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práve ste otvorili štvrté tohtoročné číslo
TERAmagazínu. Ako v každom, tak aj v
tomto čísle, sme sa pre Vás snažili vybrať tie
najzaujímavejšie články, ktoré sme od
autorov obdržali. Dúfame, že sa Vám budú
páčiť a že sa prostredníctvom nášho
časopisu dozviete taktiež niečo nové. V
mene celej redakcie magazínu by som Vás
chcel ale poprosiť, či by ste si nenašlichvíľu
a nenapísali nám prostredníctvom nášho
fóra, alebo facebookovej stránky, Vašu
spätnú väzbu k obsahu tohto čísla. Za každú
odpoveď Vám vopred ďakujeme. Poslúžia
nám ako motivácia. Bez Vás, milí čitatelia, by
predsa celé naše úsilie vydávať časopis
nemalo zmysel. Taktiež by som Vás chcel
vyzvať, pretože časopis môže fungovať len
keď sú nám autori ochotní písať a prispievať
so svojimi skúsenosťami z chovu, poprípade
so zaujímavosťami zo svojich ciest po svete,
nech neváhate. Napíšte článok a pošlite nám
ho. Máte jedinečnú príležitosť podeliť sa s
ostatnými so svojimi skúsenosťami, či
zážitkami, a zároveň získať publikáciu na
svoje konto. V prípade, že sa Vás to tyká,
prosím kontaktujte našu redakciu emailom,
ktorý nájdete na našej webovej stránke. My
Vám obratom pošleme pokyny pre autorov
a budeme sa tešiť na Váš príspevok.
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Všetkým, ktorí prispeli článkom do tohto,
alebo do iného čísla, by som sa chcel
srdečnepoďakovať. Bez Vás by tento
magazín neexistoval.
Tak Vás už ďalej nebudem zdržovať v čítaní,
verím, že si každý z Vás niečo zaujímavého v
tomto čísle nájde a tešíme sa na Vaše
reakcie. Dovidenia u budúceho čísla.
Michal Rindoš

Redakční rada: Jaroslav Forejt – jaroslav.forejt@teramagazin.cz, Aleš Kozubík – ales.kozubik@teramagazin.cz,
Daniel Koleška – daniel.koleska@teramagazin.cz, Michal Rindoš - michal.rindos@teramagazin.cz
Autoři článků v tomto čísle: Martin Metelka, Petr Bogusch, Eva Scheinpflugová, Jaroslav Forejt, Ivan Vergner,
Ondřej Hes, Jozef Balala
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C h o v a ( n e ) o d c h o v u ž o v ky
Th a m n o p h i s sa u ri tu s

Koupající se 0,1 Thamnophis sauritus

Text a foto: Martin Metelka
Lokální názvy:
Délka: do 1 m u samic, do 60 cm u samců, samci jsou
česky užovka proužkovaná, angl. eastern ribbonsnake také přibližně poloviční i co se týče tloušťky.

Pozn. V názvosloví užovek rodu Thamnophis panuje
zmatek, zejména co se týče poddruhů i druhů. Pod
názvem T. sauritus se často dováží i některé poddruhy
T. proximus, které mohou být velmi podobné a liší se
takřka jen areálem rozšíření. Celá situace je
komplikována tím, že mnoho druhů se mezi sebou i
ochotně kříží.
Rozšíření: jihovýchod USA

Užovky rodu Thamnophis patří mezi jedny z
nejběžnějších hadů mírného pásu severní Ameriky.
„Ribbon snakes“ a „Garter snakes“ zde obsazují niku,
která je v Evropě vyhrazena užovkám rodu Natrix, od
kterých se moc neliší jak způsobem života, tak i
jídelníčkem. Jejich potravu tvoří zejména ryby a
obojživelníci, nicméně nepohrdnou ani měkkýši,
žížalami a často ani mláďaty hlodavců či ptáků. Díky
své potravní specializaci jsou vázány na vodu a vodní
biotopy. Vyskytují se většinou poblíž větších vodních
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Detail hlavy 0,1 Thamnophis sauritus

