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živalskih vrtovih, ki to vrsto vzrejajo, in na koncu ustvarili načrt oskrbe ter 
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naravi. Ker gre za prilagodljivo in neobčutljivo vrsto, ki je tudi v naravi izjemno 

oportunistična, se zato v umetnem okolju izvaja le malo preventivne veterinarske 

oskrbe, še manj kurativnih posegov. Ugotovili smo, da je pri vzreji lemurjev v 

umetnem okolju v sodobnih živalskih vrtovih in parkih pomembnejša kvaliteta 

ograde kot njena velikost. Prav tako smo dobre prakse ureditve življenjskih 

prostorov povzeli po drugih živalskih vrtovih ter novi ogradi v Bioparku dodali 

nekaj inovacij in unikatnih rešitev v prikazovanju in vzreji eksotičnih živali. 

Vzreja obročkastorepih makijev v umetnem okolju je v primerjavi z drugimi 

živalskimi vrstami nezahtevna. Ker se naravno okolje te vrste še vedno zmanjšuje 

zaradi človekovega vpliva, populacija divjih živali pa upada, je vzreja živali v 

živalskih vrtovih in parkih ter izobraževanje o ogroženih vrstah in njihovem 

okolju izrednega pomena za preživetje vrste in ekosistema. 
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1 UVOD 

Obročkastorepi maki ali kata (Lemur catta) je vrsta lemurja, ki v naravi poseljuje grmičaste 

ter gozdnate pokrajine afriškega otoka Madagaskar. Z ostalimi lemurji spada med 

endemične vrste, ki so se z ostalimi celinskimi primati razvijale ločeno (Sussman, 1992). 

Glede na njegovo anatomijo ga uvrščamo med polopice, saj je še vedno nekoliko podoben 

svojim prednikom z dolgimi ostrimi podočniki, glavnikastimi sekalci, velikimi očmi ter 

smrčkom namesto nosu. Hrani se pretežno s plodovi, listi ter ostalimi deli rastlin. Je 

izredno prilagodljiva in oportunistična vrsta (Simmen in sod., 2006b). Obročkastorepi 

maki živi v skupini ali tropu s specializirano socialno strukturo in vedenjem, kjer so samice 

dominantne nas samci (Jolly, 1966; Kappeler, 1990a; Pereira, 2006). 

Čeprav so prilagodljive živali, je njihova populacija v naravi vedno manjša, zato je to vrsto 

lemurjev rdeči seznam IUCN leta 2014 umestil med ogrožene vrste (IUCN, 2014). To 

vrsto pogosto vzrejajo v parkih in živalskih vrtovih v sklopu vzrejnih programov po vsem 

svetu ter skrbijo za raznoliko genetsko banko in zdravo populacijo živali v umetnem 

okolju, ki bi se, v primeru izumrtja v naravi, lahko naselila nazaj v naravno okolje (Ring-

tailed Lemur SSP, 2009). 

Tega predstavnika lemurjev bi naselili tudi v Biopark Lipovec, projekt, ki je trenutno v 

nastajanju in predstavlja v Sloveniji inovativen pristop v izobraževanju, zelenem turizmu 

in predvsem naravovarstvu. Projekt in koncept za Biopark Lipovec se je rodil ob koncu 

leta 2013 in bo na večjem naravnem območju združil različne živalske in rastlinske vrste v 

čim bolj naravnih in prostornih ogradah. Med te vrste spada tudi obročkastorepi maki, ki bi 

ga pridobili iz enega izmed živalskih vrtov. Ta vrsta lemurja je ogrožena vrsta, njen 

življenjski prostor ter s tem celotna populacija v naravi izginja. Prav tako je Madagaskar s 

svojo floro in favno vroča točka biodiverzitete sveta, ki jo je potrebno ohraniti, tudi s 

karizmatično vrsto, kot je obročkastorepi maki ali kata. 

Poleg naravovarstvene funkcije imajo živalski in botanični vrtovi pomembno 

izobraževalno vlogo. Živali ter ostale organizme približajo obiskovalcem, katerim 

poskušajo omogočiti neposreden stik z živalmi. Pri takšnem stiku ljudje uporabijo svoja 

čutila, miselne procese in čustva. Stik torej ni pomemben le za znanstveno učenje, pač pa 

tudi za zdrav čustveni razvoj. Pomemben je tudi prikaz živali, ki jih sodobni živalski vrtovi 

in parki, med katere spada tudi zasnova Bioparka Lipovec, naseljujejo v ograde s pristnimi 

imitacijami njihovega naravnega življenjskega prostora, ukvarjal pa se bo tako s 

formalnim, kot tudi neformalnim tipom izobraževanja. 

V diplomskem delu smo s pomočjo strokovne literature analizirali življenje 

obročkastorepih makijev v naravi ter ga primerjali z življenjem živali v umetnem okolju. 

Primerjali smo pet sodobnih evropskih živalskih vrtov, ki to vrsto vzrejajo in na koncu 

ustvarili načrt oskrbe in življenjskega prostora za živali, ki jih bomo nekoč naselili v 

Biopark Lipovec. 
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V razpravah nismo navajali besede ujetništvo, pač pa uporabili izraz umetno okolje za tiste 

živali, ki so bile naseljene v okolje, ki ga je ustvaril človek, in katerih preživetje je odvisno 

od oskrbe ljudi. Ujetništvo oziroma ujete živali so tiste živali, ki jih ulovimo iz njihovega 

naravnega okolja. Živali v živalskih vrtovih in parkih že dolgo časa niso ujete živali, prav 

tako vrsta obročkastorepi maki, pač pa so danes živeče živali potomke rodov, ki so bili 

prav tako rojeni v živalskem vrtu ali parku. Iz narave se lahko ujame le živali, ki tolerirajo 

umetno okolje in jih v naravi prizadene ekološka katastrofa, njihovo preživetje pa je 

odvisno le od tega, v nasprotnem primeru bi vrsta izumrla (primer: nekatere vrste dvoživk). 

Prav tako naravovarstveniki v naravi pogosto najdejo osirotele mladiče, ki so izgubili 

starše in bi brez posredovanja človeka poginili. Te oskrbijo v sirotišnicah ali zavetiščih za 

divje živali in jih po okrevanju spustijo nazaj v naravo. V primeru, da se določen osebek 

preveč naveže na ljudi, se jih ne boji in svoje hrane ni zmožen poiskati v naravi, ga je 

potrebno še naprej vzrejati v umetnem okolju ali uspavati. 

1.1 CILJI IN HIPOTEZE 

Cilj diplomske naloge je s pomočjo strokovne literature narediti pregled ekoloških 

značilnosti obročkastorepih makijev v naravi ter jih primerjati z življenjem njihovih 

sorodnikov v sodobnih evropskih živalskih vrtovih. Pri raziskovanju smo se osredotočili na 

pregled značilnosti ograd za lemurje in njihove prehrane, veterinarske oskrbe, obogatitve 

njihovega vsakdana, socialne strukture skupine in reprodukcije v petih sodobnih evropskih 

živalskih vrtovih. Na podlagi dobrih praks iz tujine smo nato oblikovali zasnovo primerne 

ograde in bivalnih prostorov ter načrta optimalne oskrbe obročkastorepih makijev v parku 

Biopark Lipovec. 

Pri raziskovanju nas je zanimalo, kako se življenje te vrste lemurjev v naravi razlikuje od 

življenja lemurjev v umetnem okolju, katera prehrana je na podlagi izkušenj iz sodobnih 

evropskih živalskih vrtov najprimernejša za obročkastorepe makije v umetnem okolju, 

kako zaposleni na splošno skrbijo za njihove živali ter kakšna je moderna in funkcionalna 

ograda, ki bo zadostila vsem potrebam živali v novem okolju. 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo postavili naslednje hipoteze: 

 Velikost življenjskega prostora v sodobnih živalskih vrtovih ali parkih ne vpliva na 

dobro počutje, socialno vedenje in reprodukcijo obročkastorepih makijev. 

 Vzreja obročkastorepih makijev v umetnem okolju je v primerjavi z drugimi 

živalskimi vrstami nezahtevna in za obstoj vrste bistvenega pomena. 

 V sodobnih živalskih vrtovih in parkih je prehrana določena na podlagi njihovega 

jedilnika v naravi in se po sestavi bistveno ne razlikuje. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 LEMURJI 

Lemurji (Lemuridae) so klad polopic, endemičnih živali z otoka Madagaskar. Beseda 

»lemur« izhaja iz latinske besede lemures, v prevodu duhovi, iz romanske mitologije (Lux, 

2008), ki je bila prvič uporabljena ob opisovanju vitkih lorijev in se je navezovala na 

njihovo nočno življenje, počasno gibanje, odbojne plasti v očeh in oglašanje, ki spominja 

na duhove, kasneje pa se je nanašala na primate z Madagaskarja (Dunkel, 2011). Kot vse 

druge polopice (loriji, poti, galagi) si tudi lemurji delijo osnovne podobnosti s pravimi 

opicami. Glede na to lemurje pogosto zamenjujejo s predniki primatov, saj se niso razvili v 

opice in človeku podobne opice. Njihov razvoj je v resnici potekal neodvisno (Wilson in 

Hanlon, 2010). 

2.2 OBROČKASTOREPI MAKI (LEMUR CATTA) 

Obročkastorepi maki (Lemur catta) Linnaeus, 1758, je lemurid, pogosto poimenovan tudi 

kata. Presenetljivo obarvani lemur z dolgim repom je edina vrsta v rodu Lemur 

(preglednica 1). V naravi se pojavlja na južnem delu otoka Madagaskar, kjer poseljuje 

raznolike gozdne habitate. Umeščen je na mednarodno listo ranljivih vrst 'Vulnerable by 

the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources' (IUCN) 

(Wilson in Hanlon, 2010). 

V literaturi najdemo najstarejše navedbe o obročkastorepem makiju v kratkih zapisih 

Samuela Purchasa (1625). Le-ta je lemurje primerjal z velikostjo opic, vendar z dolgim 

lisičjim repom, obdanim s črno belimi obročki. Specifični epitet catta se nanaša na obliko 

živali, ki ima telo podobno mački (Wilson in Hanlon, 2010). 

2.2.1 Klasifikacija 

Preglednica 1: Znanstvena klasifikacija. 

Kraljestvo: Animalia 

Deblo : Chordata 

Klad: Synapsida 

Razred: Mammalia 

Red: Primati 

Podred: Strepsirrhini 

Družina: Lemuridae 

Rod: Lemur 
Linnaeus, 1758 

Vrsta: 

Lemur catta 
Linnaeus, 1758 
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2.2.2 Telesne značilnosti 

Obročkastorepi maki je srednje velik lemur z značilnim črno-belim vzorcem obročkov na 

repu (slika 1). Perianalne žleze pri samcih so gole, značilna so tudi črna moda. Samice 

imajo dva para mlečnih žlez, od katerih je funkcionalen le en par. Imajo kožno nadlaktno 

ali brahialno žlezo, ki je precej velika in je pri samcih izrazitejša kot pri samicah. Vsi, 

samci in samice, imajo antebrahialno ali karpalno žlezo na dlaneh, čeprav je pri samicah 

nefunkcionalna. Samci imajo na podlakti tudi pohotno ostrogo (horny spur), ki prekriva 

antebrahialne žleze (Tattersall, 1982). Podplat zadnjega stopala je gol na peti, medtem ko 

je pri drugih vrstah lemurjev peta prekrita z dlako (slika 3). 

Zgradba telesa in ozek gobec dajeta tej živali nekoliko lisičji videz (slika 1). Zadnje 

okončine so veliko daljše kot prednje;  med vsemi lemurji se namreč obročkastorepi maki 

na tleh zadržuje največ časa.  Prednje okončine so opremljene z dolgimi, vitkimi, 

oblazinjenimi in spretnimi prsti z nohti. Zadnje okončine imajo roževinast (keratinast) 

negovalni krempelj na drugem prstu, ki se uporablja za nego. Dodatna pomoč pri 

negovanju so glavnikasti zobje, sestavljeni iz nižjih sekalcev in podočnikov (slika 6) 

(Garbutt, 1999; Jolly, 1966; Mittermeier in sod.,. 2006; Tattersall, 1982). 

 

 

Slika 1: Obročkastorepi maki (Lemur catta) (Vir: Encyclopædia Britannica). 



5 
Cirkulan S. Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev (Lemur catta) v 

Bioparku Lipovec. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem 

in Bio, 2016 

Telo obročkastorepega makija je pokrito z gostim, sivim do rjavosivim krznom, rahlo 

temnejšim okoli glave in vratu, z izjemo trebušne strani in obraza. Spodnji del, grlo in 

obraz so manj odlakani in svetlejši, umazano bele barve in odkrivajo temnejšo kožo 

spodaj. Oči so poudarjene z vidnimi črnimi, trikotnimi obroči okrog njih, z ostrim 

kontrastom bele na sredini interokularnega območja (Garbutt 1999; Jolly 1966; 

Mittermeier in sod., 2006; Tattersall 1982). Uhlji so  veliki in gosto odlakani, vendar brez 

pramenov. Očitne razlike v barvi telesa med samci in samicami ni, obstajajo pa variacije 

med različnimi osebki v vzorcu in barvi obrazne regije (slika 1) (Jolly, 1966). 

Pol metra dolg, neoprijemljiv rep je obdan z dvanajstimi ali trinajstimi belimi obroči, ki se 

izmenjujejo s trinajstimi ali štirinajstimi črnimi. Konica repa je črna. Dolžina repa je daljša 

od dolžine glave in trupa (preglednica 2, 3). Temna črna koža je vidna na nosu, rokah, 

dlaneh in stopalih, genitalijah, vekah in ustnicah. Krzno grla, uhljev, lic in čela je belo 

(Jolly 1966; Montagna in Yun, 1962). Gladka in usnjata tekstura rok in nog omogoča 

gibanje po tleh (Shaw, 1879). 

Preglednica 2: Velikost telesa, delov telesa in teže pri obročkastorepem makiju (Garbutt, 1999). 

Končna velikost (cm): 95-110 

Dolžina glave in trupa (cm):  38,5-45,5 

Dolžina repa (cm): 56-62,5 

 

Preglednica 3: Terenske meritve telesnih delov devetih osebkov z območja raziskav raziskovalcev na terenu. 

Dolžina lobanje je bil merjena na 27 osebkih (Tattersall, 1982). 

Telesni del Dolžina (mm) Povprečje (mm) 

Dolžina glave in telesa 385-455 423 

Dolžina repa 560-624 595 

Dolžina stopala 102-113 108 

Dolžina uhlja 40-48 44 

Dolžina lobanje 78-88 84 

 

Pri proučevanju divje populacije je bila telesna masa enajstih osebkov z območja raziskav 

v razponu od 3,0 do 3,5 (v povprečju 2,8) kg (Tattersall, 1982). Za primerjavo navajamo še 

meritve telesne mase obročkastorepih makijev v živalskem vrtu Zagreb (preglednica 4). 

Preglednica 4: Telesna masa lemurjev v živalskem vrtu v Zagrebu (ZOO Zagreb, 2015). 

Telesna masa lemurjev v ZOO Zagreb /kg 

ID/dan 07.01. 14.04. 05.6. 07.07. 28.7. Povprečje 

Boni 3,40 3,40 3,24 3,04 3,20 3,26 

Duda 1,50 2,10 2,10 2,22 2,22 2,03 

Lara 4,32 4,21 4,06 3,70 3,74 4,01 

Julian 3,43 - 3,40 2,90 2,86 3,15 

Leo - 3,52 3,32 3,00 3,00 3,21 

Lana - - 3,08 2,90 - 2,99 
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Uhlji pri obročkastorepem makiju so v primerjavi z ostalimi vrstami lemurjev relativno 

večji. Obrazne srsti in brki so dobro razviti. Nad območjem zapestja podlahtnice se nahaja 

tudi majhen predel karpalnih čutilnih dlak (Pocock, 1918).  

Brahialna žleza se nahaja na spodnji strani zgornjega dela roke v ramenski regiji. Majhna 

elipsasta struktura v velikosti mandlja je pokrita s kratko dlako, golo območje na sredi v 

obliki polmeseca pa tvori ustje žleze (Montagna in Yun, 1962). Žleza izloča rjavo, lepljivo 

snov z močnim vonjem. Pri samicah je ta žleza komaj razvita (slika 2) (Pocock, 1918). 

 

Slika 2: Brahialna žleza ob prsih obročkastorepega makija (levo) in antebrahialna žleza z majhno ostrogo 

(desno) (Vir in fotografija: Alex Dunkel) 

Na podlakti se nahaja antebrahialna žleza, ki jo pokriva majhna ostroga. Leži približno 25 

centimetrov nad zapestjem in meri približno en centimeter. Je ovalne oblike, mehka, 

stisljiva in prekrita z drobnimi gubami, kot so tiste, ki tvorijo prstne odtise. Žleza je 

prisotna pri obeh spolih, pri samcih je njen razvoj odvisen od starosti živali (slika 2). 

Prsti so dolgi in vitki ter relativno malo poraščeni. Palec je najkrajši in dobro ločen od 

ostalih prstov. Čeprav se lahko podaljša pravokotno na dlan, ni zares oprijemalen in na 

svoji bazi miruje. Od preostalih prstov je četrti najdaljši, tretji in peti pa sta nekoliko daljša 

od drugega.  Roka je ektaksonična (v osi skozi četrti prst) kot pri vseh predstavnikih 

podreda Strepsirrhines, ne mezaksonična (v osi skozi tretji prst) kot pri opicah in človeku 

podobnih opicah. Dlani prednjih okončin so dolge, gladke in usnjate (slika 3) (Shaw, 

1879). Na splošno je semidigitigradno stopalo bolj specializirano od dlani na roki. Palec na 

zadnji okončini je manjši v primerjavi s palci lemurjev, ki poseljujejo bolj gozdnate 

predele, in je oprijemalen (slika 3). Drugi prst je kratek, z dolgim, semierektičnim 

krempljem (Pocock, 1918). 



7 
Cirkulan S. Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev (Lemur catta) v 

Bioparku Lipovec. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem 

in Bio, 2016 

 

Slika 3: Dlan prednje okončine je dolga, gladka in usnjata (levo). Stopalo zadnje noge z oprijemalnim palcem 

(Vir in fotografija: Alex Dunkel). 

Anus se nahaja tik pod repom in je z njim tudi pokrit, ko je rep spuščen. Območji anusa in 

presredka sta pokriti z dlako. Mošnja je gola, črna, gladka in prekrita z drobnimi spolnimi 

bodicami. Penis sestavlja bakulum, kratka, tanka kost. V primerjavi z velikostjo živali je 

bakulum relativno majhen. Mošnja in prepucij penisa imata pogosto viskozno prevleko 

neprijetnega vonja (Montagna in Yun, 1962). Pri samicah je klitoris debel, podolgovat in 

štrli iz sramnih ustnic vulve. Debele sramne ustnice se pričenjajo nekoliko nad odprtino in 

jo obdajajo; končujejo se posteriorno v golem vrhnjem delu, iz katerega izhaja klitoris. 

Sečna odprtina je bližje klitorisu kot vaginalna. To omogoča urinalnemu kanalu potek od 

odprtja do vrha klitorisa in tvorjenje kapljičnega vrha. Samice imajo štiri bradavice, 

aktiven je le en par (Montagna in Yun, 1962). 

Zgornji sekalci so majhni, centralni so razporejeni široko, vendar bližje lateralnim 

(stranskim). Vsi so stisnjeni bukolingvalno (glede na lica in jezik). Zobna formula: 

(2.1.3.3) / (2.1.3.3) × 2 = 36 (Swindler, 1976). Spodnji sekalci so dolgi, ozki, spatulaste 

oblike in segajo skoraj naravnost naprej. Spodnji podočniki so incisiformni (v obliki 

sekalcev) in v ravnini s šestimi sekalci, ki tvorijo glavnikasto strukturo (slika 4). Le-ta se 

uporablja za negovanje krzna (Pocock, 1918). Ta »zobni glavnik« je razširjena struktura 

med lemurji in se lahko uporabi tudi kot učinkovito orodje za odstranjevanje drevesne 

smole in lubja pri nekaterih vrstah (Swindler, 1976). Zgornji podočniki so veliki in spolno 

dimorfizni, pri samcih nekoliko večji kot pri samicah. So dolgi, lokasto upognjeni, s široko 

bazo. Uporabljata jih oba spola za napad in obrambo, samci predvsem v času parjenja, 

samice pa pri vzpostavljanju hierarhije znotraj in zunaj tropa (Swindler, 2002). 

 

Slika 4: Glavnikasta zobna struktura na spodnji čeljusti (Vir in fotografija: Alex Dunkel).  
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Nega dlake je pri obročkastorepih makijih proces, ki se nikoli ne konča, pri tem pa so 

njihove spatulaste roke s kratkimi kremplji le delno uporabne. Namesto prstov 

obročkastorepi maki za negovanje raje uporablja  glavnikasto strukturo zob, da očisti sebe 

in tudi ostale člane skupine. Za čiščenje glavnikastih zob uporablja podjezični organ 

(Pocock, 1918). Malo je dokazov, da se glavnikasti zobje uporabljajo tudi za hranjenje z 

rastlinskimi plodovi, glede na to, da so po zgradbi podobni zobovju pri kopitarjih in 

žužkojedih (Avis, 1961). Nekateri trdijo, da se uporabljajo za strganje soka in smole iz 

lubja (Gingerich, 1975; Martin, 1972). Tudi majhni plodovi in listi se odstranijo iz stebla s 

pomočjo glavnikastih zob in zgornjih sekalcev (Sauther in sod., 2002). 

2.3 RAZŠIRJENOST 

Obročkastorepe makije v naravi najdemo le na Madagaskarju. Ob jugovzhodni obali 

Afrike, ločen od celine z Mozambiškim kanalom, leži Madagaskar v Indijskem oceanu in 

je četrti največji otok na svetu (Swindler, 2002). Obročkastorepi maki se pojavlja le na 

južnem in jugozahodnem delu otoka in dosega severno mejo v bližini mesta Belo sur Mer 

na zahodni obali in Ambalavao na osrednjem vzhodu (Goodman in sod., 2006). 

