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Projevy chování u savců – potravní, komfortní, 
komunikace 

• Člověk se řadí mezi savce a proto se savci sdílíme některé 
znaky chování 

• Potravní a komfortní chování a způsoby komunikace patří mezi 
základní formy chování u savců 

• Různé druhy savců mají odlišné projevy v závislosti na potravě, 
prostředí v němž žijí, osamělém nebo společenském stylu 
života a mnoha dalších faktorech 

 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HumedoTepezc_02.jpg> [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:N1-hein_waschefort-playfull_skirmish.jpg> 



Projevy chování u savců – potravní 

• Potravní chování je velmi jednoduché. Základním podnětem je 
hlad. Čím větší, tím více aktivity savec vyvíjí, aby jej zahnal 

• Někteří savci si obstarávají stravu hromadně (např. lovem ve 
smečce), jiní samostatně 

• Býložravci se o potravu většinou neperou, ale mezi masožravci 
jde o běžný jev. Ve smečkách, kde platí hierarchie a 
dominantní jedinci si nárokují kořist jako první, také dochází 
občas k soubojům 

• Savci se starají o svá mláďata, proto dospělí jedinci musí 
obstarávat potravu i pro své mladé 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pet_mice_eating.jpg> 



Projevy chování u savců – komfortní, 
komunikace 

• Komfortní chování je spojeno s údržbou povrchu těla. 
Upravování a čištění srsti je běžným případem. Avšak jde také 
o válení se, protahování a zívání. Podobné činnosti savci 
provádí když se cítí dobře, bezpečně a nemusí se věnovat 
ničemu jinému 

• Komunikace je důležitá. Má několik úloh – identifikační, 
sbližovací či výstražnou. Savci komunikují pomocí chemických 
látek a pachů, dotyky, zvuky, postojem těla a mimikou  

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeine_Hauskatze.jpg> [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TA_ZOO_orna_Pict0152.jpg> 



Projevy chování u savců 

• Uveďte u každého uvedeného způsobu komunikace příklad 
zvířete a v jakém významu jej používá. Např. pes si značkuje 
teritorium močí (pachem) 

• Jak se projevují zvířata, když mají opravdu velký hlad? 

 

• Využijte zkušeností s domácími zvířaty a mazlíčky 