zdrojů, jako jsou jezera nebo řeky, ale stejně dobře jim
vyhovují i různé odvodňovací kanály, lesní tůňky,
mokřady, zahrady nebo jakákoliv jiná místa, kde se
drží vlhkost.
Kořist buďto aktivně vyhledávají nebo na ni vydrží
celé hodiny číhat. Toto je dobře pozorovatelné i v
teráriu, kdy užovka vydrží čekat i několik hodin, než
se ryba v misce přiblíží „na dostřel“.
Poměrně málo známým faktem je, že tyto užovky jsou
vybaveny zadními jedovými zuby, pomocí kterých
vpravují do těla kořisti poměrně účinný neurotoxin.
Složení jedu se však odvíjí od jejich potravní
specializace a na savce téměř neúčinkuje. Sám jsem
byl užovkami mnohokrát pokousán, i „požvýkán“,
avšak vždy bez jakýchkoliv komplikací. Pociťoval jsem
jen několik minut lehké svědění, které však připisuji
spíše poškození kůže jejich jemnými zuby. Taktéž
holátka jsou vždy i navzdory mocnému „požvýkání“
požírána vždy živá. (O intoxikaci při pokousání
užovkou proužkovanou ( Thamnophis sirtalis) se
můžete více dočíst v článku Ivana Kocourka ve vydání
TERAmagazínu 1/2013, který lze volně stáhnout na
našich stránkách www.teramagazin.cz – pozn. red.)

Chov:

se v přírodě vyskytuje poblíž
tůněk a mokřadů, kde loví svojí hlavní potravu –
obojživelníky a jejich vývojová stádia. To by nás
svádělo k tomu, že tito hadi vyžadují vysokou vlhkost.
Opak je však pravdou! Tyto užovky(a všechny tohoto
rodu) vodu vyhledávají jen k lovu potravy, jinak se
zdržují na suchých místech, kde se rády sluní.
Dlouhodobě vysoká vlhkost těmto hadům škodí a
může je i zabít.
Thamnophis sauritus

Hady chovám v teráriu 80 x 30 x 30 cm, vybaveném
zadní stěnou z opískovaného polystyrenu, kterou rádi
využívají. Ve vybavení nechybí ani větev na lezení a
velké množství umělých rostlin. Vypozoroval jsem, že
pokud mají možnost se ukrýt v něčem zeleném, jsou
daleko méně plaší a lépe žerou. Na dně je směs
rašeliny a říčního písku. Vodu hadům poskytuji v
nádobě 20 x 10 x 5 cm, kam také čas od času pouštím
živé rybky, aby se hadi při lovu trochu „protáhli“.
Teplota se pohybuje okolo 23 °C v prostoru a na
lokálním výhřevném bodu pod žárovkou okolo 27 °C.
V noci žárovku vypínám a teplota klesá ke 20 °C. Vyšší
teploty jsou v chovu těchto hadů spíše na závadu.
Osvětlení terária zajišťují dvě 15 W zářivky v
akvaristickém světelném tělese. Světlo je v chovu
těchto hadů velmi důležité, neboť jejich aktivita je
výhradně denní a právě světlo ji stimuluje.
Krmím 1x - 2x týdně rybkami nebo holátky, čas od
času obalovanými v Nutrimixu pro exoty. Zde bych rád
zdůraznil, že u těchto hadů je nevhodné krmit
kaprovitými rybami kvůli obsahu enzymu,
odbourávajícím vitamin B. Tento enzym se nazývá
thiamináza, a jedná se o kumulativní jed, jehož účinky
se projevují křečemi a obtížným pohybem chovance,
až nastává paralýza a smrt. Suplementace této
skupiny vitaminů je nezbytně nutná, i pokud
kaprovité ryby nezkrmujeme. Já každé užovce
podávám 1x měsíčně ¼ tabletky B-komplexu
schované v rybce a po zimování podávám její ½.
Pokud krmíme holátky, je suplementace taktéž nutná
a krmení samotné může mít větší intervaly. Hlodavci
jsou výživnější než ryby, a tito hadi při svých sklonech
k přecpávání rychle ztuční.
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Od listopadu vypínám topení a zkracuji dobu osvitu.
Až na konci listopadu světla úplně vypínám a
přestávám krmit. Teplota klesá k 17 °C. To hadům
naprosto postačuje k tomu, aby zalezli do úkrytů a
zazimovali se. Zimování tzv. „natvrdo“ by jim bylo
určitě ještě prospěšnější, ale nemám k tomu prostory.
Po tuto dobu hadi nejeví zájem ani o nabízenou
potravu a vylézají jen příležitostně, aby se napili. V
březnu zase navozuji opačný proces, a také většinou
touto dobou nastává u samice ovulační svlek, a
dochází k páření.

26.5. - samice přestává žrát a ,,kyne“ doslova před

očima.