Jugovzhodna meja razširjenosti je mesto Tolagnaro na južni obali (slika 5) (Jolly, 2003; 

Mittermeier in sod., 2006). Vrsto so naselili tudi v ZDA, na otok Sv. Katarine, Georgia, da 

bi poskusili vzpostaviti prostoživečo in reproduktivno populacijo za namene proučevanja 

vrste in vir za obnovo staleža populacij parkov na Madagaskarju (Iaderosa in Lessnau, 

1995). Temperature na območju razširjenosti obročkastorepih lemurjev glede na 

geografsko območje variirajo od -12° C (Yoder in sod., 2000) na območju Andringitra 

Massif do 48° C na območju Beza Mahafaly Special Reserve (Sussman, 1991). Vrsto 

najdemo predvsem v številnih zavarovanih območjih, vključno s šestimi nacionalnimi 

parki (Andohahela, Andringitra, Isalo, Tsimanampetsotsa, Zombitse, Vohibasia), in morda 

v južnih delih Kirindy Mitea, v treh posebnih rezervatih (Beza Mahafaly, Kalambatritra in 

južni Pic d'Ivohibe) in v rezervatu Berenty Private Reserve. O populacijah so pred kratkim 

poročali tudi iz nezaščitenih gozdov Ankoba, Ankodida, Anjatsikolo, Bereny, 

Mahazoarivo, Masiabiby in Mikea (Mittermeier in sod., 2008, in tamkajšnje reference). 

Uspešen projekt ohranitve gozdnih fragmentov je Anja Community Reserve, kjer je 

ohranjena visoka gostota - 6,6 osebkov/hektar (Cameron in Gould, 2013). 
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Slika 5: Območje razširjenosti obročkastorepih makijev na Madagaskarju (Vir: IUCN). 

2.3.1 Rdeči seznam 

2.3.1.1 Ocena 

Po zadnji objavi, leta 2014, je obročkastorepi maki na rdečem seznamu IUCN umeščen 

med ogrožene vrste (EN). Pred letom 1988 je bilo o njegovi razširjenosti le malo znanega, 

od leta 1990 do leta 2000 so ga ocenjevalci umeščali med ranljive vrste (VU), leta 2008 je 

postal skoraj ogrožena vrsta (NT) (slika 6) (IUCN, 2014). 

 

Slika 6: Umeščenost na rdeči seznam (Vir: IUCN, 2014) 

Kljub velikemu obsegu razširjanja in fleksibilnosti te vrste je gostota populacije zelo nizka 

in omejena na izolirane fragmente v naravi (Sussman in sod., 2003). Obstaja sum o 

zmanjšanju populacije ≥ 50 % pri tej vrsti v obdobju treh generacije (36 let, dolžina 

generacije do 12 let). To obdobje vključuje nekaj časa, tako v preteklosti kot v prihodnosti.  
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Vzroki za to znižanje (ki niso zaključeni) so: nadaljnje zmanjšanje življenjskega prostora, 

obseg in kakovost habitata ter izkoriščanje netrajnostnega lova, in na podlagi teh dejstev je 

vrsta navedena kot ogrožena (Andriaholinirina in sod., 2014). Trenutni trend populacije: 

populacija se zmanjšuje. Dodatni podatki: populacija je močno fragmentirana (IUCN, 

2014). 

2.3.2 Grožnje 

Izguba habitata in lov sta največja vzroka za zaskrbljenost. Obročkastorepi maki rad 

poseljuje obvodne gozdove ter grmičasta območja Euphorbie. Prav ti habitati pa so močno 

omejeni na južnem Madagaskarju in se še naprej zmanjšujejo zaradi letnih praks požigov, 

ki prispevajo k ustvarjanju novih pašnikov za živino in polj (slika 7). Območje pustoši tudi 

kasnejša pretirana paša domačih živali in posek dreves za proizvodnjo oglja, kar nadalje 

vpliva na divje populacije lemurjev. To vrsto na nekaterih območjih lovijo tudi za hrano, 

pogosto tudi za hišne ljubljence. Poleg tega je tudi zaradi pogostejših suš v južnih regijah v 

primerjavi s preteklimi desetletji ta vrsta vse bolj ogrožena. Hannah in sod. (2008) 

napovedujejo povprečno povišanje temperature za 2,6° C v južnem Madagaskarju v tem 

stoletju; tako bo ta že sedaj sušna regija postala še bolj suha, vse pa bo imelo pomembne in 

večinoma negativne biološke posledice za floro in favno, ki naseljujeta to geografsko 

območje (neobjavljeno poročilo, Gould, 2012). 

2.3.3 CITES 

Vrsta je umeščena na listo CITES v dodatku I (IUCN, 2014). Dodatek I, v katerega je 

umeščena tudi vrsta obročkastorepi maki, vključuje vrste, ki jim grozi izumrtje in so ali pa 

bi lahko postale ogrožene zaradi mednarodnega trgovanja. Trgovina z osebki teh vrst je 

urejena s posebno strogim režimom in je dovoljena le izjemoma (ARSO, 2016). 

 

Slika 7: Riževa polja na Madagaskarju (Vir: wildmadagascar.org). 
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2.3.4 Preživetveni načrt ogroženih vrst 

Species Survival Plan (SSP) je program za ohranjanje različnih živalskih vrst, ki ga 

upravlja zveza živalskih vrtov in akvarijev (AZA). Članice živalskih vrtov v združenju 

AZA kooperativno sodelujejo v teh SSP-ih s ciljem ohranjanja gensko raznolike populacije 

v umetnem okolju, kjer se ohrani demografsko zdrava populacija in poveča možnosti za 

ohranitev vrste v naravi. Program za obročkastorepe makije je sestavljen iz koordinatorja 

vrste, skupine za upravljanje (katere člani so iz sodelujočih živalskih vrtov združenja 

AZA) in svetovalcev. Preko osrednjega načrta skupine za upravljanje vrste le-ta izdela 

ustrezna priporočila za razmnoževanje oziroma nerazmnoževanje za vsako posamezno 

žival. Različni računalniški programi pomagajo pri procesu priporočanja najboljših parov 

za vzrejo in tako zagotavljanja genske raznovrstnosti ter zdrave populacije. Skupina za 

upravljanje in svetovalci s sodelujočimi živalskimi vrtovi prav tako intenzivno sodelujejo v 

projektih, ki vključujejo izobraževanje, veterinarsko oskrbo, vedenje, prehrano, vzrejo in 

raziskave na terenu. Ta skupni program je rezultat skupine predanih posameznikov in 

organizacij, ki jih druži skupen cilj, zagotoviti preživetje vrste obročkastorepega lemurja 

(Ring-tailed Lemur SSP, 2009). 

2.4 EKOLOGIJA VRSTE IN ZNAČILNOSTI POPULACIJE 

Lemurji so edine dnevno aktivne polopice in s tem kažejo veliko skupnih ekoloških 

značilnosti z opicami in s človečnjaki, čeprav so se okrog 60 milijonov let razvijale ločeno 

od drugih primatov (Sussman, 1992). Obročkastorepi maki zaseda takšno ekološko nišo na 

Madagaskarju kot jo na celinah pavijani in makaki, čeprav je morda glede na nadaljnjo 

odvisnost od gozdnih površin, hrane in spanja bolj primerljiv z zamorskimi mačkami (Jolly 

in sod., 2002, 2006a). 

2.4.1 Populacija in raba prostora 

Velikost teritorija tropa je močno odvisna od tipa vegetacije, posameznih vrst dreves, s 

katerimi se prednostno hranijo, in bližine vode (Koyama in sod., 2006). Velikosti 

teritorijev določenih tropov gozdnatih območij ob rekah lahko dosegajo le polovico ali 

tretjino velikosti tistih na marginalnih ali neugodnih območjih (Jolly, 2006b). Velikost 

tropa je zato visoko variabilna, vendar se povprečno v skupini pojavlja približno 15 do 25 

posameznikov, ki vključujejo 6 do 10 odraslih samic. Socialne spremembe, ki vključujejo 

tudi delitev tropa, izselitev samic in prevzeme teritorija, so bolj pogoste v velikih tropih 

(Ichino in Koyama, 2006). Zdi se, da je preživetje tesneje povezano s kakovostjo habitata 

kot z velikostjo skupine (Jolly in sod., 2002). 

Številčnost populacije na različnih območjih Madagaskarja: 

 Območje rezervata Berenty Reserve: 2,5 osebkov/hektar (gozdovi ob vodotokih), 

5,0 osebkov/hektar v turističnih območjih in 1,3 osebkov/hektar v peščenih, trnastih 

gozdovih (Jolly in sod., 2002, 2006; Koyama in sod., 2002; Pride, 2005; Gould in 

sod., 2011). Skupno število: 280 posameznikov/20 hektarov (Razafindramanana 

2011, Jolly in sod., 2006). 

 Na fragmetnu območja Bealoka: 1,67 osebkov/hektar. Skupno število: 167 

osebkov/100 hektarih (Razafindramanana, 2011). 

 Območje Cap Ste. Marie: 0,017 osebkov/hektar (Kelley, 2011). 
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 Območje rezervata Beza Mahafaly Reserve: 0,23 osebkov/hektar. Na kvadrant 1 

istega rezervata je bila zabeležena gostota populacije 1,3 osebkov/hektar. Leta 2001 

je bilo preštetih 104 osebkov na 80 hektarjev velikem območju (kvadrant 1 istega 

rezervata) (Gould in sod., 2003). Leta 2006 je bilo preštetih 225 osebkov na 980 

hektarjev velikem območju (Sauther in Cuozzo, 2008). 

 Območje Anja Community Reserve: 6,6 osebkov/hektar. Leta 2010 je bilo preštetih 

225 osebkov na 34 hektarjev velikem območju (Cameron in Gould 2013; Gould in 

Gabriel, 2013). 

 Območje gozda Tsaranoro: 1,13 osebkov/hektar. Leta 2010 preštetih 60 osebkov na 

53 hektarov velikem območju (Cameron in Gould v tisku, Gould in Gabriel 2013). 

 Območje rezervata Andranobe Village Reserve: 1,00 osebkov/hektar. Leta 2010 

preštetih 30 osebkov na 30 hektarjev velikem območju (L. Gould, neobjavljeno). 

 Na fragmentu območja Ambatotsirongorongo: 1,5 osebkov/hektar. Leta 2010 

preštetih približno 50 osebkov na 30 hektarjev velikem območju  

(Razafindramanana, 2011). 

Informacije o gostotah populacij je zbrala Lisa Gould (IUCN, 2014). 

Drevesa tamarindovca (Tamarindus indica) so priljubljena za hrano in senco in so dobri 

napovedovalci gostote poseljenosti lemurjev, saj se na območjih z večjo gostoto dreves 

tamarindovca pojavlja večja gostota živali (Jolly in sod., 2006c). 

Manj kot 50 % površine, ki jo uporablja trop, je rezervirane le zanje, uporabljajo jo 

ekskluzivno. Preostanek si delijo različni tropi med seboj, odvisno tudi od obdobja. Ponoči 

trop zasede spalna mesta na enem ali več velikih sosednjih drevesih, ki predstavljajo 

zavetje celemu tropu. Trop ima tudi točke za popoldanski počitek, to so prepleti lian v 

sencah dreves,s ki jih uporablja več ur v popoldanskem času. Velika drevesa za hranjenje 

(sadno drevje in tamarindovec) lahko obišče tudi več kot en trop lemurjev (Jolly, 1972). 

2.4.2 Hrana 

Obročkastorepi maki se hrani predvsem s sadjem, v veliki meri pa tudi z listi, in ima nekaj 

priljubljenih vrst dreves, s katerimi se hrani (Sussman, 1977). Priljubljeni so listi in semena 

v strokih tamarindovca, in predstavljajo pomemben vir prehrane (Blumenfeld-Jones in 

sod., 2006). Če je ta rastlina na voljo, predstavlja okrog 50 % prehrane lemurjev, še 

posebej v sušnem, zimskem obdobju. Njihova prehrana vključuje tudi cvetove, zelišča, 

lubje in sok. Opazili so, da jim teknejo preperel les, zemlja, pajkove mreže, zapredki 

insektov, členonožci (pajki, gosenice, škržati, kobilice) in mali vretenčarji (ptice, 

kameleoni). Med sušno sezono je vrsta vedno bolj oportunistična. 

V rezervatu Berenty so popisali vsaj 109 vrst rastlin, ki sestavljajo jedilnik obročkastorepih 

makijev (Simmen in sod., 2006b). Prehrana populacij na visokih gorskih predelih masiva 

Andringitra Massif se razlikuje od prehrane populacij v nižinskih območjih. Prav tako se 

razlikuje glede na sezono (Goodman in sod., 2006). Ker so samice dominantne nad samci 

tudi pri hranjenju, izbirajo in se hranijo z bolj kakovostno hrano (Rasamimanana, 1999). 

Večina listojedih primatov dopolnjuje svojo prehrano z zaužitjem zemlje; obročkastorepi 

maki pri tem ni nobena izjema. Hipoteza je, da s tem dopolnjujejo vnos natrija v svoje telo, 

saj je dokazano, da je zemlja, kjer živijo, bogata z natrijem (Ganzhorn, 1987). 
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Obročkastorepi maki pije vodo dnevno iz stoječih, tekočih ali meteoroloških voda (Rand, 

1935). Sočni listi majhnih grmov in vinske trte, kot je Xerosicyos perrieri, so pomemben 

vir vlage za nekatere skupine lemurjev v času suše, za skupine v sušnih in manj ugodnih 

habitatih pa so lahko pomemben vir vode skozi vse leto, skupaj z roso. Obročkastorepi 

maki lahko živi v trnastem gozdu brez proste vode, tekočino pa pridobiva iz endemičnih 

sočnic ali naseljene opuncije. Pri tropih, ki poseljujejo obvodni gozd, so opazili, da se 

spustijo vse do reke, do prepletov korenin iz lijan, in pijejo (Jolly, 1972). 

V nekaterih habitatih, ki jih je spremenil človek, se razraščajo tudi tujerodne rastline, ki 

imajo na lemurje lahko škodljive učinke (Sauther in sod., 2006). Leucaena, 

srednjeameriška stročnica, ki je bila pogosto posajena po vsem svetu za kurjavo in krmo, je 

lahko strupena za makije (Crawford in sod., 2006; Jolly in sod., 2006c). Po drugi strani pa 

se obročkastorepi maki hrani z vnešenimi rastlinskimi vrstami, še posebej v sušnem 

obdobju (Soma, 2006). Prav tako naseljena nova vrsta lemurjev - rjavi lemur (Eulemur 

fulvus), lahko tekmuje z obročkastorepim makijem za vire hrane v času sezone rojstev v 

rezervatu Berenty Reserve (Pinkus in sod., 2006). 

2.4.3 Medvrstne interakcije 

Možni plenilec obročkastorepih makijev v naravi je na primer orel vrste Polyboroides 

radiatus. Ko predstavnik vrste obročkastorepih makijev, rjavih lemurjev ali sifak 

(Propithecus verreauxi) opazi plenilca, vsi skupaj sprožijo glasne alarmne zvoke in se 

skrijejo v najbližje zavetje (Sussman, 1975). Podobna reakcija je prikazana kot odgovor na 

napad madagaskarske kanje (Buteo brachypterus), še enega velikega plenilca, ki pogosto 

poseda po drevesih v bližini lemurjev (Sauther, 1989). Takšna reakcija se kot odziv na 

druge velike ptice, kot so pegasta sova (Tyto alba) ali črni škarnik (Milvus migrans), ali 

sadjejede netopirje, madagaskarske leteče lisice (Pteropus rufus) zgodi le redko. Enake 

odzive na leteče plenilce opažamo tudi v kolonijah v umetnem okolju (Macedonia, 1993a). 

Skupina plenilcev vključuje več vrst cibetovk, drugih lemurjev, ujed, sov, krokodilov in 

kač (Goodman, 2003). Največji plenilci med sesalci so fosa (Cryptoprocta ferox), pikasta 

fanaloka (Fossa fossana) in najverjetneje tudi obročkastorepa vontsira (Galidia elegans) 

(Petter in Peyrieras, 1975).  

Na zavarovanih območjih si obročkastorepi maki deli ozemlje še z več kot 24-imi 

različnimi vrstami ostalih lemurjev, ki se umeščajo v vsak danes živeči rod, razen rodov 

Allocebus, Indri in  Varecia (preglednica 5). V preteklosti si je vrsta ozemlje delila še s 

kritično ogroženo podvrsto južnega navadnega varija (Varecia variegata editorum), 

najdeno v Andringitra nacionalnem parku, v zadnjih letih pa ni poročanj o takšnih 

opažanjih. 
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Preglednica 5: Lista vrst lemurjev, ki si svoje ozemlje v naravi delijo z obročkastorepim makijem 

(Mittermeier in sod., 2010) 

      Propithecus verreauxi 

Propithecus edwardsi 

Avahi peyrierasi 

Microcebus murinus 

Microcebus rufus 

Microcebus griseorufus 

Daubentonia 

madagascariensis 

Cheirogaleus medius 

Cheirogaleus major 

Lepilemur leucopus 

Lepilemur microdon 

Lepilemur petteri 

Lepilemur ruficaudatus 

Lepilemur wrightae 

Lepilemur hubbardorum 

Hapalemur aureus 

Hapalemur meridionalis 

Prolemur simus 

Eulemur fulvus 

Eulemur rufifrons 

Eulemur rubriventer 

Eulemur collaris 

Mirza coquereli 

Phaner pallescens 

 

Na zahodnem Madagaskarju so proučevali medvrstne interakcije vrst Lemur catta in 

Eulemur rufifrons. Medtem ko se jedilnika obeh vrst prekrivata, hranjenje poteka v 

različnih razmerjih; obročkastorepi maki ima bolj raznoliko prehrano, prav tako pa preživi 

več časa na tleh (Sussman, 1999). 

2.5 VEDENJE 

2.5.1 Sociobiologija 

Te živali živijo v velikih skupinah, ki vključujejo več samic in več samcev ter njihove 

potomce različnih starosti. Za razliko od drugih primatov in večine drugih lemurjev so 

samice obročkastorepih makijev dominantne nad samci in pogosto do njih kažejo 

agresivno (agonistično) vedenje (Jolly, 1966; Kappeler, 1990a; Pereira, 2006). Samice in 

novorojenci so pri hranjenju ali napajanju prvi, samci pa zadnji. Če hrane ali vode 

zmanjka, lahko obrobni člani skupine ostanejo tudi brez nje. To je lahko ključnega pomena 

v neugodnih ali obrobnih področjih kot sredstvo selekcije ali vzdrževanja velikosti tropov. 

Skupine imajo v povprečju od 10 do 20 posameznikov z enakim razmerjem med spoloma 

in mladiči vseh starosti. Obstajajo dokazi o nekaterih večjih in uspešnih skupinah 

predvsem na ohranjenih območjih z bogatimi viri  (Pride, 2006). 

Ozemlja so relativno stabilna z izredno malo spremembami v več kot 20-letnem obdobju, v 

katerem so opazovali trop v rezervatu Berenty Reserve (Mertl-Millhollen, 2000). Delitev 

tropa je posledica kompeticije med samicami. Takšne interakcije med samicami privedejo 

do nastanka podskupin in sčasoma prevladujoča podskupina izpodrine drugo (Nakamichi 

in sod., 1997). Sklepali so, da se je dominanca samic pri obročkastorepih makijih razvila 

kot odgovor na visoke reproduktivne stroške zaradi pomanjkanja virov hrane v določenih 

sezonah (Jolly, 1984; Young in sod., 1990). Neenotna razpoložljivost virov hrane je 

pripeljala do zelo sinhronizirane reprodukcije, kar omogoča, da vse samice dojijo in 

vzgajajo mladiče v obdobju, ko je v okolju hrane v izobilju, vendar pa to prav tako 

zaostruje konkurenco med samicami. Samice enega tropa tekmujejo s samicami ostalih 

tropov, prav tako pa so le-te glavne zaščitnice virov pred ostalimi tropi (Jolly in sod., 

2006c). Samice zmanjšujejo tekomovanje s samci z izvajanjem dominance. Tako so samci 

aktivno izključeni od najboljših virov. Dominanca samic je lahko izrednega pomena 

predvsem za samice na nižjih položajih in njihove mladiče (Sauther, 1993).  
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Energetska strategija pa ne pojasnjuje pomena dominance samic (Rasamimanana, in sod., 

2006), saj mladiči lemurjev v resnici rastejo počasneje v primerjavi z višjimi primati in da 

njihovo mleko ni bogatejše, kot je pri višjih primatih (Tilden, 2008; Tilden in Oftedal, 

1997). Osnovno socialno strukturo sestavljajo rezidenčne skupine samic s samci, ki se 

premikajo med skupinami. Jedro skupine predstavljajo tri ali štiri odrasle samice in njihovi 

mladiči ter ena dominantna samica, ki služi kot središčna točka ostalim (Sauther in 

Sussman, 1993). Samice redko zapustijo skupino, v kateri so se skotile. Samci po drugi 

strani zasedajo bolj periferno pozicijo, tako dobesedno kot tudi v prenesenem pomenu. 

Pogosto jih je namreč moč opaziti na obrobju tropa (Jolly, 1966: 89). V večini tropov je 

lahko opažen en sam centralni samec (Sauther in Sussman, 1993). V različnih obdobjih 

leta, predvsem v času parjenja, lahko pride do velike izmenjave samcev med enim in 

drugim tropom (Budnitz in Dainis, 1975). 

Količino pretoka osebkov med skupinami je pogojena z razpoložljivostjo virov. Tako se 

več prehajanj pojavi v migracijski sezoni od septembra do novembra. Disperzija samcev je 

odvisna tudi od njihove starosti, posesti in socialnega položaja in se pogosto zgodi med 

tretjim in petim letom starosti. Nato ostanejo v svoji novi skupini nekaj let, kjer dosežejo 

končno velikost in spolno zrelost. Nato se gibanje med skupinami pojavi vsakih 3 do 5 let. 

