5 0% 0,9

praskanje 29 2,5 0% 5,1 18 4,0 1% 2,6 19 0,5 0% 2,1

pitje lastnega urina 1 0,5 0% 0,2 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

ritmično suvanje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,1 0% 0,0

grizenje in lizanje 3 1,2 0% 0,5 3 7,1 2% 0,4 2 3,8 1% 0,2

dotik genitalij 2 3,8 1% 0,4 3 0,6 0% 0,4 2 0,0 0% 0,2

potrepljati genitalije 0 0,0 0% 0,0 3 1,1 0% 0,4 1 0,0 0% 0,1

uporaba in manipulacija z 

dodanimi pripomočki 25 158,5 29% 4,4 36 34,2 8% 5,2 46 73,5 11% 5,0

ogledovanje dodanim 

pripomočkov 3 1,4 0% 0,5 15 0,8 0% 2,2 4 1,7 0% 0,4

izogibanje ip 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

lizanje,grizenje ip 1 0,5 0% 0,2 10 17,9 4% 1,5 12 18,8 3% 1,3

ovohavanje 1 0,2 0% 0,2 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

SKUPAJ 279 554,6 100% 49,0 285 411,6 100% 41,6 301 648,2 100% 32,6

VEDENJA OB DODAJANJU IGRALNIH PRIPOMOČKOV

OBRAMBNA VEDENJA

NADOMESTNA VEDENJA



 

 

Priloga 3: Prikaz števila in deleža posameznih stanj in dogodkov pri krmilnikih za vse tri samice 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI STANJ IN DOGODKOV PRI KRMILNIKIH

MOJCA NEŽA NIKA

STANJA

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

DELEŽ ČASA 

[%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV ČAS [min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

spanje 5 45,4 8% 0,5 2 18,5 3% 0,2 1 42,7 8% 0,1

ležanje 8 327,8 55% 0,8 11 274,4 51% 1,2 11 362,6 64% 1,2

sedenje 58 155,7 26% 5,8 60 206,6 38% 6,7 69 97,9 17% 7,3

stanje na 

vseh štirih 30 42,8 7% 3,0 10 19,3 4% 1,1 25 20,2 4% 2,6
pokončna 

hoja 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

hoja po štirih 42 20,8 3% 4,2 19 21,5 4% 2,1 31 33,5 6% 3,3

tek po štirih 3 3,1 1% 0,3 2 0,2 0% 0,2 0 7,7 1% 0,0

visenje 2 0,1 0% 0,2 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

plezanje 30 0,9 0% 3,0 8 0,3 0% 0,9 10 3,8 1% 1,1

skok 8 0,0 0% 0,8 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0

Skupaj 186 596,4 100% 18,7 112 540,6 100% 12,4 147,0 568,4 100% 15,5



 

 

 

DOGODKI

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

ŠTEVILO 

PONOVITEV

ČAS 

[min]

DELEŽ 

ČASA [%]

FREKVENCA 

[N/h]

prehranjevanje 12 21,9 13% 4,2 13 28,3 14% 3,8 11 33,0 33,1% 2,8

žvečenje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

brskanje in iskanje hrane 7 11,5 7% 2,5 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

ukrasti hrano 1 1,5 1% 0,4 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

iztrebljanje 2 0,3 0% 0,7 1 0,3 0% 0,3 0 0,0 0,0% 0,0

pitje 7 4,5 3% 2,5 4 8,1 4% 1,2 10 13,7 5,8% 2,5

uriniranje 0 0,3 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

uporaba rok 11 15,3 9% 3,9 16 42,9 21% 4,7 20 38,7 16,3% 5,1

uporaba pripomočkov 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 1 0,1 0,1% 0,3

manipulacija 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

uporaba palice 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

igranje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

samostojna igra 0 0,0 0% 0,0 2 3,1 2% 0,6 2 0,2 0,1% 0,5

preganjanje insektov 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

opazovanje 21 44,3 26% 7,4 25 56,2 27% 7,3 19 33,1 33,2% 4,8

usmerjanje pogleda 

stran 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

negovanje sebe 1 4,3 3% 0,4 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

negovanje drugih 0 0,0 0% 0,0 1 4,9 2% 0,3 0 0,0 0,0% 0,0

zehanje 0 0,0 0% 0,0 2 0,0 0% 0,6 0 0,0 0,0% 0,0

izdelovanja gnezda 2 6,7 4% 0,7 0 0,0 0% 0,0 1 3,9 3,9% 0,3

popravljanje gnezda 1 1,0 1% 0,4 1 0,5 0% 0,3 0 0,0 0,0% 0,0

IGRA

PREHRANJEVANJE

MEDSEBOJNA INTERAKCIJA, INTERAKCIJA Z OBISKOVALCI

ZBUJANJE IN SPANJE



 

 

 
 

 

