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Etiopská (Afrotropická) 
zoogeografická oblast

- 24 mil.km², 17 % souše

- podoblast Madagaskarská

- součást Gondwany, v miocénu 
spojení s Eurasií – příchod 
kočkovitých šelem a antilop

- kolébka rodu Homo

- negativní vliv lidí na přírodu recentní
rok        obyv.

1600    113 mil.

1700 107

1800    102

1900 138

1950    224  

- poloha v tropických šířkách – příjem záření – nejteplejší

- studené mořské proudy – aridita pobřeží

- teploty: – 24 °C Maroko, 58 °C Libye 

- srážky:   100 mm Namib,                                                     

10 500 mm Mt.Cameroon

- 5895 m n.m.                                                    

Kilimandžáro

Sahara
Somálská
poušť

Kalahari

Namib

Nil

Kongo 

Niger

Zambezi

Euphorbia Senecio Crassula

Acacia

baobab

Dahomey gap

nejčetnější čeledě ryb Etiopské oblasti

celkem: 70 čeledí, z toho 27 primárně sladkovodní ryby

Čeleď druhy

Cichlidae vrubozubcovití (cichlidy) 1076

Cyprinidae kaprovití 523

Aplocheilidae halančíkovití 221

Mormyridae rypounovití 215

Mochokidae peřovcovití 189

Alestiidae afrotetrovití 110

Citharinidae patetrovití 102

Bagridae sumíčkovití 96

Poeciliidae živorodkovití 82

Clariidae keříčkovcovití 76

Ryby
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bichirovití Polypteridae

- endemická čeleď

- archaická (primitivní) čeleď

- šupiny silně sklerotizované (ganoin)

- 10 druhů, 9 žije v povodí řeky Zaire

bichir šedý Polypterus palmas bichir pruhoploutvý Polypterus ornatipinnis

rypounovití Mormyridae
- patří do starého řádu Osteoglossiformes
- celá čeleď endemická, doposud popsáno 

215 druhů
- abnormálně vyvinutá oblast mozečku
- generují elektrické pole, vydávají zvuky

rypoun petersův Gnathonemus petersii

Obojživelníci
- pro celou zoogeo. oblast: 15 čeledí (1 červoři, 14 žáby)

- chybí řád: ocasatí

- chybí čeleď: rosničkovití

- endemické čeledi = 8 

Otylkovití (Breviciptidae)

Jižankovití (Heleophrynidae)

Prasatkovití (Hemisotidae)

Kvikuňkovití (Arthroleptidae)

Rákosničkovití (Hyperoliidae)

Ptychadenovití (Ptychanidae)

Mantelovití (Mantellidae)

Skáloskokanovití (Petropedetidae)

Živa 2011/59/1 str. 40-42

Gladiátoři vlhkých skal

Skáloskokan
Parkerův

Otylka 
krátkohlavá

Ptychadena obecná

Prasatka mramorovaná

Jižanka
průhledná

Hyperolius viridiflavus

Drápatka vodní

Rhacophoridae – Pěnovnice červenavá

Ranidae – Hrabatka drsná

Rozšíření čeledi Pipovitých žab

Petropedetidae –
Veleskokan goliáší

VIDEO !
1/36

Arthroleptidae

– Vlasatice 

třásnitá

r. Nectophrynoides

Bufonidae

Plazi
- Želvy – 4 čeledi, 1 endemická - Pelomedusidae

- Krokodýli – 1 čeleď
- Ještěři – 10 čeledí, 1 endemická - Cordylidae

- Hadi – 8 čeledí, 1 endemická - Bolyeriidae

Pelomedusidae -
Pelomedusa africká

Trionychidae - Kožnatka africká

Testudinidae - Želva pardálí

Testudinidae -Želva skalní

10 % všech želv v této oblasti

rozšíření čeledi Pelomedusidae
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Krokodýl 
štítnatý