Ta stopnja prehajanja se zmanjša s starostjo. Samci lahko dispergirajo posamezno ali v 

skupinah po dva ali trije skupaj. Dolgoročni učinek prehajanja samcev med skupinami je 

zmanjšanje parjenja v sorodstvu (inbreeding) in maksimalen pretok genov (Sussman, 

1992). Takšna gibanje so pomembna pri razširjanju posameznikov v nove habitate in 

zmanjšanje konkurence iz bodisi gosto poseljenih ali za življenje manj ugodnih področij v 

območja, na katerih so lahko viri hrane idealni (Gould, 2006).  

Eden od rezultatov emigracije samcev in ostajanja samic v tropu je tesno sorodstvo skozi 

matrilinealne odnose. Živali v tesnem sorodstvu porabijo več časa za medsebojno 

negovanje, še vedno ostajajo v neposredni bližini bolj kot z daljnimi sorodniki ali 

nesorodnimi živalmi. Morda najbolj pomembno je dejstvo, da partnerje izbirajo samice, 

zato pride do parjenja nesorodnih živali (out-breeding) na podlagi matrilinearnih odnosov 

(Taylor in Sussman, 1985). Obročkastorepi maki kaže dokaj visoko stopnjo znotrajvrstne 

agresije v primerjavi z drugimi vrstami lemurjev. To se lahko kaže med člani istega tropa 

ali tropom tekmecev, na primer v primeru ozemeljskih sporov (Sussman in sod., 2003). 

Zehanje je včasih spremljevalec stresnih situacij (Roeder in sod., 1994). Interkacije med 

samci so včasih nekoliko bolj intenzivne, še zlasti v času razmnoževanja. Vključujejo 

lovljenje, naskakovanje in včasih celo grizenje (kar je redko tudi v času paritvenega 

obdobja ali teritorialnih spopadih tropov). Zanimivo je, da posamezniki ne kažejo vedenja 

sprave po konfliktih, kar je nenavadna situacija za živali z izrazito hierarhijo in 

dominantnostjo in sorodstveno strukturo (Kappeler, 1993). 

Obstajajo tudi kratkoročne interakcije naklonjenosti med posamezniki samec–samica, kjer 

nekateri pari skupaj preživijo več časa (Gould, 1996a). Če samci nimajo priložnosti za 

druženje s samicami, obstajajo tudi interakcije samec–samec, ki so ponavadi kratkotrajne. 

Poleg socialnih ugodnosti izkazovanje pripadnosti poveča medsebojno nego, s katero se 

živali znebijo ektoparazitov; privoščijo si tudi nekaj zaščite pred slabim vremenom s 

skupnim zbiranjem v skupine. (Gould, 1997b). 
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Nekatera srečanja so zelo ritualizirana, kot so na primer 'smradni boji' med samci (Jolly, 

1966), ki prav tako dosežejo maksimalno frekvenco v času parjenja. Označevanje z repom 

ter uporaba izločkov žlez lojnic na ramenskem območju in antebrahialnem kompleksu sta 

bistveni značilnosti smradnih bojev. Rep potegnejo navzdol, ga podrgnejo med rokami in 

ga spustijo nazaj čez ramena, da bi povečali stik z žleznimi izločki. Potem ga postavijo 

skoraj navpično, našopirjenega, ga za nekaj trenutkov podržijo pokončno in nato položijo 

navzdol čez hrbet živali v nizu hitrih odrivajočih gibov. Kmalu ga spet napolnijo z izločki 

lojnic, in nato se postopek ponovi. Vse to se zgodi, medtem ko sta dva samca obrnjena 

drug proti drugemu z obrazoma in le nekaj metrov narazen, ko vsak od njiju išče zrcalno 

sliko drugega (Budnitz in Dainis, 1975; Evans in Goy, 1968; Jolly, 1966, 1972). 

To močno ritualizirano vedenje pojasnjuje pomen vonja in morda razlaga nujnost 

podolgovatega gobca, tudi na račun stereoskopskega vida. Feromonov naj bi bili dobra 

zaščita pred žuželkami - kot odvračala. Funkcija vonjav samcev je obvestiti samice o 

prisotnosti. Poleg tega so v kombinaciji z vonjem pomembni vizualni učinki v obliki 

visoko vidnega, drzno črtastega repa. Učinkovitost razkazovanja in končna cilja, 

izpodrivanje tekmecev in vzpostavitev hierarhije dominantnosti, bi bili manj učinkoviti, če 

bi manjkal kateri od vonjalnih ali vizualnih elementov. Obred ima širše posledice v 

biologiji lemurjev za vzdrževanje hierarhije znotraj tropa, kot tudi za ohranjanje 

teritorialne meje med tropi (Jolly, 1966). 

Hierarhija v tropu je odvisna predvsem od starosti. Nižjo pozicijo med odraslimi samicami 

zasedajo samice, stare tri leta ali manj. Matere dominirajo nad hčerami in starejši mladiči 

nad mlajšimi (Nakamichi in Koyama, 1997). Alfa samice ohranjajo svoj status od enega do 

petih let, včasih celo več. Podobno je tudi pri samcih; pri treh letih starosti so prav tako 

podrejeni starejšim samcem v svojem rojstnem tropu. Z disperzijo v ostale trope pričnejo 

pri približno četrtem letu starosti, na višji položaj pa se povzpnejo med četrtim in šestim 

letom starosti. V povprečju alfa samci ohranijo svoj položaj nekoliko več kot dve leti, ko 

se pojavijo tendence, da večji samci preženejo manjše (Koyama in sod., 2005). Odrasli 

samci neprestano odganjajo samotarske samce od tropa (Nakamichi in Koyama, 1997). Pri 

obeh spolih živali na nižjih pozicijah pogosteje negujejo tiste, ki zasedajo višje pozicije 

(Nakamichi in Koyama, 1997). 

2.5.2 Reprodukcija, odraščanje in smrt 

Obročkastorepi makiji so živali, ki se razmnožujejo izključno sezonsko (Jolly, 1966); z 

nastopom estrusa in posledično porodne sezone se sezona razmnoževanja razlikuje glede 

na geografsko lokacijo populacije. Na Madagaskarju prvi estrus nastopi aprila, drugi pa se 

pojavlja v maju ali začetku junija. Parjenje je pogosto v prvih dveh tednih aprila (Jolly, 

1966). Obdobje brejosti traja približno 130 do 144 dni (Evans in Goy, 1968; Sauther, 1991; 

Van Horn in Eaton, 1979), novorojenci pa se rojevajo posamezno ali v parih od avgusta do 

novembra (Budnitz in Dainis, 1975), tik pred začetkom astralnega poletja, z vrhuncem v 

septembru (Koyama in sod., 2001). Pri prostoživečih populacijah so opazili začetek rojstev 

konec avgusta, skrb za novorojence in mladiče pa je trajala vse do konca marca (Jolly, 

1966). Brejost nastopi v sušnem obdobju in laktacija v deževnem (Gould in sod., 2003; 

Sauther 1991; Sauther in sod., 1999). Pri lemurjih je razširjen pojav sinhronega estrusa 

med samicami, kjer vse spolno zrele samice dosežejo estrus v razmaku 14-ih dni (Pereira, 

1991). 
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Samice v estrusu ostanejo dovzetne za parjenje v različnem časovnem obdobju, v razponu 

od 0 do 44 ur, v povprečju 22 ur (Van Horn in Eaton, 1979). Jolly (1966, 1967) je 

domnevala, da samice ostanejo dovzetne za parjenje samo en dan, Evans in Goy (1968) pa 

sta v umetnem okolju ocenila receptivno obdobje približno 10 ur. Pri dveh samicah v 

naravi je bilo dokumentirano, da so bile dovzetne za parjenje samo štiri ure (Koyama, 

1988), kar je precej običajno za divje živali. Samica se lahko pari z več samci, v štiriurnem 

obdobju več kot 33-krat. Parijo se lahko samo odrasli samci, stari tri leta ali več (Sauther 

1991). Do parjenja lahko pride podnevi ali ponoči v območju spalnih prostorov, dreves 

(Jolly, 1966; Koyama, 1988, Petter, 1965). Pri obročkastorepih makijih partnerja izberejo 

samice, ki preferirajo parjenje s samci nesorodnih tropov ali s samci iz drugih tropov, 

izključijo pa sorodne samce (Sauther, 1991). 

Če samica ob prvi paritvi ne zanosi, se bosta zgodila še dva zaporedna cikla gonitve 

(estrusa) vsako leto v obdobju parjenja, ki traja manj kot tri mesece. (Evans in Goy, 1968); 

Vendar samice najpogosteje zanosijo po prvem estrusu (Sauther, 1991). Po navedbah 

Evansa in Goya (1968:189), je dolžina povprečnega cikla (n = 17) 39,3 dni in povprečje 

cikla vaginalnega estrusa (n = 18) 4,7 dni. Obdobje parjenja regulira obdobje osvetlitve 

(Jolly, 1967); skrajšanje dneva najverjetneje aktivira estrus (Van Horn, 1975). V primerjavi 

s prostoživečo  populacijo na Madagaskarju se obdobje parjenja v umetnem okolju 

zamakne za šest mesecev (Van Horn, 1975).  

Genitalije samic v obdobju parjenja spremenijo fizični videz; povečajo se od enega in pol 

centimetra do tri centimetre v dolžino in spremenijo barvo iz črne v svetlorožnato (Jolly, 

1966). Spremembe v genitalnem predelu so najbolj opazne pri alfa samici, manj pa pri 

nuliparnih samicah (Saughter, 1991). Pri slednjih je obdobje gonitve pogosto zakasnjeno 

za mesec ali dva v primerjavi z bolj izkušenimi vrstnicami (Koyama, 1988). Dva dni po 

parjenju se oblika in barva genitalij vrneta v prvotno stanje (Sauther, 1991). Nekateri 

lemurji samci lahko kažejo spremembe v velikosti testisov, ki sovpadajo s sezono parjenja 

(Evans in Goy, 1968). Pri samcih so v tem obdobju opazili zmanjšanje telesne teže, prav 

tako se spremeni krzno, podobne fizične spremembe so opažene pri doječih samicah 

(Sauther, 1991). V obdobju parjenja svojo obliko in obarvanje spremeni tudi vulva, 

približno deset dni pred porodom (Sauther, 1991). 

Zanimivo je, da stroga hierarhija dominantnosti med samci razpade takrat, ko pride do  

srečanja z gonečimi samicami. Dominantni samci ne pridobijo vedno največ samic in 

uspešnih kopulacij (Jolly, 1967; Koyama, 1988), čeprav v mnogih primerih pričnejo s 

parjenjem prvi in varujejo goneče samice (Sauther, 1991). Poleg tega je Sauther (1991) 

sklepal, da prejšnja parjenja samic s subdominantnimi samci zmanjšajo možnost neuspelih 

kasnejših parjenj z dominantnimi samci.  

Pri opazovani populaciji v naravi v rezervatu Beza Mahalfy so vse samice (n = 4) kotile 

samostojno na drevesu, ostali člani tropa so bili še vedno blizu (Sauther, 1991). Porod 

običajno nastopi podnevi, vendar pa se včasih zgodi naključno (Koyama in sod., 2001), 

obročkastorepi maki pa pogosto rodi podnevi (Takahata in sod., 2001). Traja 60-90 minut, 

posteljico mati po porodu pojé. Obsežno opazovanje 204-ih rojstev lemurjev v rezervatu je 

pokazalo, da je bilo več kot 95 % novorojencev rojenih posamezno. Obstajajo tudi legla z 

več mladiči, vendar so redka, tako pri populaciji v naravi, kot tudi tista v umetnem okolju 

(Benirschke in Miller, 1881; Koyama in sod., 2001). 
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Pojavi se precej visoka umrljivost novorojencev zaradi predatorjev, bolezni, nesreč 

(padcev), površnosti,  materinske neizkušenosti (Jolly, 1972).  Razmerje med spoloma ob 

rojstvu je enako (Koyama in sod., 2001). Novorojenčki merijo približno deset centimetrov 

v dolžino in so po barvi podobni odraslim (Jolly, 1966). Tehtajo 50-70 gramov, osebki s 

težo manj kot 55 gramov so rojeni prekmalu (Benirscke in Miller, 1981). Mladiči so 

fizično aktivni že nekaj dni po rojstvu; s plezalnimi vajami pričnejo, ko so stari dva tedna, 

še preden dopolnijo dva meseca, pa začnejo uživati trdno hrano (Jolly, 1966). Umrljivost 

mladičev je lahko visoka, tudi 50-odstotna v določenih populacijah (Gould in sod., 2003), 

in je pogosto odvisna od materine starosti, okoljskih razmer in razvojnega stanja 

(Benirscke in Miller, 1981; Gould in sod., 2003; Koyama in sod., 2001; Parga in Lessnau, 

2005). Umrljivost v prvem mesecu predstavlja približno eno tretjino vseh smrti mladičev 

(Koyama in sod., 2001).  

Mladi obročkastorepi makiji se fizično in socialno hitro razvijajo v prvih štirih mesecih 

svojega življenja. Faza novorojenčka, ko so dojenčki v stalnem stiku s svojimi materami, 

traja približno dva do tri tedne. Nato novorojenčki pričnejo v večji meri raziskovati svoje 

okolje, in manj časa preživijo na mami ali ob njej, zmanjša se tudi pogostost materinega 

negovanja. Pri sedmih do osmih tednih starosti je raven raziskovanja okolice pri mladičih 

najvišja, odstotek skupno preživetega časa matere in mladičev pa se zmanjša do pet 

odstotkov po šestnajstem tednu (Gould, 1990). Matere skrbijo za svoje mladiče več ali 

manj nenehno, še posebej v obdobju zgodnjih faz rasti. Mrtve ali umirajoče mladiče matere 

večkrat obiskujejo, ližejo, se jih dotikajo. Zapustijo jih sčasoma, predvsem takrat, ko se 

trop seli drugam. Matere oddajajo tudi izrazite zvoke svojim mrtvim mladičem, preden se 

umaknejo od njih in po tem (Nakamichi in sod., 1996). Matere, ki so po porodu izgubile 

svoje mladiče, pogosto ugrabijo druge novorojence in jih posvojijo (Koyama in sod., 

2001). 

Dominantnostni odnosi po hierarhični lestvici so vzpostavljeni že na začetku, z rojstvom 

vrstnikov, z  grobo igro brez pravil od četrtega do petega meseca starosti. Odnosi z vrstniki 

in ostalimi člani skupine ostanejo stabilni od odstavitve in med puberteto. Odrasli in 

mladostniki obeh spolov dominirajo nad vsemi mladiči in novorojenci, prav tako mladiči 

dominirajo nad novorojenci. Puberteta se pojavi pri približno šestnajstih mesecih, in takrat 

se razvije tudi dominanca samic (Pereira, 1993). V naravi mladi osebki dosežejo odraslo 

velikost pri letu in pol starosti, spolno zrelost pa pri dveh letih in pol (Jolly, 1966). V 

umetnem okolju populacije dosegajo spolno zrelost ter uspešno paritev pri približno treh 

letih (Koyama in sod., 2001; Sauther, 1991; Sussman, 1991). Letna rodnost je nizka pri 

dveletnih samicah (11 %), višja pri triletnih (50 %) in najvišja pri samicah, starih štiri leta 

ali več (75-80 %). Pri več kot 90 % samic je interval med rojstvi eno leto (Koyama in sod., 

2001). 

Pri poldivji koloniji so opazili, da se samice v tropu niso parile s samci istega tropa ali z 

lastnimi potomci, ampak so se uspešno parile s priseljenimi samci drugih tropov. Ista 

študija je dokazala tudi prisotnost poskusov detomorov mladičev s strani samcev, ki niso 

bili očetje, hkrati pa opazila uspešno varovanje mladičev s strani samic, ki so detomor 

preprečile. Predviden model sistema parjenja pri obročkastorepih makijih iz te študije 

izhaja iz samičinega preprečevanje incesta, kar je privedlo tudi do disperzije samcev iz 

tropov, kjer so se skotili (Pereira in Weiss, 1991). Ko se samci preselijo v druge trope, 

lahko pride do detomora novorojencev v teh tropih. 
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Tako si samci povečajo možnosti za prenos svojih genov na potomce v parjenju s 

samicami pri naslednjem razmnoževalnem ciklusu. Takšne napade so zabeležili v 

rezervatu Berenty Reserve na Madagaskarju. Ko sta se samec in doječa samica umaknila iz 

matičnega tropa, so osirotelega mladiča ubili priseljeni samci. Primarni napadalec se nato 

pari s samicami celega tropa v naslednji paritveni sezoni (Ichino, 2005). Podoben napad 

priseljenega samca je bil zabeležen med srečanjem znotraj tropa, kar je povzročilo smrt 

mladiča, ki ni bil sirota, vendar pa je bil ločen med srečanjem (Hood, 1994). Takšno 

vedenje je le redko zabeleženo. 

Kot pri ostalih primatih, je tudi pri obročkastorepem makiju prisoten pojav alostarševstva 

oziroma skrb za mladiča s strani ostalih članov tropa, ki opravljajo vlogo staršev. 

Alostarševstvo obsega igro s prenašanjem novorojencev ter medsebojno nego. Pri tem 

sodelujejo člani tropa obeh spolov in starosti. Tudi odrasli samci občasno negujejo mladiče 

in se z njimi igrajo, ne glede na rang mladiča ali odraslega. S takšnim vedenje si lahko 

odrasli samci privoščijo boljši, osrednji položaj v tropu in pridobijo s tem večjo varnost, 

boljšo zaščito pred plenilci ter povečajo možnosti za povezanost s samicami (Gould, 

1997a). Mladiči s tem razvijajo socialne veščine in povečajo zaščito s strani alostaršev. 

Matere pridobijo nekaj prostega časa za hranjenje in miren počitek (Gould, 1992). 

Stopnja smrtnosti je močno odvisna od klimatskih ciklov (Jolly in sod., 2006c). Dveletna 

suša v jugozahodnem Madagaskarju je povzročila zmanjšanje populacije odraslih osebkov 

za 27 %. Čeprav je umrljivost odraslih samic v razponu okrog 3 %, je smrtnost 10-krat 

večja v obdobju dveletne suše. Podobno je pri umrljivosti novorojenih mladičev, ki 

običajno dosega 20 % do 50 %, v času suše pa poskoči na 80 % (Gould in sod., 1999). 

Obdobje v literaturi ni definirano, sklepamo na časovno enako obdobje. 

Samice v naravi v povprečju živijo šestnajst let, najstarejša zabeležena starost samice v 

naravi je bila med osemnajst in dvajset let. Življenjska doba samcev je krajša zaradi 

socialne strukture vrste, vendar obstajajo zapisi o samcih, ki živijo v naravi vsaj petnajst let 

(Gould in sod., 2003). V umetnem okolju je bila zabeležena najdaljša življenjska doba 

osebka 27 let (Jolly, 2003).  

2.5.3 Sporazumevanje 

2.5.3.1 Zvočno sporazumevanje 

Obročkastorepi makiji se sporazumevajo s širokim spektrom glasov, ki obsega vsaj 22 

izrazitih klicev pri odraslih ter dodatnih šest pri mladičih, vsi pa vsebujejo variacije v 

posebnih vrstah klicev (Macedonia, 1993b). 

Makedonia (1993b), ki je zaključil prvi obsežen pregled oglašanja pri obročkastorepem 

makiju, je umestil vrste klicev odraslih živali v tri kategorije (»Affiliative«, »Agnostik« in 

»Alarm« vokalizacije) in klice mladičev v dve kategoriji (»Affiliative« in »Distress« 

vokalizacije) (Macedonia, 1993b). Zvoki javkanja in kričanja so pogosto uporabljeni pred 

premiki tropov (Jolly, 1966). Zvok mijavkanja je odvisen od bližine drugih posameznikov 

v tropu; ko drugih posameznikov ni v bližini, se klic proizvaja hitreje in z večjo 

pogostostjo, da se določi položaj klicočega (Oda, 1996). Tropi, ki živijo na manjših 

ozemljih, so manj odvisni od zvočne komunikacije (Macedonia 1986; Oda, 2002). 
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Zvoki zavijanja, »hmm«, »a« in piski igrajo pomembno vlogo pri pozicioniranju skupine, 

med selitvijo in gibanjem (Macedonia, 1993b). Predvsem klice zavijanja samcev je bilo 

možno slišati pred daljšimi obdobji nedejavnosti skupine (počitki ob večeru, popoldanski 

počitki ipd.) in v obdobju parjenja, ko so opozorili nase s tako imenovanimi 

samopromocijskimi (self-advertising) klici (Jolly, 1966). Oglašanje, ki spominja na 

predenje, je edina vokalizacija, ki pri odraslih izraža naklonjenost (Macedonia, 1993b). 

Oglašanja odraslih, kot so »jip«, t.i. kokodakanje, vriskanje, čivkanje in drugi, izražajo 

prevlado ali predajo in se razlikujejo po pogostnosti uporabe glede na starost, položaj in 

spol posameznika (Macedonia, 1993b). Alarmni klici predstavljajo splošno opozorilo. Taki 

so na primer »gulp« oziroma požirek ter opozorilni klici, ki opozarjajo na lokacijo in tip 

predatorja – »strganje« in kriki (Macedonia, 1993b). Prav tako lahko klici variirajo glede 

na stopnjo vzburjenja; živali jih proizvedejo z zaprtimi ali odprtimi usti (Macedonia, 

1993b). 

Obročkastorepi maki uporablja različne zvoke za različne in celo specifične življenjske 

situacije. Primer: rašpljasti zvoki in kriki se uporabljajo izključno kot odziv na nevarnosti 

iz zraka, ki jih lahko izzovemo tudi z različnimi umetnimi stimulatorji (Macedonia in 

Polak, 1990). Klici mladičev najpogosteje izražajo potrebo po materini bližini ali bližini 

drugih članov družine, medtem ko v situaciji v stiski oddajajo blage ali močne piske ter 

izražajo nelagodje (Macedonia, 1993b). Tako pri odraslih kot pri mladičih velja, da klici 

lahko vsebujejo  identifikacijske podatke o tistem, ki klice oddaja. V nedavni študiji, ki 

vključuje pet parov novorojencev, so bile matere sposobne prepoznati klic lastnega 

dojenčka v stiski s 58 % natančnostjo (Nunn, 2000). Še vedno pa je o vokalizaciji pri 

obročkastorepih lemurjih veliko neznanega. 