 

jezno oglašanje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

pljuvanje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

razkazovanje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

metanje predmetov 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

trkanje na steklo 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

prosjačenje za hrano 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

oponašanje obiskovalcev 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

pačenje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

izvajanje akrobatskih vaj 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

dregniti prst v oko 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

ritmično zibati 2 0,7 0% 0,7 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

priprava rok 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

udarjanje telesa 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

puljenje dlak 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

izbljuvati/izpljuniti 0 0,0 0% 0,0 4 19,6 10% 1,2 8 29,7 29,7% 2,0

ogledovanje delov 

telesa 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

ovohavanje  delov telesa 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

prehranjenje z iztrebki 2 1,2 1% 0,7 1 3,7 2% 0,3 0 0,0 0,0% 0,0

praskanje 3 0,3 0% 1,1 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

pitje lastnega urina 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

ritmično suvanje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

grizenje in lizanje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

dotik genitalij 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

potrepljati genitalije 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

uporaba in manipulacija 

z dodanimi pripomočki 16 46,4 27% 5,6 5 29,5 14% 1,5 20 51,1 21,5% 5,1

ogledovanje dodanim 

pripomočkov 6 9,2 5% 2,1 2 7,9 4% 0,6 15 14,7 6,2% 3,8

izogibanje ip 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 3 7,3 3,1% 0,8

lizanje,grizenje ip 2 1,8 1% 0,7 0 0,0 0% 0,0 8 11,7 4,9% 2,0

ovohavanje 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0% 0,0 0 0,0 0,0% 0,0

SKUPAJ 96 171,1 100% 33,7 77 204,9 100% 13,8 118,0 237,2 100% 59,7

OBRAMBNA VEDENJA

NADOMESTNA VEDENJA

VEDENJA OB DODAJANJU IGRALNIH PRIPOMČKOV



 

 

Priloga 4: Opis posameznih igralnih pripomočkov ter število in delež posameznih vedenjskih vzorcev, ki se pojavijo ob prisotnosti le-teh 

 

 
 

OPIS IGRALNIH 

PRIPOMOČKOV ČAS [min]

ODSTOTEK 

[%] 

ODSTOTEK od 

celotnega časa 

obogatitev [%] ČAS [min]

ODSTOTEK 

[%] 

ODSTOTEK od 

celotnega časa 

obogatitev [%]

ČAS 

[min]

ODSTOTEK 

[%] 

ODSTOTEK od 

celotnega časa 

obogatitev [%]

ČASOPIS,REVIJE 30,6 14% 4% 19,3 21% 3% 44,5 25% 5%

listanje revije 28,7 13% 4% 6,3 7% 1% 33,0 18% 4%

ovohavanje 0,2 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0%

lizanje 0,3 0% 0% 13,0 14% 2% 11,6 6% 1%

ogledovanje 1,4 1% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0%

PLASTENKA, 

NATIKAČI,OBLEKA, 

ROKAVICA 2,3 1% 0% 2,0 2% 0% 9,0 5% 1%

igra s plastenko 1,0 0% 0% 0,0 0% 0% 9,0 5% 1%

igra s natikači 1,3 1% 0% 1,5 2% 0% 0,0 0% 0%

igra s obleko 0,0 0% 0% 0,2 0% 0% 0,0 0% 0%

igra s rokavico 0,0 0% 0% 0,3 0% 0% 0,0 0% 0%

KANGLICA, PAPIR, LOPATKA, 

MIVKA 44,7 21% 6% 9,8 11% 2% 6,7 4% 1%

igra s kanglico 42,0 19% 6% 8,2 9% 1% 6,7 4% 1%

lizanje kanglice 0,2 0% 0% 0,9 1% 0% 0,0 0% 0%

igra s papirjem-listom 2,6 1% 0% 0,8 1% 0% 0,0 0% 0%

OBLEKA, 8,5 4% 1% 0,2 0% 0% 4,2 2% 0%

trganje obleke 0,0 0% 0% 0,2 0% 0% 0,0 0% 0%

oblačenje 8,5 4% 1% 0,0 0% 0% 3,8 2% 0%

ogledovanje obleke 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,4 0% 0%

GUMICA, BELEŽKA, LISTI, 

KEMIČNI SVINČNIK 74,5 34% 10% 21,5 24% 3% 29,5 17% 3%

risanje 63,0 29% 9% 0,0 0% 0% 1,2 1% 0%

igra z gumico 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 3,9 2% 0%

liže gumico 0,0 0% 0% 1,6 2% 0% 6,2 3% 1%

igra z beležko,listi 11,2 5% 2% 16,7 19% 3% 15,1 8% 2%

lizanje beležke, listov 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,6 0% 0%

ogledovanje beležke, listi 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 1,3 1% 0%

igra s kemičnim svinčnikom 0,3 0% 0% 0,0 0% 0% 0,8 0% 0%

lizanje kemičnega svinčnika 0,0 0% 0% 3,2 4% 1% 0,4 0% 0%

MOJCA NEŽA NIKA



 

 

 
 

 

 

