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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 8. 2. 2021 

MAKAK NA ŘETĚZU. MAKAK NA TALÍŘI. MAKAK V OBLEKU. 

Záchranný program Kukang bojuje proti ilegálnímu obchodu se zvířaty na indonéském ostrově Sumatra. Zde také 
žijí makakové, v Asii nejrozšířenější opice. Jejich počty stále klesají. Makakové jsou zabíjeni, drženi na řetězu, 
končí na talíři jako delikatesa nebo v nejrůznějších oblečcích „tančí“ pro pobavení turistů. Na tento problém            
v Indonésii upozornila terénní zooložka Zoo Olomouc a fotografka záchranného programu Kukang Lucie 
Čižmářová se svou fotografií „Nuceni žít společně“, která se dostala mezi 15 nejlepších fotografií v kategorii Man 
and Nature v soutěži Nature Photographer of the Year 2020, kde letos soutěžilo rekordních 19 547 fotografií z 95 
zemí.  

TANČÍCÍ OPICE 
Lidská populace se zvětšuje a zabírá čím dál více prostoru, který byl dříve určen divoké přírodě. Makakové se ale 
změně přizpůsobili a naučili se žít vedle lidí. To jim zajistilo jednodušší shánění potravy, i když se díky tomu dostávají       
s lidmi do konfliktu. Krmením, především z rukou turistů, se snižuje jejich přirozená plachost a zvyšuje agresivita 
vůči lidem, což na některých místech působí velké problémy. Kromě toho se stávají škůdci na polích a jsou zabíjeni, 
končí na talíři jako delikatesa nebo jsou drženi na řetězu. Na mnoha místech Asie můžeme také narazit na tzv. 
dancing monkeys (tančící opice). Jedná se o makaky často oblečené do různých šatů a obleků, s maskou na hlavě 
či namalovaným obličejem, kteří jsou nuceni pro pobavení turistů tancovat či dělat jiná představení.  

SITUACE JE VÁŽNÁ 
František Příbrský, ředitel programu Kukang: „Pokud to takto půjde dál, brzy na tom mohou být nyní ještě stále 
běžné druhy makaků stejně jako třeba outloni či orangutani. Kromě toho, že tato zvířata jako domácí mazlíčci trpí, 
tak také klesají i jejich počty ve volné přírodě. Příkladem toho je makak vepří (Macaca nemestrina), který byl letos 
podle Červeného seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN přeřazen z kategorie 
zranitelný do kategorie ohrožený. I proto se snažíme na tuto situaci reagovat a makakům se v naší práci věnovat.“ 
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