2.5.3.2 Sporazumevanje z vonjem 

Prav tako pomemben je proces kemičnega označevanja, predvsem genitalnega, poznanega 

pri obeh spolih. Kot je opisala Jolly (1966), živali drgnejo svoje genitalije na različna 

območja, ki so vertikalna in ozka. Oznaka je dolga približno dva centimetra, proces pa 

ponovijo dvakrat do trikrat. Samice za označevanje uporabijo površino vulve, samci pa 

žleze na mošnji, prav tako uporabljajo žleze analne regije. Samci uporabljajo genitalno 

markiranje redkeje kot samice (Evans in Goy, 1968). Označevanje z vonjalnimi žlezami je 

spolno specifično, pri samcih še posebej zaradi antebrahialnih in brahialnih žlez, ki jih 

uporabljajo. Samci uporabljajo kot substrat za nanos žlez kar lasten rep, kasneje pa rep 

uporabijo v procesu zastraševanja, groženj ter v nadaljnjih smradnih bojih (Jolly, 1966). 

Obročkastorepi maki za označevanje z vonjalnimi žlezami uporablja le rastline in svoje 

telo kot substrat, označuje pa le z brahialnimi, antebrahialnimi ali genitalnimi žlezami 

(Jolly, 1966). Živali ne markirajo druga drugo (Schilling, 1974), prav tako nikoli ni bilo 

opaženo vonjalno označevanje z urinom ali obrazom (Jolly, 1966). 

Pri živalih v umetnem okolju (posledica neprimernih materialov za ozačevanje v ogradi) je 

bilo pogosteje opaženo težje markiranje z vonji v primeru, ko so bile veje pretanke ali 

šibke; pojavila so se druga vedenja, kot npr. drgnjenje žlez podlakti, ki nato povzroči 

značilen zvok klikanja (Evans in Goy, 1968).  

Z vonjem se mladiči srečajo pri približno treh tednih starosti, ko ovohavajo substrate 

okolja in ostale lemurje v okolici. 
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Pri približno dvanajstih mesecih samci pričnejo označevati z brahialnimi in 

antebrahialnimi žlezami, pri trinajstih mesecih kažejo vedenje maziljenja repa, med 

šestnajstim in osemnajstim mesecem pa skoraj vsi spolno zreli lemurji pričnejo z 

genitalnim markiranjem (Palagi in sod, 2002). Oba spola kažeta veliko frekvenco 

markiranja z vonji v obdobju parjenja, pogosto je vonjanje telesa in genitalnih predelov 

(Palagi in sod. 2003, 2004). Samci v tem obdobju markirajo več, prav tako je vonjalno 

markiranje pogostejše v obdobju disperzije (Gould in Overdorff, 2002), pomembno vlogo 

pa igra tudi pri ugotavljanju reprodukcijskega statusa posameznika (Kappeler, 1990b, 

1998). Živali z vonji označujejo tudi teritorije in so bolj pozorne, ko na domačem ozemlju 

zaznajo vonj lemurja, ki ne živi v tropu (Ramsay in Giller, 1996). Samci imajo sposobnost, 

da lahko vonj drugega samca prepoznajo in se na nepoznane vonjave močneje odzovejo 

(Mertl, 1976, 1977). Trenutne raziskave kažejo, da je vonjalno markiranje najbolj pogosto 

v prekrivajočih teritorijih sosednjih tropov in ne na mejah, ki delijo teritorije tropov (Mertl-

Millhollen, 1988). Čeprav ta območja predstavljajo le delček domačega območja, lahko 

člani tropov preživijo večino časa v teh conah združevanja. Prav tako to lahko pojasni, 

zakaj se vonjalno označevanje pojavlja predvsem v tej regiji (Mertl-Millhollen, 1988).  

2.6 VZREJA 

Obročkastorepi maki je dobro prilagojen življenju v umetnem okolju. Živali v človeški 

oskrbi oddajajo zvoke, ki spominjajo na predenje pri malih mačkah, kot to počnejo tudi 

živali v naravnem okolju, ko so sproščene, v stiku z ostalimi člani tropa. Živali v umetnem 

okolju so prilagojene na različne jedilnike, ki večkrat vključujejo tudi riž in banane, zato so 

lahko odvisne od sladkorja, ki ga imajo rade. Vendar pa se takšna hrana odmika od njihove 

normalne in običajne hrane, ki je visoko vlaknasta in vsebuje veliko taninov, zato se poviša 

tveganje za preobremenitev organizma z železom. V divjini obročkastorepi maki pije vodo 

preko celega dne, prav tako v umetnem okolju. Tako divje populacije kot populacije v 

umetnem okolju se sončijo na soncu: sedijo na stegnih, razširijo svoje ude ter izpostavijo 

trebušno površino soncu (slika 8). Spijo tako, da nos položijo med zadnje noge, rep pa 

zavijejo preko hrbta.  Živali v umetnem okolju so pokazale le malo strahu pred kačami, 

senca velikih letajočih ptic pa jih je spodbudila k begu in skrivanju v zavetje (Rand, 1935). 

 

Slika 8: Ritual sončenja živali v živalskem vrtu Augsburg v Nemčiji. (Vir: ZOO Augsburg). 
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Sedemletna študija obročkastorepih makijev iz umetnega okolja, naseljenih na otok Sv. 

Katarine v Georgiji, ZDA je pokazala, da so živali počasi razvile obnašanje, ki je podobno 

tistemu v naravi. Živali so na začetku izgubile težo in povečale spretnost pri raziskovanju 

območja z namenom iskanja novih rastlin. Prilagodile so se počasi v naslednjih enem do 

treh letih, vendar so skupine kmalu postale podobne divjim tropom v obnašanju in 

sporazumevanju na dolge razdalje. Sčasoma so se pri njih razvile tudi druge značilnosti 

divjih tropov, kot so dominacije samic in izseljevanje samcev iz skupin (Keith-Lucas in 

sod., 1999). 

2.7 LEMURJI V ŽIVALSKIH VRTOVIH IN PARKIH  

Od leta 2009 je bilo zabeleženih približno 2.500 obročkastorepih makijev v živalskih 

vrtovih po vsem svetu, poleg tega še veliko več v manjših obcestnih zbirkah, laboratorijih 

in trgovinah z živalmi. Vrsta je najpogostejši lemur v umetnem okolju in najpogostejša 

vrsta vseh primatov v ujetništvu (ISIS, 2009). 

Vsak park, živalski vrt in tudi zasebniki morajo pridobiti ustrezno dokumentacijo za 

doselitev eksotičnih živali v umetno okolje in zagotoviti ustrezne razmere, ki jih 

predpisujejo različne institucije, državne ali mednarodne.  

2.7.1 Zakonodaja v Republiki Sloveniji 

Minimalni pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer in ustrezne nege za lemurje ter 

druge mednarodno varovane vrste so določene z Odredbo o bivalnih razmerah in oskrbi 

živali prosto živečih vrst v ujetništvu (preglednica 6.) 

Preglednica 6: Minimalni pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer in ustrezne nege pri zadrževanju 

prostoživečih živali v ujetništvu (ARSO, 2016). 

Skupina Št. 
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i (m²) 
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živalskega 

izvora 
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40-75% relativna 
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plezala iz lesa, 

leseni zaboji 
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Socialna struktura pri lemurjih po minimalnih pogojih za zagotovitev ustreznih bivalnih 

razmer in ustrezne nege pri zadrževanju prostoživečih živali v ujetništvu RS ni definirana. 

2.7.2 EAZA 

EAZA ali evropsko združenje živalskih vrtov in akvarijev, ki deluje tudi v okviru svetovne 

zveze WAZA (Svetovno združenje živalskih vrtov in akvarijev), postavlja visoke 

standarde za oskrbo divjih živali v umetnem okolju. Ti standardi temeljijo na sedanjem 

znanju in praksah za nastanitev in oskrbo živali v živalskih vrtovih in akvarijih. Članice 

morajo upoštevati minimalne standarde v oskrbi in ureditvi življenjskega prostora, ki jih 

združenje postavi, prav tako pa so deležne medsebojnega sodelovanja na visokem nivoju, 

povezovanja v vzrejne programe ter izmenjavo živali (EAZA, 2016). 

Kuratorji v posameznih živalskih vrtovih vodijo rodovne knjige za vsako redko živalsko 

vrsto ter zagotavljajo uspešen program razmnoževanja in genetsko banko določene 

živalske vrste. Kurator za obročkastorepe lemurje v Evropi je Caterina Spiezio iz parka 

Natura Viva v Italiji. EAZA postavlja stroge kriterije pri vstopu v združenje, članice pa 

morajo živalim zagotoviti ustrezne bivanjske pogoje, primerno velikost in opremljenost 

prostora, ustrezno socialno strukturo, prav tako morajo imeti ustrezno oskrbo za dobro 

psiho-fizično počutje (opremljenost prostora, naravno okolje, treninge, obogatitev 

življenjskega vsakdana, ustrezen transport in veterinarsko oskrbo). Združenje članicam 

postavlja standarde, svetuje in predstavlja najboljše prakse članic v oskrbi, načrtovanju 

ograd, naseljevanju različnih vrst v skupne ograde, da je zadoščeno namenu združenja – 

ohranjanju živalskih vrst in izobraževanju (EAZA, 2016). 

2.7.3 Pomembnost vzreje v umetnem okolju 

Projekt 'Lemur Conservation Network' (LCN) je projekt liste IUCN in SSC skupine 

specialistov za primate sekcije Madagaskar. Združenje poziva vse ljubitelje lemurjev v 

svetu, da se mu pridružijo v skupnem prizadevanju in boju za zaščito lemurjev pred 

izumrtjem. LCN povezuje več kot 50 organizacij, ki se ukvarjajo z varovanjem edinstvenih 

lemurjev z Madagaskarja pred izumrtjem, z ljudmi po vsem svetu, ki želijo podpreti namen 

ohranitve. 21. februarja 2014 je skupina IUCN SSC skupina specialistov za primate 

Madagaskarja objavila poročilo 'Lemurji Madagaskarja: strategija za njihovo ohranitev 

2013-2016' v reviji Science. Projekt LCN promovira ta akcijski načrt in podpira 

naravovarstvene organizacije, ki si prizadevajo za zaščito divjih živali na Madagaskarju 

(Lemur Conservation Network, 2015). 

2.7.4 Pomen živalskih vrtov in parkov pri ohranjanju lemurjev  

2.7.4.1 Upravljanje vzreje lemurjev v zooloških vrtovih 

Vsi akreditirani severnoameriški in evropski živalski vrtovi (tudi akreditirani rezervati, kot 

sta fundacija za ohranitev lemurjev, fundacija Lemur Conservation Foundation in center 

lemurjev, Duke Lemur Center) sodelujejo pri upravljanju vzrejnih programov s svojimi 

vrstami lemurjev. To pomeni, da je genetska zgodovina vseh lemurjev v njihovi oskrbi 

skrbno zabeležena in sledena. Priporočila za razmnoževanje tako temeljijo na teh 

informacijah. Z vsemi lemurji upravljajo kot s celoto, ne le s strani posameznih institucij. S 

tem so zagotovljene najboljše genetske raznolikosti populacije v umetnem okolju, kar 

ohranja zdrave in dolgo živeče lemurje po vsem svetu. 



24 
Cirkulan S. Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev (Lemur catta) v 

Bioparku Lipovec. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem 

in Bio, 2016 

Končna, dolgoročna cilja teh vzrejnih programov sta zaščita pred morebitnim izumrtjem 

vrste v naravi in možnost izpustitve nekaj lemurjev nazaj v naravo. To so v preteklosti že 

naredili s skupino navadnih varijev (Varecia variegata), rojenih v Duke Lemur Centru 

(Corey Romberg, 2016). 

2.7.4.2 Živalski vrtovi podpirajo ohranjanje lemurjev 

Živalski vrtovi podpirajo tudi številne programe ohranjanja lemurjev na Madagaskarju, 

tako z znanjem in izkušnjami, kot tudi s financiranjem le-teh. Številni živalski vrtovi 

zbirajo sredstva in nato donirajo denar organizacijam s celega sveta; prav tako pošiljajo 

svoje strokovnjake, ki pomagajo s svojimi izkušnjami v naravovarstvu. Madagascar Fauna 

and Flora Group (MFG) združuje zoološke vrtove in akvarije po celem svetu in tako varuje 

divje življenje Madagaskarja. S pomočjo številnih partnerjev MFG vzdržuje in skrbi za 

park Ivoloina, ki se razprostira na 282 hektarjev velikem območju, prav tako Rendrirendry 

Research Station v rezervatu Betampona Natural Reserve na vzhodnem Madagaskarju. 

Velik podpornik varovanja lemurjev je živalski vrt Omaha's Henry Doorly ZOO z dvema 

programoma financiranja: Madagascar Biodiversity Partnership in Conservation Fusion 

(Corey Romberg, 2016). 

2.7.4.3 Izobraževanje in navdih v živalskem vrtu 

Prispevki, ki jih zberejo v živalskih vrtovih, sestojijo iz manjših donacij obiskovalcev, ki 

jih je navdihnila izkušnja v živalskem vrtu, bodisi stik z lemurji, spoznavanje le-teh ali 

izobraževanje o njih. Mnogo ljudi nikoli ne bo imelo priložnosti videti divje lemurje na 

Madagaskarju, zato so živalski vrtovi priložnost, da si te zanimive živali ogledajo od blizu, 

se o njih učijo, jih vzljubijo ter pomagajo pri njihovem varovanju. Povprečen človek nikoli 

ne bi dojel pomena in pomembnega dela naravovarstvenih organizacij po celem svetu, če 

živalski vrtovi tega dela ne bi promovirali. Dejstvo je, da so naravovarstvene organizacije 

običajno majhne, nizko financirane organizacije. Denar, ki ga živalski vrtovi v 

posameznem programu zberejo, gre neposredno za namene naravovarstva. Živalski vrtovi 

imajo milijone obiskovalcev, prav tako milijone sledilcev na družabnih omrežjih. Odkar so 

živalski vrtovi z naravovarstvenimi organizacijami delili skupna naravovarstvena sporočila 

ter objavili partnerstva s temi organizacijami, je publiciteta narasla in je ni mogoče kupiti, 

vse to pa predstavlja brezplačno oglaševanje naravovarstvenih organizacij. Poleg zbiranja 

sredstev živalski vrtovi izobražujejo obiskovalce o načinu življenja živali in razlogih za 

njihovo ogroženost ter tako pomagajo pri ohranitvi lemurjev in njihovega habitata. Primeri: 

podpora trajnostnemu kmetijstvu in produktom z Madagaskarja; ozaveščanje o 

preverjenem nakupu izdekov, čokolade, vanilije, skrbno pregledani izdelki iz lesa, ki ne 

prihajajo iz gozdov Madagaskarja ilegalno. Prav tako z deljenjem videov in fotografij v 

medijih in socialnih omrežjih obiskovalci izražajo mnenja o črnem trgu z lemurji in širijo 

informacije. Cilj naravovarstva je, z majhnimi spremembami v javnosti s skupnim 

prizadevanjem ustvariti velike spremembe za naravo. Noben drug prostor na svetu nima 

večjega učinka na to kot prav živalski vrtovi. 181 milijonov ljudi na leto obišče združenje 

AZA (Združenje zooloških vrtov in akvarijev) le v Združenih državah Amerike. To je več 

od letnega obiska na vseh štirih velikih ameriških športnih dogodkih.  'Lemur Action Plan' 

predpostavlja, da bi sedem milijonov ameriških dolarjev lahko rešilo lemurje pred 

izumrtjem v naravi. Če torej le 25 % od 181 milijonov obiskovalcev prispeva po en dolar, 

je pokrit cel znesek naravovarstvenega projekta (Corey Romberg, 2016). 
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3 RAZISKOVALNO DELO 

V projektu diplomskega dela smo izbrali različne sodobne evropske živalske vrtove, ki 

vzrejajo vrsto obročkastorepih makijev, in naredili primerjave na področju splošne oskrbe, 

življenjskega prostora, reprodukcije, veterinarske oskrbe ter treninga živali. V študiji smo 

izbrali pet živalskih vrtov, ki so se razlikovali po socialnih strukturah, velikosti tropov 

živali ter velikosti, obliki in opremljenosti ograd.  

Pri raziskovanju nas je zanimalo tudi, kako se življenje te vrste lemurjev v naravi razlikuje 

od življenja lemurjev v umetnem okolju, katera prehrana je na podlagi izkušenj iz 

evropskih živalskih vrtov najprimernejša za obročkastorepe makije v umetnem okolju, 

kako zaposleni na splošno skrbijo za njihove živali, kakšna je socialna struktura in 

reprodukcija živali ter kakšna je moderna in funkcionalna ograda, ki bo zadostila vsem 

potrebam živali v novem okolju. 

Kot rezultat raziskovalnega dela smo oblikovali načrt oskrbe in življenjskega prostora 

obročkastorepih makijev v parku Biopark Lipovec. 

Pri raziskovanju smo na podlagi zastavljenih ciljev postavili naslednje hipoteze: 

 Velikost življenjskega prostora v sodobnih živalskih vrtovih ne vpliva na dobro 

počutje, socialno vedenje in reprodukcijo obročkastorepih makijev. 

 Vzreja obočkastorepih makijev v umetnem okolju je v primerjavi z drugimi 

živalskimi vrstami nezahtevna in za obstoj vrste bistvenega pomena. 

 V živalskih vrtovih in parkih je prehrana določena na podlagi njihovega jedilnika v 

naravi in se po sestavi bistveno ne razlikuje. 

3.1 MATERIAL IN METODE 

Po pregledu obstoječe literature o obročkastorepih makijih smo nadaljevali z raziskovalnim 

delom na področju vzreje lemurjev v živalskih vrtovih in parkih. V raziskavo smo vključili 

pet sodobnih evropskih živalskih vrtov. Raziskava je obsegala obisk izbranih živalskih 

vrtov, zbiranje podatkov, opisovanje ograd z lemurji, opazovanje živali, srečanja ter 

pogovore z oskrbniki živali, kuratorji in biologi. Pomembne informacije o lemurjih v 

živalskih vrtovih smo pridobili tudi s strani Evropskega združenja akvarijev in živalskih 

vrtov - EAZA  ter živalskega vrta San Diego.  

Seznam živalskih vrtov, vključenih v raziskavi: 

 ZOO Zagreb (Hrvaška) 

 Bratislava ZOO (Slovaška) 

 ZOO Hannover (Nemčija) 

 ZOO Augsburg (Nemčija) 

 ZOO Hluboká – Ohrada (Češka) 

Vsi živalski vrtovi te vrste lemurjev nimajo, zato smo na začetku poiskali tiste, ki 

obročkastorepega makija vzrejajo oziroma prikazujejo. 

Informacije o tem smo iskali na njihovih spletnih straneh in spletnih seznamih živalskih 

vrst. Naslednji kriterij za izbor proučevanega živalskega vrta je bil tip ograde. 
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Živalski vrtovi se namreč razlikujejo po tipih ograd; nekatere ograde obročkastorepih 

makijev so starejše, druge sodobnejše, prav tako zgrajene iz različnih materialov, prehodne 

ali le galerijske. Zanimala nas je še opremljenost in funkcionalnost ograd. Živalsko 

počutje, odnosi v skupini in reprodukcija se v različnih ogradah lahko razlikujejo. Zato je 

bil tip ograde pomemben kriterij za raziskavo omenjenih vedenj.  

Pomemben kriterij je bila tudi socialna struktura tropa. Izbrali smo različne socialne 

strukture: skupine samcev, reproduktivne skupine, sorodne skupine (zaustavitev procesa 

razmnoževanja s kontracepcijo) ter primerjali vedenje, odnose in počutje živali v skupini.  

V živalskih vrtovih smo izvedli intervju s pomočjo vnaprej pripravljenega vprašalnika, ki 

je bil enak za vseh pet živalskih vrtov, vključenih v raziskavo. Zanimalo nas je: 

 Kako dolgo že vzrejate obročkastorepe makije v vašem živalskem vrtu? Odkod ste 

pripeljali živali, kako so med seboj sorodne, kakšna je spolna struktura skupine ter 

koliko so osebki stari? 

 Ste jih kdaj že selili iz stare v novo ogrado ter ali ste pri tem opazili kakšne 

spremembe v njihovem obnašanju, življenju? 

 Kako velika je njihova ograda (tako notranji kot zunanji prostor)? Jo lahko opišete? 

 Ali notranji prostor ogrevate? Če da, na kakšno temperaturo? 

 Katero pregrado ste uporabili in kako ste jo umestili v prostor? Nam jo lahko 

opišete? 

 Katere rastline ste zasadili v prostor in kakšne kriterije ste si postavili pri izboru 

rastlinskih vrst? 

 Ali nam lahko opišete dnevno rutino pri oskrbi lemurjev? 

 Ali ste v isto ogrado z lemurji naselili tudi katero drugo vrsto živali? Zakaj ste 

izbrali to vrsto? 

 Ali nam lahko opišete jedilnik lemurjev? Kolikokrat dnevno poteka hranjenje in na 

kakšen način jim hrano postrežete? 

 Katero preventivno veterinarsko oskrbo izvajate za to vrsto ter kako pogosto? Ste 

imeli kdaj že kakšno nezgodo ali bolezen pri tej vrsti v zgodovini ter kako ste bili 

na to pripravljeni in kako ste ukrepali? 

 Ali lemurje trenirate ter katere programe za obogatitev življenja izvajate? 

 Kako preprečite konflikte med živalmi? 

 Ali je vaša skupina lemurjev že imela mladiče in katere kriterije morate zagotoviti 

za reprodukcijo? 

