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Opice 
– človeku 
podobni 
sorodniki

Opice živijo večinoma v deževnih 
gozdovih tropskih krajev. Niso 
samo človeku podobne, temveč 
tudi z njim v sorodu. Domnevajo, 
da so se človekovi predniki pred 
kakimi sedmimi milijoni let tako 
rekoč odcepili od velike družine 
opic. Tako imenovani človekovnja-
ki ali hominidi so se potem pred 
približno petimi milijoni let prvič 
pojavili v Afriki in stopili z dreves. 
V dolgem času so se naučili hoditi 
po dveh nogah in razvili možgane.

Vendar nazaj k opicam! Kako se 
pravzaprav razlikujejo od človeka? 
Opice imajo npr. široka pleča in 
hodijo po vseh štirih. Zato pa imajo 
tudi daljše roke kakor noge. Človek 
ima manjšo čeljust, a večje možga-
ne. To je seveda le nekaj razlik.

Pa poglejmo nekatere zastopnike 
velikih opic! Šimpanzi so človeku 
najbolj podobni. Niso tako visoki, 
vendar zelo gibčni. Živijo v skupi-
nah v gozdovih ali savani v Afriki. 
Hranijo se s sadeži, listi, žuželkami, 
pa tudi z večjimi živalmi. Šimpanzi 
so gotovo najpametnejše opice. V 
televiziji so kazali, kako npr. znajo s 

kamnom streti trdo lupino sadežev 
ali z vejico ujeti termite iz zgradbe. 

Druga zelo velika opica je rde-
čerjavo obarvana žival, ki živi v 
gozdovih Bornea in Sumatre ter 
jugovzhodne Azije. Ker je po po-
stavi in razumu človeku podobna, 
ji domačini pravijo »orangutan 
– gozdni človek«. Navadno živi v 
drevesu, kjer si išče hrano. Roke so 
zelo dolge in za oprijem vej dobro 
razvite. Samec je samotar, samica 
pa vsaka štiri leta skoti mladiča ter 
ga varuje in tri leta doji.

Največja opica pa je temna gorila 
v afriškem pragozdu. Odrasla dose-
že do dva metra višine in tehta več 
kot sto kilogramov. Zato tudi živi 
na tleh. V manjših skupinah se go-
rile pomikajo skozi gozd, hranijo se 
z listi in poganjki. Dolgo navadno 
počivajo na enem mestu. Le bojte 
se me! Razburjena gorila z rokami 
glasno tolče po svojih prsih.

Seveda poznamo še vrsto dru-
gih opic. Lahko jih naštejemo, če 
pogledamo v internet ali kako pri-
merno knjigo. Tudi v živalskem 
vrtu jih lahko opazujemo. Kako 
zanimivo je njihovo obnašanje ... 
Poznamo pa celo raziskovalce, ki 
so dlje časa živeli med nekaterimi 
vrstami opic, da bi bolje spoznali 
njihovo življenje.

Opice štejemo k primatom ali 
prvakom. Mnogi so danes ogrože-
ni, ker človek seka njihove gozdove 
in zožuje njihov življenjski prostor. 
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