Krokodýl čelnatý

Krokodýl čelnatý

Krokodýl 

nilský

rozšíření čeledi krokodýlovití

Agama
osadní

Scink proužkovaný

Chameleón Jacksonův

end. Cordylidae - Kruhochvost štítnatý

Cordylidae - Ještěrkovec velký

rozšíření čeledi agamovití

Varan nilský

VIDEO ! 1/9

http://www.youtube.com/watch?v=2TaTaf5Ktak&feature=related

Krajta písmenková

Colubridae – vejcožrout africký

Elapidae – mamba černá

Elapidae
– kobra 
černokrká

Zemězmijovití
(Atractaspididae)

ViperidaeZmije 
gabunská

Ateris
ježatý

Myšáci (Coliiformes)

Pštrosovití (Struthionidae)

Hadilovovití (Sagittariidae)

Perličkovití (Numididae)

Turakovití (Musophagidae)

Člunozobcovití (Balaenicipitidae) 

Strdimilovití (Nectariniidae) 

Skalňáčkovití (Chaetopidae) 

Čagrovití (Malaconotidae) 

Lesknáčkovití (Platysteiridae) 

Vranulovití (Picathartidae)

Ptáci

Vranule bělokrká

1550 druhů
72 čeledí
1 endemický řád 
15 endemických čeledí
(z toho 5 jen na Madagaskaru)

Species richness
of breeding
birds endemic to 
Africa for 
species with
large range size
(>100 1°
quadrats, 840 
species). values
from 2 (light) to 
440 (dark) 

Strdimil proměnlivý

Lesknáček
kapský

Skalňáček kapský

Turako

velký

Hadilov 
písař

Pštros 
dvouprstý

Perlička 
supí

Myšák 
hnědokřídlí

Člunozobec africký

Vlha nubijská

Marabu africký

Sup 
ušatý

Zoborožec 
kaferský

Jeřáb 
královský

Vousák
senegalský

rozší ření čeledi vousákovití (Capitonidae)
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rozší ření čeledi medozv ěstkovití (Indicatoridae)

Medozvěstka křiklavá

http://www.youtube.com/
watch?v=5gX0bJsFNcwKlubák červenozobý

Snovač
pospolitý Snovač maskový

Vdovka 
modrá

Agapornis
škraboškový

Papoušek 
šedý

Tučňák 
brýlový

Savci
- 1100 druhů v 52 čeledích

- téměř endemický nadřád: Afrotheria

Čumáček a varlata aneb co morfologicky spojuje slona se zlatokrtem. Robovský / Vesmír 90 / 414-418 

- endemické řády: 

Afrosoricida (Afrosoricidi) – 3 čeledi – vydříkovití, zlatokrtovití, bodlínovití

Hrabáči (Tubulidentata) – obsahuje 1 čeleď

+ 10 dalších endemických čeledí (z toho 3 jen na Madagaskaru)
kombovití

šupinatkovití

skalní krysy 

rypošovití

hrochovití

žirafovití

noháčovití

Šupinatka
západoafrická

Komba
ušatá

Rypoš lysý

Hroch obojživelný

Hrošík liberijský

Žirafa

Okapi

Noháč
jihoafrický

Bodlín
Telferův

Zlatokrt GrantůvVydřík hbitý

Hrabáč kapský

Bércoun
žlutohřbetý

AfrotheriaAfrotheriaAfrotheriaAfrotheria

Daman skalní
Kapustňák 
senegalský

s
l
o
n

a
f
r
i
c
k
ý

Luskoun stepní

Krysa obrovská

Gundi saharský

Kaloň

výložkový

Zorila velká

Medojed kapský

Surikata Osinák africký

hyena skvrnitá
hyena 

čabraková
hyenka žíhaná

pes hyenovitý

Šakal 
obecný

Hyenka

hřivnatá
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http://www.youtube.com
/watch?v=57qew_cglac