 Ali se soočate s kakšno težavo pri vzreji lemurjev na splošno ter kakšnih rešitev se 

poslužujete? 

 Drugo. 

Na koncu smo na podlagi pridobljenih informacij oblikovali načrt oskrbe in življenjskega 

prostora obročkastorepih makijev v Bioparku Lipovec. Pri sami zasnovi smo si zastavili 

več kriterijev. Na prvo mesto smo umestili kvalitetno življenje in počutje živali, ki se 

čimbolj približa naravnim razmeram z optimalno oskrbo in življenjskim prostorom. 
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Definicija naravnih razmer za lemurje v umetnem okolju: življenjski prostor, ki spominja 

na okolje, v katerem živali živijo v naravi, z bujnim in ustreznim rastjem, skalovjem, debli 

in vejami, ki predstavljajo območja za spanje, počivanje, plezanje, igro ter označevanje; 

spodbujanje naravnega vedenja z obogatitvijo vsakdana lemurjev z različnimi predmeti in 

igračami; zagotovitev naravne interakcije znotraj tropa z reprodukcijo ter interakcije z 

ostalimi živalskimi vrstami.  

Pri oblikovanju jedilnika so pomembni naslednji kriteriji: 

 pester jedilnik s številnimi vrstami rastlin v različih rastlinskih delih, manjše živali, 

v katerih najdemo pestro paleto različnih snovi, ki jih živali s hrano pridobijo tudi v 

naravi, 

 poudarek na manj kalorični hrani in hrani z več vlakninami, od katere se živali ne 

zredijo preveč in hitro, 

 preverjenost jedilnika (uporaba podobnih jedilnikov v drugih živalskih vrtovih). 

Pomembna kriterija načrtovanja in oblikovanja življenjskega prostora sta vidik in počutje 

obiskovalcev v prostoru. Ljudje radi opazujemo živali v estetskem okolju, se jim 

približamo, z njimi poistovetimo in občutimo empatijo. Prav tako sta estetski življenjski 

prostor in opazovanje živali v naravnejšem okolju pomembna vidika s področja 

izobraževanja in celostnega vpogleda na dojemanje ekosistema in funkcije živali v njem. 

Cilj je bil ustvariti estetski in funkcionalni življenjski prostor, ki zadosti vsem vidikom 

sodobnega živalskega parka: spoznavanje živali, kjer so varne živali in obiskovalci, 

zagotoviti živalim optimalne pogoje za življenje, spoznavati živali in ekosisteme ter s tem 

izobraževati celostno, neposredno podpreti projekte ohranjanja ogroženih vrst in ogrožene 

živali razmnoževati. Velikost prostora je za nas bila pomemben kriterij, ker lahko na 

večjem prostoru zasadimo več rastlin, ki jih lemurji ne uničijo tako hitro, na njem lahko 

vzrejamo večjo skupino živali, katere podobne velikosti pogosto najdemo v naravi, 

omogočimo sobivanje vrst, ki se na večjem prostoru lahko druga drugi umikajo, in tako ne 

tekmujejo za prostor. 

Izris in načrtovanje življenjskega prostora lemurjev v Bioparku Lipovec temelji na 

zgornjih kriterijih. Načrt oziroma izris ograde smo oblikovali s pastelnimi barvami, akvarel 

barvami in z barvicami ter nadgradili z računalniškim programom. 
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4 REZULTATI 

4.1 ANALIZA ŽIVALSKIH VRTOV 

4.1.1 Zagreb ZOO 

4.1.1.1 Ograda 

V ZOO Zagreb obročkastorepe makije gojijo že desetletja. Po prvotni lokaciji so jih 

preselili na območje na otoku, kjer živijo še danes (slika 10). Notranja ograda meri 30 m² 

in vsebuje več prostorov: osrednji prostor, prostor za ločevanje ter oskrbniški del. Stavba je 

ogrevana na 25
° 

C, prav tako je nujna ventilacija stavbe. Notranjo in zunanjo ogrado 

povezuje mrežast koridor, dolg 5-9 metrov, ki hkrati zagotavlja začasni zunanji prostor, 

kjer se lemurji sončijo takrat, ko niso izpuščeni v osrednji prostor zunanje ograde, na otok 

(ZOO Zagreb, 2015). 

 

Slika 9: Tloris zunanje ograde v živalskem vrtu Zagreb (Vir: ZOO Zagreb). 

Zunanja ograda v obliki otoka se razširja na 432 m² (slika 9). Bariero na dveh tretjinah 

otoka lemurjem predstavlja 5-6 metrov dolga in približno pol metra globoka vodna bariera, 

kopensko bariero pa predstavlja 282 cm visoka mreža, ki ima na vrhu 80-centimetrski 

previs na notranjo stran ograde. Plezanje po mreži onemogočata dva niza šestih električnih 

žic; prvi je nameščen približno 40 cm od tal, drugi pa na koncu previsa na notranjo stran 

(slika 11). Električna napetost: 230 V; 0,7 J. Zunanjo ogrado si ta vrsta deli z navadnimi 

variji (Varecia variegata), vendar je zunanji prostor za sobivanje dveh vrst premajhen, zato 

jih na otok izpuščajo izmenično, vsak drugi dan (ZOO Zagreb, 2015).  
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Slika 10: Pogled na zunanjo ogrado – otok lemurjev (levo) v živalskem vrtu Zagreb (Vir: lasten). 

 

Slika 11: Bariera zunanje ograde (mreža z električno ograjo, vodna bariera) v živalskem vrtu Zagreb (Vir: 

lasten). 

Ko se temperature spustijo pod 10
°
 C, se lemurji sami umaknejo v notranji prostor oziroma 

jih oskrbniki v zunanjega sploh ne spuščajo. Rastline zunanje ograde so predvsem 

prezimno trdna drevesa in grmovnice. Pred zasaditvijo so naredili seznam vrst, ki jih v 

ogrado lahko zasadijo. Osredotočili so se predvsem na vrste, ki jim ustreza tamkajšnja 

klima, kot na primer leska, rubinija, bršljan, vrba in podobno. Poleg tega rastline ne smejo 

biti strupene za živali oziroma nikakor ne smejo vplivati na njihov prebavni sistem. Trudijo 

se zasaditi vrste, ki nekoliko spominjajo na avtohtone rastline na Madagaskarju. Trenutno 

potekajo intenzivna gradbena dela predela Madagaskar, kjer bodo svojo novo,  večjo ter 

modernejšo ogrado dobili tudi obročkastorepi makiji (slika 12) (ZOO Zagreb). 
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Slika 12: Tloris novega projekta Madagaskar v živalskem vrtu Zagreb z novo ogrado za obročkastorepe 

makije (Vir: ZOO Zagreb). 

4.1.1.2 Prehrana 

Jedilnik lemurjev sestavljajo: 

 koščki sadja in zelenjave v manjših kosih ali celi, 

 briketi za listojede sesalce (Mazuri – Leaf eater Pellets); hrano živalim skrivajo po 

ogradi, da jih zaposlijo z iskanjem, 

 sveže listje in poganjki listnatih dreves dnevno: vrba, gaber, leska, jelša, brest, 

bukev, jesen, javor, sveže posekane in dodane v ogrado, 

 pitna voda mora biti vedno na voljo, 

 hrana, ki je živali ne pojedo, se odstranjuje dnevno 

(ZOO Zagreb, 2015). 

 

Jedilnik sestavlja pet glavnih skupin hrane: 

1. Zelenjava A: listnata zelenjava – špinača, zelje, zelena solata, kitajsko zelje, blitva, 

ohrovt, radič, cikorja, peteršilj, zelena, motovilec, rukola, vodna kreša.  

2. Zelenjava B: korenovke – korenje, peteršilj, zelena, bela redkev, redkev, črna 

redkev, koleraba, rdeča pesa. 

3. Zelenjava C: ostalo – stročji fižol, cvetača, brokoli, kumare, čebula, por, bučke, 

paradižnik, poper. 

4. Sveže listje listnatih dreves dnevno, količine niso določene. 

5. Briketi za listojede sesalce 

(ZOO Zagreb, 2015). 

 

Živali hranijo dvakrat dnevno: 

1. Ob 9. uri: zelenjava A – 150 gramov, briketi za listojede sesalce – 40 gramov, vse 

dni v tednu/žival. 

2. Ob 15. uri: zelenjava B – 110 gramov, zelenjava C – 250 gramov, vse dni v 

tednu/žival 

(ZOO Zagreb, 2015). 
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Režim hranjenja je predstavljen v preglednici 7. 

Preglednica 7: Opis prehranjevanja na žival dnevno v ZOO Zagreb (Vir: ZOO Zagreb). 

OPIS PREHRANJEVANJA (na žival dnevno) 

ŽIVILO QTY Tedenski razpored 

Po To Sr Če Pe So Ne 

Prvo hranjenje (9.00) 

Zelenjava A 150 g vsak dan 

Peleti Mazuri 40 g vsak dan 

Drugo hranjenje (15.00) 

Zelenjava B 110 g vsak dan 

Zelenjava C 250 g vsak dan 

Veje z listi več vsak dan v sezoni 

 

4.1.1.3  Veterinarska oskrba 

Oskrba temelji predvsem na preventivnem opazovanju počutja lemurjev ter njihovih 

interakcij. V primeru poškodb ali bolezni žival oskrbijo. Oskrbniki in biologi povedo, da so 

takšne situacije zelo redke. Preventivno cepljenje živali ni potrebno (ZOO Zagreb, 2015). 

4.1.1.4  Obogatitev  

Lemurji v naravi veliko časa počivajo, se sončijo, ponoči pa spijo. V aktivnem delu dneva 

porabijo kar nekaj časa za iskanje hrane. Oskrbniki jim jo skrivajo po otoku, poleg tega pa 

jim v ogrado nameščajo igrače in predmete, iz katerih lemurji hrano iščejo, bezajo in zato 

porabijo več časa. S tem se zaposlijo ter krepijo možgane. Igrač se hitro naveličajo, zato jih 

je potrebno zamenjevati, kreativnost tukaj ne pozna meja. S tem se ukvarjajo predvsem 

oskrbniki, zoologi in prostovoljci (slika 13) (ZOO Zagreb, 2015). 

 

Slika 13: Obogatitev življenjskega vsakdana obročkastorepih lemurjev v ZOO Zagreb (Vir: ZOO Zagreb). 



32 
Cirkulan S. Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev (Lemur catta) v 

Bioparku Lipovec. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem 

in Bio, 2016 

4.1.1.5 Socialna struktura in reprodukcija 

V živalskem vrtu Zagreb živi skupina šestih članov, štiri samice in dva samca: Boni, Duda, 

Lara, Julian, Leo in Lana. Živali so v sorodu, zato so zaposleni s kontracepcijo preprečili 

razmnoževanje (razmnoževali so jih preteklosti – starše današnje skupine). Eden izmed 

samcev je ločen od ostale skupine zaradi pretepov; vzgojili so ga namreč oskrbniki, zato ga 

trop ne sprejme. Trenutno te vrste zaradi sorodstvenih vezi ne razmnožujejo, večina živali, 

ki sestavljajo skupino, pa se je rodila v njihovem živalskem vrtu (slika 14). Z 

razmnoževanjem lemurjev bodo nadaljevali, ko bodo živali preselili v novo in večjo 

ogrado. Takrat bodo v skupino doselili nove osebke (ZOO Zagreb, 2015). 

 

Slika 14: Samica obročkastorepih makijev z mladičema v ZOO Zagreb (Vir: ZOO Zagreb). 

4.1.2 Bratislava ZOO 

4.1.2.1 Ograda 

V živalskem vrtu Bratislava obročkastorepe makije gojijo že štirinajst let. V tem času 

ograde in lokacije niso spreminjali. Njihov življenjski prostor predstavljata zunanja in 

notranja ograda. Zunanjo pregrado sestavljajo kovinske, negibljive rešetke, visoke 2,5 

metra, zgornji del je pokrit z mrežo, sprednja stran zunanje ograde pa je zastekljena. 

Površina zunanjega prostora je 40,25 m² (slika 15). Notranji prostor je zazidan in visok 2,3 

metra s tlorisno površino 16 m². Notranji prostor je opremljen s škatlastimi policami, 

ravnimi policami za posedanje in spanje ter z napajalniki. Prav tako se v notranjem 

prostoru ohranja konstantna temperatura med 20 in 23° C. Vrsta si ograde ne deli z drugo 

živalsko vrsto, saj je ograda premajhna in neustrezna za sobivanje dveh ali več živalskih 

vrst (Bratislava ZOO, 2015). 
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Slika 15: Ograda za obročkastorepe makije v Bratislava ZOO (Vir: Bratislava ZOO). 

Na tla zunanje ograde so zasadili travno rušo. Ostale rastline, kot so različne drevesne vrste 

in grmovnice, v takšnem tipu ograde ne preživijo (Bratislava ZOO, 2015). 

4.1.2.2 Prehrana 

Lemurjem v Bratislava ZOO hrano ponujajo na različne načine, odvisno od sestave in tipa 

menija: direktno iz roke, kar omogoča bolj kontroliran vnos hranil v vsako žival in večji 

nadzor, ali na koščke narezano sadje in zelenjavo, raztreseno po ogradi ali skrito v igrala. 

Hrano razporedijo glede na živali; vsaka odrasla žival dobi dnevno 0,08 kg sadja, 0,22 kg 

zelenjave in 0,02 kilograma peletov za vsejede primate. Samice so dominantne nad 

samcem, hranijo jih ločeno, da se izognejo morebitnim konfliktom (Bratislava ZOO, 

2015). 

Dnevni dodatki k prehrani za eno živali (0,02 kg/dnevno): 

 Ponedeljek: kuhan piščanec in kuhan krompir. 

 Torek: kuhane stročnice (leča, soja, grah, fižol).  

 Sreda: kuhano jajce in kuhan riž ali ovsena kaša. 

 Četrtek: posebna torta (ovsena kaša, jogurt, jajca, cimet, med, oreški in rozine,  

insekti – kobilice 'Locusta migratoria'. 

 Petek: mokarji in kuhani kosmiči. 

 Sobota: peleti za lemurje in kalčki ali pol kosa polnozrnatega kruha ali pol kosa 

piškota ali kuhane stročnice. 

 Nedelja: seme avokada 

(Bratislava ZOO, 2015). 

 

Pazljivost je potrebna pri hrani z veliko železa in vitamina C - citruse in kivi dodajajo le v 

manjših količinah ali priložnostno ali sploh ne. Lemurji lahko zaradi previsoke 

koncentracije železa in vitamina C v prehrani poginejo (Bratislava ZOO, 2015). 
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 Dnevno v toplejšem delu leta lemurjem ponujajo veje, travo, rožne cvetove, regrat, 

v hladnejšem obdobju več listnate zelenjave. 

 Zelo občasno in v manjših količinah dodajajo oreške, sončnična semena, suho 

sadje, bučna semena. 

 Dnevno je pomembna sveža voda, od časa do časa kot pijača tudi sadni čaj z 

medom, še posebej v času po porodu samic (dodatek kalcija). 

 Enkrat mesečno sadje v želeju 

(Bratislava ZOO, 2015). 

Živali hranijo trikrat dnevno: 

1. Ob 7.00 uri: peleti za lemurje (ponujeni vsaki živali posebej neposredno iz roke v 

roko ali usta). 

2. Ob 11.00 uri: zelenjava in sadje (narezano na koščke, skrito in raztreseno po celi 

ogradi in pohištvu ter skrito v igračah – obogatitev). 

3. Ob 14. uri: dnevni dodatki k prehrani (ponujeni vsaki živali posebej neposredno iz 

roke v roke ali usta) 

(Bratislava ZOO, 2015). 

 

Režim hranjenja je predstavljen v preglednici 8. 

Preglednica 8: Opis prehranjevanja na žival dnevno v Bratislava ZOO (Vir: Bratislava ZOO). 

OPIS PREHRANJEVANJA (na žival dnevno) 

ŽIVILO QTY Tedenski razpored 

Po To Sr Če Pe So Ne 

Prvo hranjenje 7.00) 

Peleti za primate 20 g vsak dan 

Drugo hranjenje (11.00) 

Zelenjava 220 g vsak dan 

Sadje 80 g vsak dan 

Tretje hranjenje (14.00) 

Dnevni dodatki k 

prehrani 

20 g vsak dan 

Veje z listi, trava, 

cvetovi 

 vsak dan v sezoni 

 

V živalskem vrtu Bratislava poudarjajo, da sledijo sezonskim spremembam pri oskrbi 

lemurjev; hrano v toplejšem  obdobju polagajo v zunanje prostore, v hladnejšem obdobju 

pa v notranje. Prav tako so opazne spremembe v strukturi jedilnika v različnih letnih časih. 

V toplejšem obdobju živalim ponujajo čim več zelenja, kot so veje in sveža trava, v 

hladnejšem obdobju pa vse to nadomestijo predvsem z zeleno listnato zelenjavo, kot je 

solata. Ostale spremembe so zaradi finančnih zmožnosti nemogoče, na primer sprememba 

in postavitev nove ograde. Oskrbniki se zato poslužujejo predvsem kvalitetne oskrbe v 

prehrani, prav tako pa živalim omogočijo popestritve okolja ter zaposlitve z dodajanjem 

vrvi, novih vej, košar in ostalih za lemurje zanimivih predmetov (Bratislava ZOO, 2015). 
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4.1.2.3 Veterinarska oskrba 

4.1.2.3.1 Preventivna oskrba 

Dvakrat letno vsem lemurjem naredijo bakteriološke in parazitološke analize v blatu. Če so 

raziskave pozitivne, prisotnost bakterij ali parazitov odpravijo s tabletami, ki jih skrijejo v 

kose banan. V primeru resnejše težave žival imobilizirajo in pregledajo (rentgen, krvne 

analize ... ). Sledi ustrezno zdravljenje skladno z veterinarsko diagnozo (Bratislava ZOO, 

2015). 

4.1.2.3.2 Kurativna oskrba 

V dolgoletni vzgoji lemurjev so v živalskem vrtu Bratislava imeli le en konkreten 

zdravstveni  problem z lemurji in sicer leta 2014. Samica in njen mladič sta kar naenkrat 

prenehala jesti in postala apatična. Veterinarji so živali imobilizirali ter pregledali (RTG, 

USG, krvne analize), rezultati pa so pokazali oslabljeno delovanje ledvic in jeter. Kljub 

terapiji živali niso uspeli rešiti, umrli sta po štirih dneh. Glede na težavo predvidevajo le en 

možen razlog, to je neprimerna hrana, ki sta jo živali dobili od obiskovalcev. Krvne 

preiskave niso potrdile nobene druge možnosti. Samica je bila namreč v skupini 

dominantna, zato je hrano, ki jo je prejela s strani obiskovalcev vrta, pojedla sama in nato 

delila še s svojim mladičem. Na splošno z vzgojo in razmnoževanjem lemurjev nimajo 

težav (Bratislava ZOO, 2015). 

4.1.2.4  Obogatitev 

Obogatitev vsakdana se izvaja neredno, odvisno od trenutnih dejavnikov v ogradi in 

skupini. Ponavadi se obogatitev izvaja s hranjenjem, ko morajo živali hrano iskati (slika 

16) (Bratislava ZOO, 2015). 

Pri tem se razgibajo in uporabljajo možgane: 

 zelenjavo in sadje ponujajo v kartonskih zvitkih, 

 oreške in suho sadje skrivajo v kroglaste predmete in cevi, 

 trave in veje namestijo v viseče košare (lovljenje ravnotežja) 

(Bratislava ZOO, 2015). 

 

Z obročkastorepimi makiji izvajajo trening in jih navajajo na tehtnico. Živali so tako 

navajene, da brez stresa posedejo na platformo tehtnice, oskrbniki pa tako izmerijo njihovo 

težo vsake tri mesece (Bratislava ZOO, 2015). 
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Slika 16: Obogatitev pri obročkastorepih makijih v Bratislava ZOO (Vir: Bratislava ZOO). 

4.1.2.5 Socialna struktura in reprodukcija 

V živalskem vrtu Bratislava živi skupina šestih obročkastorepih makijev. Samec za razplod 

Riško se je rodil leta 2002. Skupino vodi dominantna samica Kasijy, ki s samcem ni v 

sorodu, rojena leta 2001. Ostale člane skupine predstavljata potomki samice, ki prav tako 

nista v sorodu s samcem in sta zato primerni za razplod, ter dva mladiča vodilne samice in 

samca Riška. Skupina se uspešno razmnožuje, leta 2014 je vodilna samica Kasijy rodila 

dvojčka. V tem času skrbijo le za pestro prehrano, ostalih ukrepov pri razmnoževanju 

lemurjev se ne poslužujejo (slika 17) (Bratislava ZOO, 2015).  

 

Slika 17: Obročkastorepi makiji se v Bratislava ZOO kljub starejši ogradi uspešno razmnožujejo (Vir: ZOO 

Bratislava ZOO). 
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4.1.3 ZOO Hannover 

4.1.3.1 Ograda 

V živalskem vrtu Hannover za obročkastorepe makije skrbijo vse od leta 1997. Od 

izgradnje prve ograde so te živali nastanjene na isti lokaciji. Zunanja ograda se razprostira 

na 48-ih m², notranja pa je velika 20 m². Visoka je približno 4 metre in obdana s 

prilagajočo se drobno mrežo. Pozimi temperaturo notranjega prostora vzdržujejo med 18 in 

26° C.  Ogrado so opremili z različnimi debli in vejami, tla pa prekrili z lesnimi sekanci. 

Rastočih rastlin v ogradi ni. Okrog ograde lemurjev je zasajenih ogromno velikih dreves, 

ki pa v ogrado ne spustijo dovolj sonca in sončnih žarkov, da bi se lemurji lahko sončili. 

Sončenje je namreč pomemben ritual in vedenje v življenju obročkastorepih makijev. 

