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Jak se zvířata dorozumívají ? 
 

Cíl – vysvětlit pojem etologie 
      - objasnit druhy chování a uvést příklady 
 
 
 

- etologie – studuje chování zvířat, vychází z poznatků zoologie a ekologie 
- chování živočichů dělíme na vrozené a získané 
      vrozené – je dáno při narození a je dědičné, nazývá se také instinktivní, je charakteristické 
                       pro každý živočišný druh 
- podmíněné látkovou výměnou – např. psi vyměšují na libovolném místě, králíci na společném, 
kočka do písku a zahrabává, i šelmy v přírodě výkaly zahrabávají 
- ochranné a obranné – úkryty – před chladem, velkým teplem, deštěm, suchem, před příslušníky 
stejného či jiného druhu, 
obrana – strnutí na místě, tváření se mrtvým, přitisknutí se k zemi, útěk, odhození 
části těla, 
varování, útok 
- komfortní – savci se po probuzení protahují, olizují, upravují srst, kachny se popelí- 
zbavují se parazitů, kachny a husy – potírají se peří mazem ze žlázy za ocasem, kanec a srnec – 
bahenní koupele – zbavují se parazitů, 
souvisí s péčí o tělo a udržováním funkcí vnitřních orgánů 
- rozmnožovací – souvisí se zajištěním potomstva, péčí o ně a jeho ochranou 
předchází námluvy, páření 
savci o mláďata pečují 
většina bezobratlých naklade vajíčka a dál se o potomstvo nestará 
- sociální – chování ve skupině – smečka, hejno, tlupa, stádo... - jsou zde pravidla  
v postavení ve skupině, vzájemné péči, strategii lovu, dorozumívání, 
např. kopytníci vytváří velké skupiny na ochranu proti predátorům, 
mezi jedinci téhož druhu dochází k dorozumívání – zrakem, zvuky, pachem 
pachem – hlavně savci (označení teritoria) 
hmyz – feromony 
někteří dotykem – hlodavci, primáti 
      získané – vytváří se během života učením 
 
 
PL – Etologie 
1/ Co je etologie- ____________________________________________________________ 
2/ Charakterizuj a uveď příklady- 
    chování vrozené - __________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
    chování získané - __________________________________________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
3/ Přiřaď činnost savců ke způsobu vrozeného chování- 
    chování podmíněné látkovou výměnou                          strnutí na místě 
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    chování obranné a ochranné                                            cenění zubů 
    varování                                                                           způsoby vyměšování 
    komfortní chování                                                            postavení ve smečce 
    rozmnožovací chování                                                     označování teritoria 
    sociální chování                                                               námluvy 
    dorozumívání                                                                   péče o srst 
 

Úkol – nalep nebo nakresli obrázek savce znázorňující jeho přirozené chování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          
       Otázky – 1/ Jaký je rozdíl mezi vrozeným a získaným chováním ? 
 
 
 
 
 

                      2/ Napiš příklad 3 chování vrozených a 3 získaných. 
 
 
 
 
 
                     3/ Jaký je rozdíl mezi chováním obranným a ochaným, uveď příklad. 
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