KANGLICA, ŽELE, SOD, 

PLASTENKE, KARTONSKA 

ŠKATLA 34,6 16% 5% 9,1 10% 1% 10,1 6% 1%

pitje, grizenje plastenke 0,3 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0%

igranje z želejem 10,7 5% 1% 0,7 1% 0% 0,3 0% 0%

ogledovanje želeja 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,2 0% 0%

uporaba soda 11,3 5% 2% 2,0 2% 0% 1,3 1% 0%

ogledovanje soda 0,7 0% 0% 0,0 0% 0% 0,2 0% 0%

igra s kanglico 6,0 3% 1% 2,6 3% 0% 1,3 1% 0%

ogledovanje kanglice 3,0 1% 0% 2,2 2% 0% 0,0 0% 0%

lizanje kanglice 0,7 0% 0% 0,0 0% 0% 0,7 0% 0%

trganje škatle 2,0 1% 0% 1,7 2% 0% 3,3 2% 0%

ogledovanje škatle 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 2,7 2% 0%

2 KARTONSKI ŠKATLI, 

TOALETNI PAPIR, PAPIRNATI 

KROGCI 20,5 9% 3% 12,0 13% 2% 6,3 4% 1%

čisti steklo s toaletnim 

papirjem 2,0 1% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0%

ogledovanje toaletnega 

papirja 1,5 1% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0%

igra s toaletnim papirjem 9,2 4% 1% 5,0 6% 1% 0,0 0% 0%

toaletni papir daje v usta 0,0 0% 0% 7,0 8% 1% 5,0 3% 1%

lizanje papirnatih krogcev 0,8 0% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0%

igra s papirnati krogci 5,0 2% 1% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0%

ogledovanje papirnatih 

krogcev 2,0 1% 0% 0,0 0% 0% 0,0 0% 0%

igra s škatlo 

(odpiranje,trganje) 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 1,3 1% 0%

2 POKONČNA KRMILNIKA 2,0 1% 0% 9,5 11% 2% 26,4 15% 3%

preizkušanje krmilnika 0% 0% 5,2 6% 1% 18,1 10% 2%

ogledovanje krmilnika 2,0 1% 0% 4,3 5% 1% 8,3 5% 1%

LEŽEČI KRMILNIK 0,0 0% 0% 1,4 1% 0% 24,3 14% 3%

ogledovanje krmilnika 0,0 0% 0% 1,4 1% 0% 3,4 2% 0%

preizkušanje krmilnika 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 9,8 5% 1%

izogibanje krmilnika 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 0,1 0% 0%

grizenje krmilnika 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 11,0 6% 1%

DESKA S PLASTENKAMI 

(funkcija termitnjaka) 0,2 0% 0% 5,3 6% 1% 17,9 10% 2%

preizkušanje termitnjaka 0,2 0% 0% 5,3 6% 1% 10,7 6% 1%

izogibanje termitnjaka 0,0 0% 0% 0,0 0% 0% 7,2 4% 1%

SKUPNI ČAS ZA OBOGATITVE 

[min] 180218,1 90



 

 

Priloga 5: Prikaz deleža časa obrambnih in nadomestnih vedenj pri posamezni samici ter delež interakcije z obiskovalci in medsebojne interakcije 

 

 

Brez obogatitve Brez obogatitve Brez obogatitve

MP Krmilniki MP Krmilniki MP Krmilniki

število NV 192 48 7 157 54 5 86 48 8

čas NV 7611 1533 128 6850 2302 1396 3555 1443 1780

delež NV 12,2% 4,6% 1,2% 10,5% 9,3% 11,4% 4,6% 5,4% 12,5%

število obrambnih vedenj 7 14 0 10 2 0 3 0 0

čas obrambnih vedenj 186 674 0 1037 24 0 1585 0 0

delež obrambnih vedenj 0,3% 2,0% 0,0% 1,6% 0,1% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0%

čas stanj 77115 33587 35785 72579 34309 32433 76669 35384 35384

čas dogodkov 62199 33273 10265 65375 24695 12296 76668 26909 14231

STIK Z OBISKOVALCI

pljuvanje obiskovalcev 40 16 0 0 0 0 0 0 0

opazovanje obiskovalcev 36600 8710 2655 16501 7445 3372 19137 5247 0

razkazovanje pred obiskovalci 232 39 0 962 0 0 1505 0 0

obračanje stran od obiskovalcev 13542 1676 0 8416 397 0 10444 485 0

vrzti predmet v obiskovalca 0 0 0 60 0 0 0 0 0

trkati po steklu 0 0 0 15 5 0 0 0 0

prosjačenje za hrano 0 582 0 0 0 0 0 0 0

oponašanje obiskovalcev 0 37 0 0 0 0 26 0 0

MESEBOJNA INTERAKCIJA

vzeti hrano od druge 10 0 90 496 0 0 0 0 0

negovanje drugih 18532 1519 0 4589 1007 295 0 649 0

Obogatitev

MOJCA NEŽA NIKA

Obogatitev Obogatitev