Živali vsak večer zaprejo v notranje prostore, kjer preživijo noč. Vsako jutro jih izpustijo v 

zunanjo ogrado (odvisno od zunanjih temperatur). Notranji prostor je podnevi zaprt, kar 

onemogoča prehajanje živali iz zunanjega v notranji prostor. Obiskovalci vrta živali vidijo 

le v zunanjem prostoru. Vrsta si ograde ne deli z drugo živalsko vrsto. Trenutno v 

živalskem vrtu poteka projekt gradnje nove zunanje in notranje ograde za obročkastorepe 

makije (ZOO Hannover, 2015). 

4.1.3.2  Prehrana 

Živali hranijo oskrbniki dvakrat dnevno. Nekatere prehranske dodatke v manjših količinah 

dodajajo za obogatitev njihovega vsakdana. Prav tako izvajajo v vrtu program srečanja z 

lemurji, kjer jih obiskovalci v spremstvu oskrbnika hranijo z manjšimi količinami hrane, na 

primer z rozinami. Celotna skupina petih živali dobi na dan približno 1.200 gramov hrane. 

Njihov jedilnik sestavljajo ¼ sadja, ¾ zelenjave, 4 velike žlice kuhanega riža, 3 velike 

žlice ovsenih kosmičev. Vedno je na voljo sveža pitna voda ter sveže veje z listi, trave, 

zelišča in cvetovi. Trikrat tedensko pojedo še: 80 gramov rozin, 80 gramov peletov za 

listojede sesalce. Večje kose hrane narežejo na koščke in ponudijo v skledah, z rozinami pa 

hranijo lemurje obiskovalci v pedagoških programih iz roke; veje se namestijo po celotni 

ogradi (ZOO Hannover, 2015). 

Režim hranjenja je predstavljen v preglednici 9. 

Preglednica 9: Opis prehranjevanja na žival dnevno v ZOO Hannover (Vir: ZOO Hannover). 

OPIS PREHRANJEVANJA (na žival dnevno) 

ŽIVILO QTY Tedenski razpored 

Po To Sr Če Pe So Ne 

Prvo hranjenje (10.00) 

Sadje  30 g vsak dan 

Zelenjava, riž, 

kosmiči 

90 g vsak dan 

Drugo hranjenje (15.00) 

Zelenjava 90 g vsak dan 

Sadje 30 g vsak dan 

Peleti, rozine 16 g trikrat tedensko 

Veje z listi, trave, 

zelišča, cvetovi 

 vsak dan v sezoni 
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4.1.3.3 Veterinarska oskrba 

Enkrat letno vsem lemurjem naredijo bakteriološke in parazitološke analize v blatu. V 

primeru prisotnosti nezaželjenih bakterij oziroma zajedavcev sledi zdravljenje (ZOO 

Hannover, 2015). 

4.1.3.4  Obogatitev 

Lemurjev v ZOO Hannover ne trenirajo, so pa živali navajene stika s človekom, predvsem 

z obiskovalci, ki jih obiščejo v programih srečanja z živalmi (slika 18). To jim predstavlja 

animacijo in obogatitev vsakdana. Življenjske rituale jim obogatijo tudi z različnimi 

igračami ter s spremembo življenjskega prostora: z dodajanjem vrvi, umetnih trt, nekaj 

skrivališč in s skrivanjem hrane po ogradi (ZOO Hannover, 2015). 

 

Slika 18: Srečanje obiskovalcev z makiji v živalskem vrtu Hannover (Vir: ZOO Hannover). 

4.1.3.5 Socialna struktura in reprodukcija 

Že od nekdaj v živalskem vrtu skrbijo le za skupino samcev, trenutno za petčlansko 

skupino z osebki, starimi od 12 do 20 let (slika 19). Samci so v Hannover prišli iz različnih 

živalskih vrtov – dva brata iz ZOO Rheine, dva brata iz ZOO Hamburg in en samec iz 

ZOO Emmen. Trenutna skupina živi skupaj že od leta 2006 (ZOO Hannover, 2015). 

Živalski vrtovi so povezani v združenja živalskih vrtov tako v Evropi kot tudi po svetu. 

Nekatere vrste živali reproducirajo, spet druge pa imajo zgolj za prikazovanje in 

izobraževanje. Ker se v umetnem okolju skoti več samcev kot samic in ker v skupinah 

samic lahko pride do spopadov med samci za samice, se določeni živalski vrtovi usmerijo 

le v prikazovanje živali in oblikujejo skupine samcev (bachelor groups). Konfliktov v 

skupini lemurjev v ZOO Hannover ni, dokler je dovolj hrane. Živali so vzpostavile 

hierarhijo v skupini. Vsakemu osebku pa morajo oskrbniki zagotoviti zadostno količino 

hrane (ZOO Hannover, 2015). 
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Slika 19: Del skupine samcev obročkastorepih makijev v živalskem vrtu Hannover (Vir: ZOO Hannover). 

4.1.4 ZOO Augsburg 

4.1.4.1 Ograda 

V ZOO Augsburg imajo skupino dvanajstih obročkastorepih makijev, ki so jih iz ostalih 

živalskih vrtov pripeljali  od leta 2010 dalje. Takrat so namreč zanje uredili novo ogrado 

(slika 21), skozi katero se obiskovalci lahko sprehodijo med živalmi (slika 20). Ograda je 

velika kar 1.200 m², tlorisna površina notranjega prostora pa znaša 25 m² (slika 22). 

Temperatura notranjega prostora se ne spusti pod 18
o
 C stopinj, zato ga v hladnejšem 

obdobju tudi ogrevajo. Zunanji prostor omejuje 2,5 metrov visoka žičnata mreža, spredaj je 

dodana še električna žica, ki preprečuje plezanje lemurjev po mreži (ZOO Augsburg, 

2016). 

 

Slika 20: Obiskovalci se lahko v živalskem vrtu Augsburg sprehodijo skozi ogrado lemurjev (Vir: ZOO 

Augsburg). 



40 
Cirkulan S. Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev (Lemur catta) v 

Bioparku Lipovec. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem 

in Bio, 2016 

 

Slika 21: Gradnja življenjskega prostora za lemurje v živalskem vrtu Augsburg (Vir: ZOO Augsburg). 

 

Slika 22: Načrt in tloris ograde za lemurje v živalskem vrtu Augsburg (Vir: ZOO Augsburg). 

V prostorno ogrado so zasadili različne in številne rastline, veliko so jih lemurji že uničili. 

Zunanjo ogrado si ta vrsta deli še z reproduktivnim parom črnih lemurjev (Eulemur 

macaco) (slika 23), notranji prostor je za obe vrsti ločen (ZOO Augsburg, 2016).  
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Slika 23: Par črnih lemurjev (Eulemur macaco), ki si deli zunanji prostor z obročkastorepimi makiji v 

živalskem vrtu Augsburg (Vir: ZOO Augsburg). 

4.1.4.2 Prehrana 

Zjutraj lemurjem ponudijo zelenjavo in semena, ki jih raztresejo po tleh po celotni ogradi. 

Obrok zelenjave je sestavljen iz vsaj štirih različnih sestavin (ZOO Augsburg, 2016). 

Jedilnik lemurjev sestavljajo: 

 koščki sadja in zelenjave v manjših kosih ali celi, razmerje 1:7, 

 zjutraj hranjenje z zelenjavo in s semeni, ki se raztrosijo po ogradi, 

 najmanj tri večja hranjenja dnevno ter eno do dve hranjenji z zrnjem in s semeni, ki 

se raztrosijo po ogradi (obogatitev) 

(ZOO Augsburg, 2016). 

 

Jedilnik sestavlja pet glavnih skupin hrane (dnevno hranjenje): 

 zelenjava (350 gramov/žival): korenje, zelena, zelena solata, paradižnik, brokoli, 

kumare, radič, kuhana koleraba, bučke, poper, zelje, por, koromač, 

 sadje (približno 50 gramov/žival): jabolka (prevladajo), banane (nekaj), lubenice, 

rozine, 

 peleti za opice (50 gramov/žival), 

 zelenje in vlaknine: trave in zelišča, veje dreves (hrast, bambus, sadno drevje, breza 

…), lubje, seno 

(ZOO Augsburg, 2016). 

 

Dodatki k prehrani v manjših količinah in dodajanju v alternacijah: 

 ovseni kosmiči, sončnična semena, kuhan riž (s črnim ali zelenim čajem), kuhana 

jajca (največ enkrat tedensko), kuhan krompir, insekti (ličinke mokarjev, kobilice), 

jogurt itd. 

 dodatne 4 kapljice prehranskega dodatka 'Multibionta Vitality' (probiotik z 

vitamini) vsaka dva dni 

(ZOO Augsburg, 2016). 
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Nutricionisti in oskrbniki so pri količini dodajanja hrane zelo pazljivi. Lemurji naj bi bili 

izredno požrešni in tako nagnjeni k debelosti. To je posledica njihovega naravnega 

vedenja, saj hrane v naravi ni vedno na voljo (ZOO Augsburg, 2016). 

Režim hranjenja je predstavljen v preglednici 10. 

Preglednica 10: Opis prehranjevanja na žival dnevno v ZOO Augsburg (Vir: ZOO Augsburg). 

OPIS PREHRANJEVANJA (na žival dnevno) 

ŽIVILO QTY Tedenski razpored 

Po To Sr Če Pe So Ne 

Prvo hranjenje (9.00) 

Sadje  50 g vsak dan 

Zelenjava 175 g vsak dan 

Dodatki k prehrani Malo vsak dan 

Drugo hranjenje (13.00) 

Zelenjava 175 g vsak dan 

Tretje hranjenje (16:00) 

Peleti 50 g vsak dan 

+ dve hranjenji s 

semeni 

 vsak dan 

Veje z listi, trava, 

zelišča 

 vsak dan v sezoni 

 

4.1.4.3 Veterinarska oskrba 

V ZOO Augsburg ne izvajajo posebne veterinarske oskrbe pri omenjeni vrsti. Predvsem v 

zimskem obdobju lemurjem dodajajo nekoliko več vitaminov. Vsako leto jim dodajo tudi 

sredstva proti zajedavcem. Ker so lemurji v stiku z obiskovalci, jih veterinarji preventivno 

cepijo proti steklini (zaradi možnih ugrizov obiskovalcev) (ZOO Augsburg, 2016). 

4.1.4.4 Obogatitev 

V živalskem vrtu dodatnega obogatitvenega programa ne izvajajo, prav tako lemurjev ne 

trenirajo. Zaposliti jih skušajo predvsem z iskanjem hrane, predvsem s hranjenjem s 

semeni, ki jih raztrosijo po celotni ogradi. Lemurji se zaposlijo z iskanjem le-teh. Poleg 

tega so živalim izjemna stimulacija in popestritev vsakdana obiskovalci, ki se sprehajajo 

skozi njihovo ogrado (slika 24) (ZOO Augsburg, 2016) 
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Slika 24: Popestritev vsakdana in različne dražljaje v okolju lemurjem predstavljajo tudi obiskovalci, ki se 

sprehodijo skozi njihovo domovanje (Vir: ZOO Augsburg). 

4.1.4.5 Socialna struktura in reprodukcija 

Skupna je sestavljena le iz samcev, v živalskem vrtu te vrste ne razmnožujejo. Vseh 12  

predstavnikov tropa se je rodilo v obdobju od 2008 do 2014 v ostalih evropskih živalskih 

vrtovih. Nekateri so tudi v sorodu. Samci se med seboj ne spopadajo, dokler imajo dovolj 

hrane, zato agresije med njimi in nato morebitnih spopadov ni. Samice so bolj agresivne, 

saj so dominantne. Samci se za samice v obdobju parjenja spopadajo, glede na odsotnost 

samic pa je v primeru te skupine to izključeno (ZOO Augsburg, 2016). 

4.1.5 ZOO Hluboká - Ohrada 

4.1.5.1 Ograda 

V živalskem vrtu Hluboká na Češkem obročkastorepe makije vzrejajo od leta 2010, ko so 

pridobili osebke iz različnih evropskih živalskih vrtov ter jih naselili v novo ogrado. 

Zunanjo ogrado predstavlja otok (slika 26), velik približno 60 m² (slika 25). Bariero 

zunanjega prostora predstavlja od 3,5 do 4 metre širok vodni jarek, ki je globok približno 

70 centimetrov, plitvi deli ob obali so globoki približno 30 centimetrov (slika 27). Notranji 

in zunanji prostor povezuje lesen most z žičnatim tunelom, ki se na koncu zaključi s 

približno 70 centrimetrov širokim robom električne ograje in tako preprečuje pobege (slika 

29) (ZOO Hluboká, 2015). 
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Slika 25: Tloris ograde za obročkastorepe makije v živalskem vrtu Hluboká (Vir: ZOO Hluboká).  

 

Slika 26: Otok obročkastorepih makijev v živalskem vrtu Hluboká (Vir: ZOO Hluboká). 
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Slika 27: Ograda za obročkastorepe makije z vodno bariero in potjo za obiskovalce v ZOO Hluboká (Vir: 

ZOO Hluboká). 

Notranji prostor predstavlja hišica s tlorisno površino 22 m² in visoka 3 metre ter se lahko 

predeli na dva dela (slika 28). Obvezna oprema prostorov so debla in veje za plezanje in 

vrvi za pregugavanje (ZOO Hluboká, 2015). 

 

 

Slika 28: Načrt notranjih prostorov za lemurje v živalskem vrtu Hluboká (Vir: ZOO Hluboká). 

Notranji prostor v primeru nizkih temperatur ogrevajo na 18 do 25
o
 C; za to uporabljajo 

predvsem infrardeče grelno telo (ZOO Hluboká, 2015). 
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Na otok so zasadili različne vrste trav, na začetku tudi mlada drevesa in grmičevje, ki so jih 

lemurji kmalu uničili. Oskrbniki so jih zamenjali s podrtimi debli in vejami, ki jih živali 

uporabljajo za plezanje (slika 27). Izbrali so predvsem hitro rastoče in nestrupene rastline, 

ki bi živalim najbolj kljubovale. Vendar se zasaditev v praksi ni pokazala kot dobra. Del 

zunanje ograde morajo dodatno zaščititi pred neposrednim soncem. Živali se sicer rade 

sončijo (predvsem zjutraj in v poznih večernih urah), a ne predolgo. Večino časa preživijo 

v notranjem prostoru. Za sobivanje ostalih živalskih vrst je ograda premajhna (ZOO 

Hluboká, 2015). 

 

Slika 29: Izhod iz notranje ograde je mogoč skozi mrežast tunel, ki je na koncu obdan z vencem žic z 

električno napetostjo (Vir: ZOO  Hluboká) 

4.1.5.2 Prehrana 

Vsak dan lemurjem počistijo notranji prostor, nato sledi hranjenje. Zunanji prostor čistijo 

po potrebi takrat, ko so živali v notranjem prostoru. Živali nadzorujejo in opazujejo vsak 

dan (ZOO Hluboká, 2015). 

Jedilnik sestavljajo štiri glavne skupine hrane (dnevno hranjenje): 

 zelenjava (vsa zelenjava, ki je na voljo), 

 sadje (v manjših količinah, hranjenje individualno, vsako žival hranijo posebej), 

 vlaknine: seno, trava, veje dreves (poganjki, listje, lubje), odvisno od sezone in 

okusa živali, 

 dodatki: kuhan riž, sadni prigrizki, kosmiči, piškoti - posebno pri opoldanskem 

hranjenju, 

 dodatki k prehrani v manjših količinah 

(ZOO Hluboká, 2015). 

 

Dodatki k prehrani v manjših količinah in dodajanje v alternacijah: 

 vitamini, 

 med v čaju dnevno, 

 prehranski dodatek z vitaminom B 'Vitaminum B Compositum' (v skladu z 

navodili), prehranski dodatek z vitamini in minerali 'Roboran H' (v skladu z 

navodili, dnevno), 

 spirulina, posušene morske alge (tri žličke trikrat tedensko) 

(ZOO Hluboká, 2015). 
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Živali hranijo trikrat dnevno: 

1. Ob 8. uri – zajtrk: odmerek 84 gramov/žival. Zelenjava (korenje, paradižnik, zelena 

kuhana repa, peteršilj, cvetača, zelje izmenično s čebulo, papriko, solato, 

brokolijem in drugimi vrstami. 

2. Ob 12. uri – kosilo: 84 gramov/žival (kuhan riž, koruzni kosmiči, sok iz sadnega 

sirupa, piškoti izmenično z jogurtom, kuhanimi jajci, mlečno kašo, rozinami, 

pudingom, kuhano zelenjavo, skuto. 

3. Ob 15. uri – večerja: 84 gramov/žival – sadje: grozdje, kivi, ananas, češnje, hruške, 

izmenično s slivami, melono, banano in drugimi vrstami (izogibanje citrusom, 

agrumom) 

(ZOO Hluboká, 2015). 

 

Dodan režim pitja: 

 sveža voda, 

 sadni čaj z medom, 

 zeliščni čaj z medom 

(ZOO Hluboká, 2015). 

 

Režim hranjenja je predstavljen v preglednici 11. 

Preglednica 11: Opis prehranjevanja na žival dnevno v ZOO Hluboká (Vir: ZOO Hluboká). 

OPIS PREHRANJEVANJA (na žival dnevno) 

ŽIVILO QTY Tedenski razpored 

Po To Sr Če Pe So Ne 

Prvo hranjenje (8.00) 

Zelenjava 84 g vsak dan 

Drugo hranjenje (12.00) 

Riž, kosmiči, 

piškoti, puding, 

kaše 

84 g vsak dan 

Tretje hranjenje (15.00) 

Sadje  84 g vsak dan 

Veje z listi Več vsak dan v sezoni 

 

4.1.5.3 Veterinarska oskrba 

Veterinarska oskrba poteka predvsem preventivno s primerno oskrbo. Kurativnih posegov 

v vrtu do sedaj pri lemurjih ni bilo. Vsako leto opravijo preventivno zdravljenje s tabletami 

proti zajedavcem, ki jih skrijejo v najljubše kose hrane vsaki živali posebej. Lemurje 

navajajo na hranjenje iz roke, da jim lahko v primeru preventivne ali kurativne oskrbe 

enostavneje aplicirajo zdravila (ZOO Hluboká, 2015). 
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4.1.5.4 Obogatitev 

Obogatitev s hranjenjem: 

 sadje, zavito v listih, 

 hrana, skrita v preluknjani meloni, obešeni na vejo, 

 hrana v plastenkah z luknjami, ki visijo na deblu; lemurji plastenke obračajo, hrana 

pa pada iz njih, 

 hrana, skrita v visečih žogah, 

 majhni koščki hrane, raztreseni po tleh ograde (slika 30) 

(ZOO Hluboká, 2015). 

 

 

Slika 30: Popestritev vsakdana s skrivanjem hrane, ki jo lemurji iščejo med rastlinami (Vir: ZOO  Hluboká). 

Ostale metode: 

 dodajanje vrvi za guganje, viseče mreže, lestve (ZOO Hluboká, 2015). 

4.1.5.5 Socialna struktura in reprodukcija 

Skupino obročkastorepih makijev v ZOO Hluboká sestavlja šest živali - samec in pet 

samic: vodilna samica in njeni potomki ter druga samica in njena potomka. Reproduktivne 

živali niso v sorodu. Živali se v živalskem vrtu razmnožujejo vse od leta 2012 ( 2012: 1 

mladič, 2013: 2 mladiča, 2014: 1 mladič, 2015: 4 mladiči (2 mrtvorojena, eden pa je umrl 5 

dni po rojstvu). Razmnoževanje lemurjev nadzorujejo tako, da redno in sproti preverjajo 

zdravje in težo vseh živali v skupini in preprečujejo parjenje v sorodstvu z oddajo ali 

menjavo živali z živalskimi vrtovi. Prepire v skupini preprečujejo tako, da hrano razdelijo 

na več različnih mest po celotni ogradi (ZOO Hluboká, 2015). 

 



49 
Cirkulan S. Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev (Lemur catta) v 

Bioparku Lipovec. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem 

in Bio, 2016 

4.2 OSKRBA IN ŽIVLJENJSKI PROSTORI OBROČKASTOREPIH MAKIJEV V 

PROUČEVANIH ŽIVALSKIH VRTOVIH 

Ugotovili smo, da velikost ograde lemurjev v sodobnem živalskem vrtu ne vpliva bistveno 

na dobro počutje (prisotnost naravnih vedenj, kot so negovanje, izkazovanje naklonjenosti, 

označevanje teritorija, sončenje in počivanje, zvočna komunikacija … ) ter razmnoževanje 

lemurjev. 

Analizirali smo pet različnih ograd, ki so se razlikovale predvsem po velikosti in 

opremljenosti. Ker sodobni živalski vrtovi ograde opremljajo glede na naravne potrebe 

lemurjev, večjih razlik v vedenju posameznih skupin in živali nismo opazili. Tako smo 

potrdili hipotezo, da velikost življenjskega prostora ne vpliva na dobro počutje, socialno 

vedenje in reprodukcijo obročkastorepih makijev, pač pa na vse to vpliva kvaliteta oskrbe 

in življenjskega prostora, prisotna v sodobnih živalskih vrtovih. Tudi v starejših in ne prav 

sodobnih ogradah je reprodukcija na primer lahko zelo uspešna. Primer: Bratislava ZOO. 

Prav tako ni opaženo stereotipno vedenje. 

Jedilniki lemurjev v proučevanih živalskih vrtovih se razlikujejo predvsem po količini 

hrane, le-ta pa je odvisna od sestave, telesne aktivnosti lemurjev (velikost in opremljenost 

prostora) in s tem porabe energije. Sestave jedilnikov se po živalskih vrtovih razlikujejo le 

v manjši meri. Vedno bolj priljubljeni so peleti za primate in listojede sesalce, ki jih 

uporablja večina živalskih vrtov. Nekateri nutricionisti so se pri pripravi jedilnika 

odpovedali sadju in sladkorju v njem (ZOO Zagreb, 2015). Jedilniki za lemurje v sodobnih 

živalskih vrtovih so narejeni na osnovi primerjave prehrane živali v naravnem okolju. 

Prehrana v divjini se razlikuje v različnih sezonah, območjih razširjenja in habitatu ter tudi 

glede na položaj živali v skupini (dominantne živali dobijo boljšo hrano in več le-te), zato 

so lemurji izraziti oportunisti in s prehrano v parkih ter živalskih vrtovih nimajo večjih 

težav. Prav tako jedilnik lemurjev v živalskih vrtovih prilagajajo različnim sezonam. 