http://www.youtube.com/watch?v=X6l26inU
96M&feature=related

karakal

Serval

Kočka zlatá

gepard

levhart

lev

Nosorožec tuponosý

“bílý“

Nosorožec dvourohý

“černý“dva poddruhy

C.s.cottoni 0

C.s.s 8500

Osel africký Zebra Grévyho

Prase 
bradavičnaté

http://www.youtube.com/
watch?v=BMuYtI4sbgE&f
eature=related

Turovití přes 
80 druhů, 
nejvíce ze 

všech oblastí

Buvol 
kaferský

Přímorožec 
jihoafrický

Buvolec 
běločelý

Chocholatka modrá

Pakůň hřivnatý

Kudu
velký

Antilopa losí

Impala

Gorila
V. Woods

Šimpanz 
bonobo

Šimpanz 
učenlivý

Mandrill

Pavián 
pláštíkový

Gueréza
pláštíková

Kočkodan 
husarský

• P

MADAGASKAR

Maskarény

- rozloha cca 600 000 km²

- 4 největší ostrov světa

- vlhko na V, sucho na Z

oddělení

od Afriky 

před 20 

mil. lety

- 80 % druhů endemických

- „osmý kontinent“
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End. Mantelovití – Mantela
madagaskarská

Latimérie podivná

Mahénkovití – Mahénka ostrovní

rozšíření čeledi 
Terekovití

(Podocnemididae)

Tereka madagaskarská

Želva obrovská

Cecílie ostrovní

1/3 všech 
červorů Etiopské

oblasti na 
Seychellách

Mahénka
seychelská

Chameleón obrovský

Brokesie malá

End. Bolyeriidae

Hroznýšovka

maskarénská

Leguán 

madagaskarský

Gekonovití
Felzuma čtyřooká

Gekonovití

r. Uroplatus

rozšíření Chameleónovitých

5 čeledí endemických ptáků: 
Mesitovití (Mesitornithidae)  - Madagaskar
Kurolcovití (Brachypteraciidae) - Madagaskar 
Pitovcovití (Philepittidae) - Madagaskar 
Vangovití (Vangidae) - Madagaskar + Komory
Kurolovití (Leptosomatidae) - Madagaskar + Komory

3 čeledí endemických savců:

lemurovití indriovití ksukolovití

Holub růžový

F o s a

21 mil.km², 15 % souše

Nearktická zoogeografická oblast Klima + vegetace
- pohoří severo-jižní

- teploty -75 až 57 °C

- Biomy = tundra – – II – Palearktis

tajga – smrk bílý, borovice banksova, jalovec

mírný/atlantik – javor cukrový, platan, tsuga,zerav

mírný/pacifik – sekvoj, douglaska, smrk pichlavý

stepi – kavyl, Buchloe, starček 

polo/poušt ě – opuncie, juka, agave, Cereus

subtropické lesy – tisovec dvouřadý, mangrovy
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čeleď druhy

Cyprinidae kaprovití 293

Percidae okounovití 169

Catostomidae pakaprovcovití 72

Poeciliidae živorodkovití 71

Goodeidae gudeovití 52

Ictaluridae sumečkovití 47

Salmonidae lososovití 46

Cyprinodontidae halančíkovcovití 39

Atherinopsidae Atherinopsidae 38

Fundulidae fundulovití 32

nejčetnější čeledi ryb Nearktické oblasti

celkem: 55 čeledí, 14 primárně sladkovodních čeledí, 950 druhů ryb

Ryby

slunečnice ušatá Lepomis auritusokounek Micropterus punctulatus

kaproun obecný Amia calva

rozšíření okounkovitých Centrachidae

1 endemický řád – Kaprouni (1 druh)

1 endemická čeleď – Okounkovití (32 druhů) 

Kostlínovití (Lepisosteidae) 

6 ze 7 druhů v Neakrtické

veslonos americký Polyodon spathula

štika muskalunga Esox masquinongy
Holarktické rozšíření
1 čeleď, 6 druhů
4 druhy jen v Nearktické

lososi r. Oncorhynchus (semelparní)

Mississippi a p řítoky + druhý druh v Číně

Obojživelníci
- 15 čeledí (8 ocasatí, 7 žáby)

- chybí červoři

- endemické čeledi = 4 ocasatí, 2 žáby
Axolotlovití (Ambystomatidae)

