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ÚKOL JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU S NÁZVEM „Z TROPIKU DO TROPIKU NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU”/  

„Z TROPŮ DO TROPŮ V ČESKO-POLSKÉM POMEZÍ” (ČÍSLO PROJEKTU: CZ.11.2.45 / 0.0 / 0.0 / 15_003 / 0000300), 

SPOLUFINANCOVANÉHO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A  

ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO  
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Lemur kata –  
symbol 
Madagaskaru 

 
 

   

   

 
Lemur kata – symbol Madagaskaru, tato 
roztomilá zvířata vděčí za svou popularitu 
filmu „Madagaskar“, jehož autoři jsou Eric 
Darnell a Tom McGrath a  
který by uveden do kin v 
roce 2005.  V roce 2008 
se objevila další filmová 
produkce o lemurech – 
velmi populární 
animovaná série Tučňáci 
z Madagaskaru.  V 
následujících letech se 
zábavné příběhy o 
sympatické skupince 
lemurů dočkaly dalších 
filmových adaptací – v 
roce 2014 byl poprvé 
vysílán seriál Sláva králi 

Jelimánovi věnovaný jedné z postav – 
narcistickému lemurovi Jelimánovi, který 
sám sebe prohlásil vládcem celé filmové zoo.  
Filmy s králem Jelimánem jsou dnes velmi 
populární nejen mezi dětmi, ale i mezi 

dospělými, a není divu, že právě tato zvířata 
vzbuzují takový zájem mezi návštěvníky 
zoologických zahrad. To lze pozorovat také v 
nedaleké zoo ve Vratislavi, kde je snadné 
najít místo, kde bydlí lemuři kata, protože se 

zde vždy shromažďují 
davy zvědavých lidí. 

Věříme, že i lemuři, 
kteří brzy najdou svůj 
domov v Palmovém 
domě ve Wałbrzychu, 
se budou těšit stejné 
přízni turistů 
navštěvujících Palmový 
dům a Wałbrzych.  

Lemurové, kteří budou brzy žít v Palmovém domě. 
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Latinské slovo „lemures“ znamená: duchové 
noci, duchové mrtvých, protože většina 
druhů lemurů je aktivní v noci. Lemuři jsou 
endemická zvířata, tj. zvířata, která se 
vyskytují pouze v omezené oblasti – na jihu a 
jihozápadě Madagaskaru. Žijí v malých 
rodinných skupinách – od 5 do 20 jedinců – a 
pohybují se především na stromech.  Lemur 
kata je však výjimkou – je aktivní během dne.  
Velmi charakteristickou fyzickou vlastností 
lemurů je černobílý, načechraný, dlouhý 
ocas, který slouží také jako indikátor pachů.  

Lemuří samci do něj vtírají sekreci ze 
zápěstních žláz – tento pach je velmi důležitý 
při páření a bojích mezi nimi. Čich je u těchto 
zvířat nejlépe vyvinutým smyslem – lemuři 
komunikují pomocí feromonů. Zajímavým 
faktem je, že dlaně lemurů mají papilární 
linie.  Lemuři kata jsou malá zvířata vážící 

průměrně 2,5–3,5 kg. V 
přírodním prostředí se dožívají 
asi 15–19 let, jsou 
to býložravci a 
jejich potravou jsou 
hlavně listy, 
semena, plody, 
kůra, ačkoli jedí 
také hmyz. V 

lemuřích komunitách hrají 
dominantní roli samice. Samice 
lemura kata obvykle rodí 1–2 
mláďata, která tráví začátek 
života pevně přichycena na břiše 
matky. Doba trvání těhotenství u 
lemurů jsou 4–4,5 měsíce.  

Lemuři 
představují 
bohužel ohrožený druh a 
největší hrozbou je pro 
ně lidská činnost. 
Důvodem je zejména 
odlesňování, které ničí 
jejich stanoviště.  K tomu 
je bohužel poměrně 
snadné je ochočit, proto 
se snadno stávají obětí 
nelegálního obchodu se 
zvířaty.  Lemuři jsou 
popsáni jako ohrožený 
druh v Červené knize 
ohrožených druhů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