Kurativna veterinarska oskrba je redka, pomembno je preventivno ustaviti naselitev 

parazitov ali jih kurativno odstraniti, če se pojavijo. Pri oskrbi so za boljše počutje živali 

bolj pomembni razgibana opremljenost (debla, veje za plezanje, vrvi, igrače) ograde, 

primerna mesta za označevanje (pretanke veje niso priporočljive) ter zaposlitev živali kot 

pa njen naravni videz. Naravni videz ograde je pomemben predvsem za predstavitev živali 

obiskovalcem, kar je ugotovljeno na podlagi dosedanjih izkušenj in mnenj s strani 

obiskovalcev, ter z vidika izobraževanja o pomembnosti ekosistemov in biodiverzitete. 

Slednje izpolnjuje cilj, ki ga želimo doseči pri prikazovanju živali in na področju 

naravovarstva tudi mi. 

Pri opazovanju lemurjev lahko opazimo pogosto označevanje teritorija z vonjavami, manj 

pa je sporazumevanja na daljše razdalje. Spopade med živalmi oskrbniki preprečujejo z 

zadostno količino hrane za vsako žival posebej. Poskrbeti je treba za možnost ločevanja 

živali, saj se v umetnem okolju v primeru spopada ne morejo oddaljiti od skupine ali jo 

zapustiti. V živalskih vrtovih združijo kompatibilne živali v isto skupino. Parjenje v 

sorodstvu preprečujejo z ločevanjem sorodnikov, predvsem samcev, in s preselitvijo le-teh 

v druge živalske vrtove (Bratislava ZOO, Hluboka ZOO, 2015). Vzreja obočkastorepih 

makijev v umetnem okolju je v primerjavi z drugimi živalskimi vrstami nezahtevna in za 

obstoj vrste bistvenega pomena, saj po beleženju raziskav na terenu njihovo naravno okolje 

še vedno izginja, lemurje pa tudi še vedno lovijo. 
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Nekateri živalski vrtovi jih zato uspešno vzrejajo, presežek samcev pa oddajo v druge 

živalske vrtove, ki ustvarijo skupine samcev. S pregledom živalskih vrtov, ki 

obročkastorepe makije razmnožujejo, smo ugotovili, da njihova reprodukcija v umetnem 

okolju ni zahtevna (specializiran prostor za potrebe razmnoževanja, posebna prehrana v 

obdobju nosečnosti, posebna temperatura ali vlaga …) v primerjavi z reprodukcijo 

nekaterih drugih vrst živali, mora pa biti kontrolirana. S tem smo potrdili hipotezo, da je 

vzreja obročkastorepih makijev v umetnem okolju v primerjavi z drugimi živalskimi 

vrstami nezahtevna in je za obstoj vrste bistvenega pomena. 

4.3 PRIMERJAVA ŽIVLJENJA OBROČKASTOREPIH MAKIJEV V NARAVI IN V 

UMETNEM OKOLJU 

Znanstveniki so ugotovili, da je pri divjih populacijah bolj pomembna kvaliteta 

življenjskega prostora ter količina prehrane na določenem območju v naravi (Jolly in sod., 

2002) kot velikost življenjskega prostora. Manjši življenjski prostor z ugodnimi pogoji 

živali bolj obladujejo in se na njem počutijo varneje. Tudi v umetnem okolju je kvaliteta 

življenjskega prostora pomembnejša in posledično zagotavlja večjo reprodukcijo in daljšo 

življenjsko dobo živali (ugodni pogoji, nadzor in veterinarska oskrba). V naravi živijo 

samci do največ 15 let, samice do 20. V umetnem okolju je bila zabeležena najdaljša 

življenjska doba osebka 27 let (Jolly, 2003). Tudi v živalskem vrtu Hannover so nekateri 

samci že presegli povprečno starost samcev; nekatere njihove živali so stare že 20 let 

(ZOO Hannover). V naravi je umrljivost živali večja zaradi prisotnosti plenilcev, parazitov, 

bolezni ter pomanjkanja hrane. V živalskih vrtovih je živalim na voljo preventivna in 

kurativna veterinarska oskrba. Stres je v naravi zaradi pomanjkanja hrane, plenilcev in 

spopadov tropov pogostejši. 

V naravi lemurji pojedo veliko listov, sadja ter ostalih delov rastlin; izkoristijo vire, ki so 

jim na voljo (Sussman, 1977), zato ne bi mogli trditi, da so te polopice izključno 

herbivorne živali. V živalskih vrtovih in parkih je prehrana določena na podlagi njihovega 

jednilnika v naravi in se bistveno ne razlikuje, še posebej ne po vsebnosti sestavin. V 

naravi se obročkastorepi maki hrani z razpoložljivo hrano glede na sezono. Tudi v 

živalskih vrtovih prilagodijo hrano različnim sezonam. S tem smo potrdili hipotezo, ki trdi, 

da je v živalskih vrtovih in parkih prehrana določena na podlagi njihovega jedilnika v 

naravi in se od le-tega po sestavi bistveno ne razlikuje. Njihovo zdravstveno stanje je zato 

odlično. 

Lemurji v naravi izbirajo predvsem območja, ki so bogata s hrano in vsebujejo prostore za 

spanje in skrivanje pred plenilci, v živalskem vrtu pa je pomemben dejavnik tudi 

simulacija naravnega okolja, v katerem živali kažejo naravno vedenje (na primer 

označevanje). V naravi se živali včasih približajo turističnim območjem, saj so ta bogatejša 

s prehranskimi viri in je na njih gostota plenilcev manjša. Populacije so po zapisih v IUCN 

(2014) v literaturi na takih območjih v povprečju številčnejše. 

Pomemben ritual pri lemurjih je označevanje ozemlja predvsem z vonjem, gibanjem in 

zvoki. V umetnem okolju lahko opazimo odsotnost nekaterih vedenj. Primer: trop 

obročkastorepih makijev v naravi svoje ozemlje označuje z glasnimi klici in drugemu tropu 

sporoča o zasedenosti ozemlja in moči tropa. V umetnem okolju to ni potrebno, saj drugih 

tropov ne najdemo več kilometrov daleč, živali znotraj tropa pa so bližje druga drugi. Zato 
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je sporazumevanje na daljše razdalje okrnjeno in ne doživi takšnih razsežnosti kot 

sporazumevanje na daljše razdalje v naravi. Živali so sporazumevanje na daljše razdalje 

opustile, saj le-to ni bilo več potrebno, kar pa ne vpliva na kvaliteto življenja lemurjev v 

umetnem okolju. Pri ponovnem naseljevanju živalskih vrst v naravno okolje so opazili, da 

so takšne vedenjske znake živali ponovno pridobile (Keith-Lucas in sod., 1999). V 

zastarelih živalskih vrtovih so bile včasih ograde neprimerne in neustrezno ali premalo 

opremljene, zato živali niso mogle označevati ozemlja z vonjavami, tako kot bi to počele v 

naravi. Kvaliteta ograde je zato bistvenega pomena. 

V naravi se živali pogosto spopadejo zaradi virov hrane. Takšno vedenje je prisotno tudi v 

živalskem vrtu, kjer je hrana vedno na voljo. Ob večjih količinah hrane si živali naredijo 

zaloge v obliki maščob in se lahko prekomerno zredijo (Rand, 1935). V naravi namreč jedo 

takrat, ko je hrana na voljo, in tedaj jo morajo zaužiti čim več. V naravi potekajo tudi 

spopadi za vire med različnimi tropi, medtem ko v živalskem vrtu biva v eni ogradi le en 

trop, kjer vlada le hierarhija tropa. 

V naravi lahko živali prehajajo iz tropa ali oblikujejo nov trop. V živalskih vrtovih trope 

oblikujejo kuratorji. Tako v naravi kot tudi v umetnem okolju so prisotni reproduktivni in 

nereproduktivni osebki. Naravna selekcija po navadi temelji na premoči in dominanci. 

Prav tako v živalskih vrtovih kuratorji lahko oblikujejo začasne skupine samcev, ki nudijo 

živalim osnovne sociobiološke potrebe (varnost, stiki in negovanje). Takšne socialne 

strukture so prisotne tudi v naravi, vendar niso stalne (Gould, 1997b). V umetnem okolju 

so tropi samcev lahko dokončni. Zaradi boljših pogojev je razmnoževanje v umetnem 

okolju večje; umrljivost mladičev je manjša, a še vedno prisotna.  

4.4 OBLIKOVANJE NAČRTA OSKRBE IN ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA 

OBROČKASTOREPIH MAKIJEV V BIOPARKU LIPOVEC 

Obročkastorepega makija bi naselili tudi v park, katerega koncept je trenutno v nastajanju 

in predstavlja v Sloveniji inovativen pristop k izobraževanju, zelenem turizmu in predvsem 

naravovarstvu. Projekt Biopark Lipovec se je rodil ob koncu leta 2013, in bo na večjem 

območju združil različne živalske in rastlinske vrste v čim bolj naravnih in prostornih 

ogradah. Med te vrste spada tudi obročkastorepi maki, ki ga bomo pridobili iz enega izmed 

evropskih živalskih vrtov. Biopark Lipovec temelji na konceptu združevanja živalskih in 

rastlinskih vrst v okolju, ki je čimbolj podobno naravnemu. Razdeljen bo na več svetovnih 

regij oziroma poustvarjenih ekosistemov celega sveta. Lemurji bodo živali v regiji 

Madagaskar. Izdelali smo načrt oskrbe, življenjskega prostora in učno enoto 

naravoslovnega dne. 

4.4.1 Ograda 

Ograda, v katero bi naselili obročkastorepe makije, bo osrednji prostor regije Madagaskar. 

Koncept temelji na sonaravnem prikazovanju vrst, brez večjih in grobih posegov v okolje 

pri gradnji, z uporabo večje količine naravnih materialov, ki se zlijejo z okolico. Mreže ne 

bo. Ograda bo sestavljena iz zunanje ograde v obliki otokov, notranje ograde z možnostjo 

ločevanja. Na otok bodo lahko vstopali tudi obiskovalci in tako od blizu doživeli srečanje z 

živalmi. Takšne, tako imenovane prehodne ograde, so priljubljena praksa sodobnih 

živalskih vrtov, ki želijo ogrožene, a neagresivne vrste še bolj približati obiskovalcem. 
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Čim bolj naravno okolje pri živalih spodbudi naravno vedenje ter s tem naravnejše 

interakcije v tropu, markiranje, gibanje, medvrstne interakcije (z ljudmi in drugimi živalmi 

v ogradi). 

4.4.1.1 Prakse prehodnih ograd z obročkastorepimi makiji 

Prehodne ograde v drugih živalskih vrtovih (slika 31, 32, 33, 34, 35). 

 

Slika 31: Prehodna ograda v ZOO Parc Overloon (Vir: zoolex.org). 

 

Slika 32: Ograda za obročkastorepe makije v ZOO Parc Overloon (levo), kjer lahko obiskovalci lemurje 

hranijo pod nadzorom oskrbnika (levo) (Vir: zoolex.org). 
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Slika 33: Bioparc Valencia - prehodna ograda z lemurji v regiji Madagaskar (Vir: Bioparc Valencia).  

 

Slika 34: V ogradi parka v Valenciji sobivajo štiri vrste lemurjev (Vir: Bioparc Valencia).  

 

Slika 35: Obiskovalci so nad radovednimi lemurji navdušeni (Vir: Bioparc Valencia). 
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4.4.1.2 Prehodna ograda v Bioparku Lipovec 

Obiskovalci bodo v ogrado vstopili skozi leseno kolibo z dvojnimi vrati, le-ta bo na strani, 

kjer lemurji lahko dostopajo do nje, obdana z nizom električnih žic. Prav takšna bo 

izstopna točka. Obiskovalci se bodo sprehodili po označeni poti, dotikanje živali bo 

prepovedano. Živali se bodo lahko do obiskovalcev sprehodile same, pred njimi pa se bodo 

lahkotudi  umaknile na drevesa ali manjše otočke, ki bodo z večjim povezani s kamenjem 

ali z debli (slika 36). Vstopna koliba bo oblikovana v stilu madagaskarskih kolib, 

obiskovalci pa bodo lahko v njej spoznali lemurje, njihovo ogroženost in raziskovalno 

delo, ki poteka v sklopu zaščite vrste in narave Madagaskarja, predvsem z informativnih 

tabel. Tukaj bodo obiskovalci lahko za raziskave tudi oddali prostovoljni prispevek. 

 

Slika 36: Tloris načrta življenjskega prostora Madagaskar v Bioparku Lipovec (Vir: lasten). 

4.4.1.3 Zunanji prostor 

Zunanji prostor Madagaskar se bo razprostiral na velikem otoku v velikosti 600 m² in 

manjšem otoku v velikosti 200 m², obdajali ga bodo še manjši otočki za počitek in umik 

živali. Pobeg bosta lemurjem onemogočali vodna bariera, saj lemurji ne plavajo, ter 

električna žica na določenih mestih (slika 36).  
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4.4.1.4 Rastlinstvo in oprema 

Otok bo zasajen bujno, le na nekaterih mestih bodo ohranjene čistine za sončenje in igro 

ter skalnata območja. Poleg dreves, predvsem prezimno trdnih vrst, ki spominjajo na 

rastlinstvo Madagaskarja, na primer navadna robinija ali neprava akacija (Robinia 

pseudoacacia) in albicija (Albizia julibrissin), bodo otok poraščali za lemurje nestrupeno 

grmovje, okrasna trava, juka (Yucca filamentosa), baklaste lilije (Kniphofia sp.), nekatere 

druge cvetoče trajnice in enoletnice. Rastline, pri katerih bo obstajala možnost, da jih 

lemurji pojedo ali uničijo, bodo zasajene v predele, kamor bo lemurjem prehod 

onemogočen. Otok bo oblikovalo še skalovje, kjer bodo lemurji lahko posedali in se 

sončili, podrto drevje za plezanje in označevanje teritorija, čistine za igro, poležavanje in 

rituale v skupini. 

4.4.1.5 Notranji prostor 

Notranji prostor bo visok 4 metre in zaprt z loputo, skupna površina večjega prostora in 

prostora za ločevanje pa bo znašala 30 m². Zadnja stena bo oblikovana kot skala, leva, 

desna in sprednja stran pa bodo steklene. Strop bo lesen, v kombinaciji s steklom, kar bo 

zagotavljalo dovolj naravne svetlobe. Notranji del bo opremljen z debli in vejami, dodane 

bodo umetne skale ter kotanja za pitje vode. Notranji in zunanji prostor bo povezovalo 

deblo, ob notranjem prostoru bodo smiselno umeščeni terariji za nevretenčarje, dvoživke, 

plazilce in manjše sesalce Madagaskarja z informativnimi tablami. Notranji prostor bo imel 

na voljo tudi prostor za ločevanje v primeru nenadnih in nepričakovanih spopadov med 

živalmi. Živali se bo ponoči zaradi varnosti zapiralo v notranje prostore. 

4.4.1.6 Sobivanje 

Zunanji prostor si bodo obročkastorepi makiji v prihodnje delili še z vsaj dvema vrstama 

lemurjev -  sifako vrste Propithecus verreauxi in rdečimi variji (Varecia rubra) ali 

navadnimi variji (Varecia variegata) ter nekaj vrstami ptic, ki bodo poseljevale predvsem 

vodno okolje. To so race vrste Dendrocygna viduata, Nettapus auritus in Anas 

erythrorhyncha, mali plamenec (Phoeniconaias minor) ter čeladaste pegatke (Numida 

meleagris), ki bodo poseljevale grmičasto-travnate predele. Notranji prostori bodo za 

vsako vrsto lemurjev ločeni. Sobivanje bo spodbudilo medvrstne interakcije in dejavnost 

lemurjev in s tem naravnejše obnašanje. Vse naštete živalske vrste so domorodne vrste 

Madagaskarja. 

4.4.2 Prehrana 

Sodobni evropski živalski vrtovi, med katere spadajo tudi vrtovi, ki smo jih uporabili v 

raziskavi, so na področju prehrane lemurjev zelo specializirani in uspešno sestavljajo 

jedilnike, ki vsebujejo snovi, katere lemurji pridobijo tudi s svojo naravno prehrano. Prav 

tako lemurje hranijo večkrat dnevno, uporabljajo različne igrače, jim skrivajo hrano ali 

raztrosijo majhne koščke na večjo površino, da lemurji porabijo za prehranjevanje več 

časa, podobno kot v naravi. Količina hrane je odvisna od sestavin jedilnika ter količine 

gibanja živali (velikost prostora), socialne strukture, reprodukcije … Pri sestavi jedilnika 

bom povzel najboljše možnosti drugih vrtov. Jedilniki temeljijo na izredno pestri sestavi, 

kar spominja na prehrano v naravi. 
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Lemurji so po naravi močno oportunistična vrsta, zato manjša odstopanja v pripravi 

jedilnikov živalskih vrtov nimajo posebne funkcije v kvaliteti življenja, odnosih v skupini 

ter reprodukciji. V prehrani se je potrebno izogibati citrusom in ostalemu sadju z velikimi 

količinami vitamina C in železa, saj se lahko pojavi bolezen preobremenitve telesa z 

vitaminom C ali železom in posledično pogin živali. Prav tako lahko velike količine sadja 

(zaradi večje vsebnosti sladkorja) povzročijo debelost. Oskrbnik mora zagotoviti zadostno 

količino ter enakomerno porazdeljenost hrane za vsako žival v skupini.  

Jedilnik lemurjev: 

 koščki sadja in zelenjave v manjših kosih ali celi, razmerje 1:7, 

 zjutraj hranjenje z zelenjavo in s semeni, ki se raztrosijo po ogradi, 

 najmanj tri večja hranjenja dnevno ter eno do dve hranjenji z zrnjem in s semeni, ki 

se raztrosijo po ogradi tudi z namenom obogatitve življenjskega vsakdana.  

 

Jedilnik sestavlja pet glavnih skupin hrane (dnevno hranjenje): 

 zelenjava A: korenje, zelena, zelena solata, paradižnik, brokoli, kumare, radič, 

kuhana koleraba, bučke, poper, zelje, por, koromač, špinača, zelje, zelena solata, 

kitajsko zelje, blitva, ohrovt, radič, cikorja, peteršilj, zelena, motovilec, rukola, 

vodna kreša ; 

 zelenjava B: korenovke – korenje, peteršilj, zelena, bela redkev, redkev, črna 

redkev, koleraba, rdeča pesa; 

 zelenjava C: ostalo – stročji fižol, cvetača, brokoli, kumare, čebula, por, bučke, 

paradižnik, poper; 

 sadje: jabolka (prevladajo), banana (malo), lubenica, rozine, nesladko sadje …; 

 peleti za listojede sesalce; 

 veje dreves in grmov: bambus, sadno drevje, breza, vrba, gaber, leska, jelša, brest, 

bukev, jesen, javor … (listi, lubje, rastlinski sok); 

 seno, sveža trava in zelišča, cvetovi (regrat, hibiskus …), opuncija, sočnice; 

 sveža pitna voda v notranjem prostoru, menjuje se dnevno; 

 hrana, ki je živali ne pojedo, se dnevno odstranjuje. 

 

Dodatki k prehrani v manjših količinah in dodajanju v alternacijah: 

 ovseni kosmiči, sončnična semena, kuhan riž (s črnim ali zelenim čajem), kuhana 

jajca (največ enkrat tedensko), kuhan krompir, insekti (ličinke mokarjev, kobilice), 

jogurt, skuta itd. 

 dodatki vitaminov, mineralov, 

 sadni čaj, zeleni čaj (tanini). 
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Režim hranjenja je predstavljen v preglednici 12. 

Preglednica 12: Opis prehranjevanja na žival dnevno v Bioparku Lipovec (Vir: lasten). 

OPIS PREHRANJEVANJA (na žival dnevno) 

ŽIVILO QTY Tedenski razpored 

Po To Sr Če Pe So Ne 

Prvo hranjenje (9.00) 

Sadje  50 g vsak dan 

Zelenjava A 175 g vsak dan 

Dodatki k prehrani Malo vsak dan 

Drugo hranjenje (13.00) 

Zelenjava B + C 175 g vsak dan 

Tretje hranjenje (16.00) 

Peleti 20 g vsak dan 

+ dve hranjenji s 

semeni 

10 g vsak dan 

Veje z listi, trava, 

zelišča 

 vsak dan v sezoni 

Dodatki k prehrani 20 g vsak dan 

 

Pri pridobivanju hrane se bomo osredotočili na proizvodnjo lastne hrane v parku, nakupu 

lokalnih ter nešropljenih pridelkov ter nabiranju hrane v naravi. S tem bomo nekoliko 

preprečili vnos strupenih ali neželjenih snovi v telo živali. 

4.4.3 Veterinarska oskrba 

Kot vsi živalski vrtovi se tudi mi osredotočamo na preventivno oskrbo z ustrezno prehrano, 

nakupom hrane kontroliranega porekla, zagotovitvijo pitne vode in varne ograde. 

Hranjenje s strani obiskovalcev ter s tem povezane možne zdravstvene težave bomo 

preprečevali s pogostejšim nadzorom živali in ograde ter z opozorili pred vstopom. 

Predvsem v zimskem obdobju bomo lemurjem dodajali nekoliko več vitaminskih 

dodatkov, enkrat letno pa tudi sredstva proti zajedavcem. Ključnega pomena je opazovanje 

živali, proučevanje njihove interakcije ter ugotavljanje dobrega počutja. Pogosto zehanje je 

na primer znamenje stresa. Ker so lemurji v stiku z obiskovalci, je priporočljivo cepljenje 

živali proti steklini. Ob izjemno nizkih temperaturah pozimi se živali v zunanjo ogrado ne 

spušča. 