Úhoříkovití (Amphiumidae)

Surýnovití (Sirenidae)

Mlokánkovití (Rhyacotritonidae)

Ocasatkovití (Ascaphidae)

“Americké blatnice“ (Scaphiopodidae)

Rozšíření

čeledi 

mločíkovití

(Plethodontidae)

Skokan lesní

Skokan volský

r. Žábronoš (Proteidae)

Čolek zelenavý 
(Salamandridae)

Mločík Jordanův
(Plethodontidae)

Velemlok 
americký

Velká diverzita ocasatých obojživelníků v oblasti
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Plazi
- Želvy – 6 čeledí
- Krokodýli – 2 čeledi
- Ještěři – 10 čeledí, 1 endemická - Rhineuridae
- Hadi – 5 čeledí

rozšíření
kajmankovitých
(Chelydridae) 
želv

Kajmanka dravá
Želva 

nádherná

rozšíření želv čeledi Emydovití (Emydidae)

velkvelkvelkvelkáááá diverzitadiverzitadiverzitadiverzita sladkovodnsladkovodnsladkovodnsladkovodníííích ch ch ch žžžželv v oblasti elv v oblasti elv v oblasti elv v oblasti 

–––– vývoz vývoz vývoz vývoz –––– teraristkateraristkateraristkateraristka + konzumace+ konzumace+ konzumace+ konzumace

Krokodýlovití
– Krokodýl 
americký

Aligátorovití
– Aligátor 

severoamerický

Zeměryj floridský

Zeměryjovití (Rhineuridae): endemická, monotypická, pouze Florida

Dvounožkovití - Dvoudnožka dvoupórová (Bipes biporus)

Rozšíření čeledi Dvounožkovití

Rozšíření čeledi 
Korovcovití

(Helodermatidae)

Korovec jedovatý

Leguánovití – r. Ropušník (Phrynosoma)

Xantusiovití - Xantusie arizonská

Gekončíkovití – Coleonyx brevis

Leguán pustinný

Užovkovití – Heterodon nosatý

Užovkovití – Užovka prožkovaná

Užovkovití – Korálovka sedlatá

Zmijovití – Chřestýš texaský

Nearktis + Palearktis = Holarktis

Endemické čeledi Holarktické oblast:

potáplicovití (Gaviidae)

alkovití (Alcidae)

strnadovití (Emberizidae)

pěnkavovití (Fringillidae)

lesňáčkovití (Parulidae)

pěnicovití (Sylvidae)

Ptáci
- velice nízká diverzita –
jen 750 druhů

- bez endemických čeledí

- nejvyšší podíl 
migrujících druhů ze 
všech oblastí

A, Summer pattern of species richness across North
America on the basis of expected number of species 
over three randomly chosen Breeding Bird Survey
routes per 20,000-km2 grid cell. B, Spatial pattern of
normalized difference vegetation index (NDVI) in 
June at 1-km resolution. C, Winter pattern of species 
richness across North America on the basis of
expected number of species over one randomly
chosen Christmas Bird Count circle per 20,000-km2 
grid cell. D, Spatial pattern of NDVI in December at
1-km resolution (From: Hurlbert and Haskell 2003). 
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Tetřívek křovinný

Kolibřík 
rezavolesklý

Sova 
králičí

Sovice sněžní

Kondor kalifornský

Kukačka kohoutí

Tyran bentevi

Pěvci - tangarovitíPěvci - tyranovití

Pěvci – kardinálovití – kardinál červený

Tangara
šarlatová

Vidlorohovití
(Antilocapridae)

Bobruškovití
(Aplodontidae)

Endemické čelediSavci

Mýval 
severní

Vačice 
virginská

a její
rozšíření

Puma

r. Skunk
Vydra 

mořská

Baribal Grizzly Kodiak

rozšíření
jednotlivých 

druhů medvědů

Urzon
kanadský

Krtek hvězdonosý

Ondatra pižmová

Jelenec běloocasý
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Kamzík bělák

Ovce 
tlustorohá

Pižmoň

Bizon