4.4.4 Obogatitev 

Osnovno obogatitev bodo lemurjem predstavljali razgiban življenjski prostor z drevesi, 

debli, vejami in skalami za plezanje, čistine in grmičevje, interakcija s tropom in ostalimi 

živalskimi vrstami ter obiskovalci. Dvakrat dnevno bodo zaposleni z iskanjem hrane po 

tleh in travnati podlagi, dodajali jim bomo različne igrače in zanimive predmete za 

raziskovanje, podobno kot drugi živalski vrtovi. 
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4.4.5 Socialna struktura in reprodukcija 

Na začetku bomo v ogrado naselili reproduktivni par obročkastorepih makijev ali samca z 

dvema ali s tremi samicami. Pričakujemo povečanje skupine z mladiči, saj imajo 

obročkastorepi makiji v umetnem okolju pogosto mladiče, tudi dvojčke. 

Mladiče bomo oddajali drugim živalskim vrtovom po predlogih kuratorja vrste za Evropo, 

predvsem samce, ki skupine zapuščajo tudi v naravi pri približno četrtem letu starosti. 

Samice bodo večinoma ostajale v rojstnem tropu, ko bodo spolno dozorele, bomo parjenje 

v sorodstvu preprečili s sterilizacijo, ali pa v skupino vnesli drugega reproduktivnega 

samca. V nekaterih živalskih vrtovih v skupino vnesejo novega samca, prejšnji pa se 

novemu običajno podredi. V primeru večjih spopadov, se starejšega samca preseli v drugo 

skupino, v drug živalski vrt. V primeru konfliktov in večjih spopadov je na voljo notranji 

prostor za ločevanje, poleg tega velikost in razgibanost zunanje ograde omogočata delitev 

le-te na več ločenih območij. 

4.5 UČNA ENOTA 

4.5.1 Načrtno spodbujanje izobraževanja in ozaveščanja javnosti o ohranjanju 

biotske pestrosti 

4.5.1.1 Otok Madagaskar 

Ustrezen nivo informacij bomo posredovali ustno (vodeni ogledi, hranjenja, učne ure) ali 

pisno (informativne table, učni listi, razstave). Veliko pozornosti bomo namenili 

spoznavanju narave z različnimi čutili in čustvenemu dojemanju le-te (stik z živaljo). V 

madagaskarskih kolibah bodo obiskovalci spoznavali življenje na Madagaskarju, 

tamkajšnje sobivanje živali z ljudmi ter nevarnosti za lemurje in ostale živali v naravi. Za 

ohranitev le-teh bodo lahko prispevali finančna sredstva, ki jih bo park posredoval 

neposredno naravovarstvenim organizacijam, ki se ukvarjajo z ohranjanjem lemurjev v 

naravi. 

V parku bomo izvajali formalno in neformalno izobraževanje. Obiskovalci vseh generacij 

se bodo lahko srečali z živalmi, jih hranili in spoznavali njihovo življenje. Posebno 

pozornost bomo z učno potjo po otoku Madagaskar v parku namenili izobraževalnim 

zavodom ter zanje pripravili programe učnih ur in naravoslovnih dni glede na učne načrte 

osnovnih šol. Pripravili smo program naravoslovnega dne 'Madagaskar' za različne 

izobraževalne zavode. 

4.5.1.2 Učna enota 

Izobraževalne ustanove bodo v parku lahko izbrale program naravoslovnega dne. Velik 

poudarek bomo namenili ozaveščanju učencev o biotski pestrosti, prilagoditvi živali na 

okolje ter vplivu človeka na naravo in okolje. Naravoslovni dan 'Madagaskar' sestavljajo tri 

učne ure (trikrat po 45 minut) z vmesnim premorom. 
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4.5.1.2.1 Potek dela 

Učence najprej pozdravimo, jim predstavimo potek naravoslovnega dneva in jih seznanimo 

z osnovnimi pravili vedenja v parku ter navodili. V prvem delu nato učencem v učilnici 

pobliže predstavimo manjše živali Madagaskarja - malega madagaskarskega tenreka 

(Echinops telfairi), madagaskarskega sikajočega ščurka (Gromphadorhina portentosa) in 

panterjevega kameleona (Furcifer pardalis). 

Učenci živali spoznavajo z različnimi čutili, opazujejo njihove telesne značilnosti in 

prilagoditve na okolje, jih primerjajo med seboj ter ugotavljajo njihovo vlogo v 

ekosistemu. Ugotovijo, kakšne so živali na otip ter ali oddajajo kakšne vonjave. Pri tem 

učenci izgubijo morebitne predsodke do živali, ki so se jih morda prej bali. Učitelj učence 

usmerja z namigi in vprašanji. 

Po spoznavanju živali, ki traja približno 45 minut, se v drugem delu odpravimo na sprehod 

po otoku. Postanemo pozorni na dogajanje okoli nas in živali najprej opazujemo, 

poslušamo. Sledi hranjenje obročkastorepih lemurjev v prisotnosti oskrbnika, ki pred tem 

poda jasna navodila. Učence o pomembnih stvareh opozarjamo in jih usmerjamo s 

pripombami in z vprašanji. Opozorimo jih na edinstveno telo živali, njihovo premikanje in 

obnašanje znotraj tropa lemurjev. Po 30-ih minutah otok zapustimo in se odpravimo na 

točko, kjer živali lahko še vedno opazujemo. Učence vprašamo, kaj so doživeli, ter jih 

usmerimo k razmišljanju o ogroženosti teh živali. Pripovedovanje in razlaga učitelja se 

vseskozi prepletata z diskusijo o pomembnih pojmih v biologiji, naravovarstvu in 

družbenokritični tematiki.  

V tretjem delu se z učenci ponovno preselimo v učilnico, kjer na podlagi doživetij v 

skupinskem delu oblikujejo lastne naravovarstvene projekte. V pomoč so jim tudi 

informativne table o lemurjih in življenju na Madagaskarju. Učence razdelimo v skupine, 

jim podamo navodila ter razdelimo pripomočke (pisala, flomastre, barvice, papir, slikovno 

gradivo, lepilo). Učenci tako izdelajo lasten projekt, kjer predstavijo glavne vzroke za 

ogroženost lemurjev ter poiščejo rešitve za njihovo preživetje. Vse ugotovitve predstavijo 

na unikatnem plakatu s kratkim nastopom pred celotnim razredom. Učenci imajo na voljo 

50 minut za oblikovanje lastnega naravovarstvenega projekta in njegove predstavitve. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

Obročkastorepi maki spada po podatkih IUCN liste ogroženih živalskih vrst med ogrožene 

živalski vrste. Kljub nekaterim naravovarstvenim ukrepom na Madagaskarju, ki si 

prizadevajo za zaščito njihovega okolja, število osebkov vrste z leti upada (IUCN, 2014). 

Sodelovanje naravovarstvenih organizacij, živalskih vrtov in parkov je za ohranitev vrste 

ključnega pomena. Populacijo obročkastorepih makijev vzgajajo številni živalski vrtovi in 

parki, ki se povezujejo v mreže združenj živalskih vrtov (EAZA, 2016).  Nekateri živalski 

vrtovi skrbijo za reprodukcijo te vrste, zato vzrejajo skupine reproduktivnih živali ter 

mladiče (Bratislava ZOO, 2014), ki so pomembni za ohranjanje vrste v umetnem okolju in 

posledično za ohranjanje populacije v naravi. Spet drugi živalski vrtovi vzrejajo živali le za 

namen prikazovanja in izobraževanja, na primer skupine samcev – 'bachelor groups' (ZOO 

Hannover, 2015), ki jih prav tako večkrat srečamo v naravi. Vse živali v umetnem okolju 

so pomembni ambasadorji njihovih sorodnikov v naravi ter okolja, v katerem živijo. 

Najboljša opcija vzreje lemurjev je vzreja socialne skupine, ki jo najdemo tudi v naravi. To 

pomeni, da se živali v dobrih življenjskih pogojih lahko parijo in imajo potomce. Poudariti 

pa moramo, da predvsem v naravi idealnih pogojev ni, zato se vse živali ne parijo, saj jih 

pri tem omejejujejo naravni viri in zato dominantnost vrste, kar je ključno za njeno 

preživetje. Zato živalski vrtovi posegajo po različnih opcijah, skladno s svojim načrtom za 

vsako živalsko vrsto ter predlogi kuratorja, njihov skupni cilj pa je naravovarstvo, 

doseženo z izobraževanjem in/ali  načrtno vzrejo zdrave in kvalitetne populacije v 

umetnem okolju. Razmnoževanje vseh živalskih vrst, ki jih živalski vrt vzreja, je predvsem 

zaradi presežka rojenih samcev in večkrat tudi stroškov v praksi skoraj nemogoče. 

Primerjava divje populacije obročkastorepih makijev z živalmi v umetnem okolju pokaže, 

da je vrsta izjemno oportunistična. Prilagodi se lahko različnim habitatom in tudi sestavi 

jedilnika. Z vidika zadrževanja v umetnem okolju to pomeni, da je vrsta primerna za 

življenje  v umetnem okolju in tudi ob morebitni prihodnji naselitvi živali nazaj v primerno 

naravno okolje ne prihaja do večjih težav z introdukcijo živali v divjino. Prav tako je 

socialna struktura tista, ki določa sestavo prehrane vsake posamezne živali v tropu. To 

pomeni, kot pravi Rasamimanana (1999), da ima na primer vodilna samica bolj kakovostno 

prehrano kot žival, ki je najnižje na hierarhični lestvici tropa. 

V zvezah evropskih živalskih vrtov predstavljajo trende in najboljše prakse pri izdelavi 

jedilnika za lemurje, ki jih pogosto povzemajo živalski vrtovi in parki, ki to vrsto vzrejajo 

(EAZA, 2016). Po naših opažanjih se jedilniki razlikujejo po količini hrane, od približno 

250 do 460 gramov dnevno na žival. Odstopanja so odvisna od sestave jedilnika, starosti 

živali ter velikosti in opremljenosti ograde. Nekateri živalski vrtovi se izogibajo sadju in 

preveč beljakovinski hrani ter živalim ponujajo predvsem listnato zelenjavo ter listje, 

zelenjavne plodove in korenike (ZOO Zagreb, 2015). Količina hrane je v tem primeru 

večja, saj njena sestava ni tako energetsko bogata in ne vsebuje sladkorja oziroma je 

prisoten le v manjših količinah. Večina živalskih vrtov sadje na jedilnikih za lemurje še 

vedno ohranja, večinoma v razmerjih 1:7 (ZOO Augsburg, 2016), tudi 1:3 (ZOO 

Hannover, 2015). Vsi živalski vrtovi živalim ponujajo veliko svežih vej listavcev, trave, 

zelišč in cvetov, ter na ta način poustvarijo bistveno prehrano živali v naravi, z njo pa 

živali pridobijo listje, lubje in rastlinske sokove, torej veliko vitaminov, vlaknin in 

mineralov. Sami smo jedilniku dodali še opuncijo in ostale sočnice, s katerimi se lemurji 

hranijo v naravi. 
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Večina živalskih vrtov izvaja rutino tehtanja živali in na ta način skrbi za ustrezno težo 

živali (Bratislava ZOO, 2015). Na splošno so raziskave jedilnov lemurjev v proučevanih 

živalskih vrtovih pokazale, da so novodobni jedilniki popolnoma ustrezni v primerjavi z 

jedilnikom v naravi. V naši raziskavi in pregledu praks pri vzgoji obročkastorepih makijev 

smo zabeležili le eno večjo zdravstveno težavo, ki se je zgodila v živalskem vrtu 

Bratislava, ko je poginila samica z mladičem. Kasnejše raziskave so pokazale sum 

zastrupitve s hrano, povzročeno s strani obiskovalcev (Bratislava ZOO, 2015). Na splošno 

je pri vzreji lemurjev pomembna preventivna oskrba; same živali prav tako niso 

preobčutljive na vremenske spremembe in ostale dejavnike, kar kaže njihova izjemna 

prilagodljivost na spremembe v naravnem okolju (suša, pomanjkanje hrane …). Pri oskrbi 

živali v živalskih vrtovih sta pomembna tudi izkušenost in znanje oskrbnikov ter ostalih, ki 

za živali skrbijo. Poleg vsakodnevne oskrbe je pomembno še opazovanje živali, 

prepoznavanje njihovega naravnega in neobičajnega vedenja ter v zadnjem primeru hitro 

ukrepanje in preprečevanje negativnih posledic kot to v veliki meri počnejo v ZOO 

Hluboká (2015). 

Danes moderne ograde v živalskih vrtovih poustvarjajo naravno okolje živali, bodisi z 

opremo ali s sonaravnim prikazovanjem ter poustvarjanjem ekosistema, v katerem žival v 

naravi živi. Ena izmed glavnih funkcij živalskih vrtov je izobraževanje o funkciji določene 

vrste živali v naravi in njeni ogroženosti. Zato je pomembno, da se pri opazovanju živali s 

strani obiskovalca vzbudijo določena čustva, prav tako pa je za človeške oči pomembna 

estetika. Ljudje živali raje opazujejo v naravnejših, večjih in zelenih ogradah, čeprav je za 

živali pomembna kvaliteta prostora in ustrezna oskrba, ki po navadi ni odvisna od velikosti 

življenjskega prostora. Obročkastorepi makiji se v starejši ogradi v živalskem vrtu 

Bratislava, ki je bila med vsemi proučevanimi najstarejša in najmanj sodobna ograda, 

dobro počutijo, ne kažejo nenaravnega vedenja in se uspešno razmnožujejo. Mrežasta 

bariera jim predstavlja območje za plezanje, ljudem pa večkrat občutek ujetosti živali. 

Drugačen občutek obiskovalec dobi pri opazovanju lemurjev v živalskem vrtu  Hluboká – 

Ohrada. Njihova ograda je zelena, bariero pa predstavlja vodni jarek. Ograda je 

modernejša in bolj estetska, po velikosti pa podobna ogradi v ZOO Bratislava. 

Najsodobnejšo ogrado, ki zadosti vsem vidikom izobraževanja, estetiki in naravovarstvu, 

predstavlja ograda v živalskem vrtu Augsburg. Obiskovalci lemurje dodobra spoznajo s 

sprehodom v njihovem okolju. V pristnem stiku, ko živali skačejo med njihovimi nogami 

in preko njihovih glav, obiskovalci doživijo pestro paleto večinoma pozitivnih čustev, zato 

bodo to izkušnjo ohranili v spominu ter varovali naravo in njene prebivalce. V isti ogradi 

živi poleg obročkastorepih lemurjev še vrsta črnih lemurjev, kar je pozitivno za 

spodbujanje medvrstnih interakcij in dražljajev v okolju in dodatna popestritev življenja 

živali obeh vrst. S sobivanjem različnih vrst še bolj poustvarjajo naravno dinamiko 

ekosistema lemurjev in dosegajo kvalitetnejši nivo izobraževanja in ozaveščanja o teh 

ogroženih vrstah. 

Če primerjamo življenje divjih živali in živali v umetnem okolju, lahko sklepamo, da je 

življenje za slednje idealnejše: brez plenilcev, manj stresnih situacij, zadostna količina 

hrane, kvaliteten življenjski prostor. Pri nadaljnjih raziskavah bi se podrobneje posvetili še 

opazovanju skupin samcev brez prisotnosti samic ter proučevanju in poskusom sobivanja 

ostalih živalskih vrst Madagaskarja z vrsto obročkastorepih makijev. 
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Zasnova načrta oskrbe obročkastorepih makijev temelji na primerjavi oskrbe v ostalih 

živalskih vrtovih in z življenjem v naravi, prav tako pa tudi načrt ograde, ki vsem 

pristopom dodaja še unikaten pristop v izrisu prostora in izvedbi gradnje. Ker se je v 

preteklosti pokazalo, da največji učinek v izobraževanju in naravovarstvu dosegajo 

prehodne in bolj naravne ograde, smo se zanjo odločili tudi sami. Edinstvenost v 

primerjavi z dosedanjimi pristopi  dodajajo še bolj raznolika in estetska območja, ki 

ponazarjajo naravno okolje lemurjev, razdelitev ograde na obrobna območja za ostale 

madagaskarske živali, kar povzroči učinek neomejenosti ograde in s tem občutek 

opazovanja živali v naravi, ter doselitev ostalih madagaskarskih živali, ki si življenjsko 

okolje lahko delijo tudi v naravi. 

Z diplomskim delom smo želeli primerjati življenje obročkastorepih makijev v naravi in 

umetnem okolju in zbrati osnovne informacije, ki bodo predstavljale celovit pregled in 

ustvarile temelj pri oblikovanju in izvedbi projekta v praksi, ne samo za oblikovalce in 

izvajalce projekta, pač pa tudi vse, ki bodo za to vrsto živali kasneje skrbeli v Bioparku 

Lipovec. V Sloveniji področje snovanja in oblikovanja živalskih ograd ni prisotno. V 

manjši meri določene projekte za potrebe enega večjega živalskega vrta pri nas izvajajo 

arhitekti ali krajinski arhitekti, ki pa nimajo dovolj znanja o potrebah živali in njihovi 

ekologiji. Zato je naloga pomembna pri postavljanju novih smernic in idej na področju 

naravovarstva in izobraževanja ter tudi pri oblikovanju celostnih pristopov in načrtov 

ograd, programov oskrbe in izobraževanja, ki jih pri nas še nimamo. Pri projektu in nalogi 

sami je pomembno tudi povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami in 

strokovnjaki ter snovanje in predstavljanje modernih in trajnostnih idej; le skupaj bodo 

lahko dosegali zastavljene cilje.  Z rezultati je potrebno prepričati posameznika in širšo 

javnost, da se zavé pomembnosti ohranjanja naravnega okolja, pestrih združb različnih 

ekosistemov in posledično tudi ohranjanja ogroženih živalskih vrst.   
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6 ZAKLJUČEK 

Osrednja tematika naše raziskave je bila primerjava različnih ograd obročkastorepih 

makijev v petih evropskih živalskih vrtovih ter primerjanje dobljenih rezultatov z 

življenjem populacije v naravi. Glavni cilj in pomemben rezultat je bilo oblikovanje načrta 

oskrbe in življenjskega prostora za obročkastorepe makije v Bioparku Lipovec. 

Ugotovili smo, da velikost ograde v sodobnih živalskih vrtovih ne vplivata bistveno na 

dobro počutje ter razmnoževanje lemurjev. S tem smo potrdili prvo zastavljeno hipotezo, 

da velikost življenjskega prostora ne vpliva na dobro počutje, socialno vedenje in 

reprodukcijo obročkastorepih makijev, pač pa ima vpliv kvaliteta oskrbe in življenjskega 

prostora. Tako je tudi v naravi. Jedilniki za lemurje v sodobnih živalskih vrtovih so 

narejeni na osnovi primerjave prehrane živali v naravnem okolju. 

Naravni videz ograde je pomemben predvsem za predstavitev živali obiskovalcem in za 

vidik izobraževanja o pomembnosti ekosistemov in biodiverzitete v njih, torej za celostni 

pogled na naravo. Obiskovalci živalskega vrta ali parka živali bolje spoznajo v naravnejši 

ogradi, ki simulira ekosistem v naravi. 

Ugotovili smo tudi, da reprodukcija te vrste lemurjev v umetnem okolju ni zahtevna v 

primerjavi z reprodukcijo nekaterih drugih vrst živali, mora pa biti kontrolirana. S tem smo 

potrdili hipotezo, da je vzreja obočkastorepih makijev v umetnem okolju v primerjavi z 

drugimi živalskimi vrstami nezahtevna in za obstoj vrste bistvenega pomena. 

V naravi lemurji pojedo veliko sadja, listov ter ostalih delov rastlin (Sussman, 1977). 

Izkoristijo vire, ki so jim na voljo. V živalskih vrtovih in parkih je prehrana določena na 

podlagi njihovega jednilnika v naravi in se bistveno ne razlikuje, še posebej ne po 

vsebnosti sestavin, kar potrjuje še zadnjo hipotezo, ki pravi, da je v sodobnih  živalskih 

vrtovih in parkih je prehrana določena na podlagi njihovega jedilnika v naravi in se po 

sestavi bistveno ne razlikuje. V živalskih vrtovih je živalim na voljo preventivna in 

kurativna veterinarska oskrba, zato imajo daljšo življenjsko dobo. 

Pomemben ritual pri lemurjih je označevanje ozemlja, predvsem z vonjem, gibanjem in 

zvoki. V umetnem okolju lahko opazimo odsotnost nekaterih vedenj, ki pa za kvalitetno 

bivanje in življenje lemurjev niso bistvene, v primeru ponovne naselitve v naravno okolje 

pa se ponovno pojavijo. 

V živalskem vrtu trope oblikujejo kuratorji, živali ne prehajajo samodejno. Prav tako se v 

naravi oblikujejo začasne skupine samcev, ki prav tako nudijo živalim osnovne potrebe 

(varnost, stiki in negovanje). V umetnem okolju so tropi samcev lahko dokončni. Pri 

nadaljnjih raziskavah bi se podrobneje posvetili še vedenju samcev v skupinah samcev ter 

poskusom sobivanja različnih živalskih vrst z vrsto obročkastorepih makijev. 

Raziskava postavlja nove trende in pomembne temelje pri oblikovanju ograd v Sloveniji in 

postavlja nove smernice celovitega načrta oskrbe kot tudi načrtovanja izobraževanja in 

varovanja narave. Vsebina diplomske naloge je tako pomembna pri postavljanju novih 

smernic in idej, ne samo na področju naravovarstva in izobraževanja, pač pa tudi v 

oblikovanju celostnih pristopov in načrtov ograd in programov oskrbe in izobraževanja, ki 

jih pri nas še nimamo. 
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Pri projektu in nalogi sami je pomembno tudi povezovanje in sodelovanje z različnimi 

institucijami, strokovnjaki in snovanje ter predstavljanje modernih in trajnostnih idej; le 

skupaj bodo lahko dovolj močni pri doseganju ciljev. Z rezultati je potrebno prepričati 

širšo javnost in s tem posameznika, da se ponovno zavé pomembnosti ohranjanja 

naravnega okolja, pestrih združb različnih ekosistemov in posledično tudi ohranjanja 

ogroženih živalskih vrst.  
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