19.6. - znovu svlek.
1.7. - samice vrhla 4 živá a 8 mrtvých mláďat. Jedno

ze živých mláďat se otáčí kolem své kolmé osy,
nedokáže lézt rovně a vzápětí umírá. Začínám tušit,
že thamináza by mohla být faktorem. Mláďata ale
nežerou a injekční aplikace vitaminů u takto malých
živočichů nepřipadá v úvahu. Bohužel jsem nucen
4.7. odjet na čtrnáct dní pryč a svěřuji mláďata do
Naprostou nutnost suplementace vitaminů skupiny péče otci.
B u těchto hadů chci ilustrovat na následujícím
případu (ne)odchovu tohoto krásného hada. Celou 14.7. - umírá poslední mládě, všechna postupně
dobu březosti jsem samici krmil holátky, malými začala mít křeče a uhynula.
okounky a jen příležitostně masem kaprovitých ryb,
bohužel bez jakékoliv suplementace vitaminu B. Krátce po úhynu posledního mláděte se začínají slabé
Podával jsem jen vápník a minerální směs. Oba křeče a nekoordinovaný pohyb projevovat i u samice.
dospělí hadi celou dobu neprojevovali nejmenší Ihned jsem jí podal rybku s celou tabletkou Bznámky jakýchkoliv křečí či jiných problémů. Byla to komplexu a její stav se po několika hodinách (!)
moje vlastní chyba a chci, aby se z ní poučili případní znatelně zlepšil. Od té doby problémy nepozoruji.
další chovatelé.
Závěrem bych chtěl dodat, že ačkoliv tyto užovky
19.3.2012 – samice se svlékla, přidal jsem k ní bývají doporučovány začátečníkům, jejich chov má
samce. Ještě téhož odpoledne došlo k páření.
svá úskalí a také nepatří mezi druhy vhodné pro
manipulaci. Krásné ale je, že se u těchto hadů
16.4. - samice se opět svlékla, po 28 dnech. Tento vyskytují opravdu různé povahy a každý se chová
svlek pokládám za postovulační.
jinak. Dají se i částečně „ochočit“ a naučí se brát si
rybky z ruky. Jakákoliv manipulace s nimi ale vždy
3.5. - samice se opět svlékla.
končí buď kousnutím, pokálením nebo vypuštěním
nepříjemně páchnoucího sekretu. Vzhledem ke
8.5. - už je na samici znatelný přírůstek váhy i objemu. „stresovosti“ těchto chovanců je v našem zájmu
manipulaci omezit na minimum.

Výstava a prodej exotických zvířat

Kulturní dům Peklo
Pobřežní 10, Plzeň

http://zootrhy.wz.cz
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Mláďátka jsou velmi roztomilá.

Text a foto: Petr Bogusch
V červnu 2013 jsem v rámci svého pracovního
pobytu na území maďarského národního parku
Kiskunság měl možnost navštívit stanici, kde
odchovávají zmiji rákošskou ( Vipera rakosiensis) v
rámci záchranného programu pod záštitou
maďarské vlády a Evropské unie. Jelikož se jedná o
nádherné zvíře a velmi zajímavý projekt, rád bych
se s nabytými poznatky podělil i s čtenáři
TERAmagazínu.

Zmije rákošská ( Vipera rakosiensis) je některými
vědci považovaná za samostatný druh, častěji je
však klasifikována jako nejseverněji žijící poddruh
zmije menší ( Vipera ursinii) s názvem zmije menší
rákošská
( Vipera
ursinii
rakosiensis).
Její poddruhové jméno nesouvisí s objevitelem ani
žádným významným nositelem tohoto příjmení, ale
s terra typica – lokalitou výskytu, kde byla poprvé
objevena. Je to drobný had dorůstající v dospělosti
nejvýše 60 cm, přičemž samci jsou menší a dorůstají
maximálně 50 cm. Zbarvením trochu připomíná

Typický biotop zmije rákošské v národním parku Kiskunság – květnaté louky v blízkosti velkých řek.
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zmiji obecnou ( Vipera berus), především výraznou
klikatou čárou na hřbetě. Celková stavba těla je však
mnohem subtilnější, typická je kresba hlavy (je
vidět na fotografiích) i uspořádání šupinek na hlavě
a těle. Navzdory představám o teplomilném a
suchomilném způsobu života se jedná o druh
typický pro černavy – rašelinné louky v blízkosti řek
v nižších polohách. Živí se především rovnokřídlým
hmyzem, dospělci přijímají příležitostně i různé
obratlovce. Jedovatost není významná; je mnohem
menší než u naší zmije obecné.
Celkový výskyt zmije menší je hodně rozkouskovaný
a zahrnuje vzdálené oblasti Itálie, Francie, Řecka,
Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Maďarska a
dalších evropských států. Dost dobře se neví, jestli
je to dlouhodobý stav, nebo zmije menší ustoupila z
jiných oblastí vlivem intenzifikace zemědělství,
pastvy a dalších lidských činností. Každopádně zde
představovaný poddruh žil dříve na větším území
Maďarska a dokonce zasahoval svým výskytem i na
území Rakouska k Neziderskému jezeru. Současný
stav populace zmije rákošské je velmi špatný – na
území Maďarska se vyskytuje ve dvou národních
parcích jen na 11 lokalitách v počtu méně než 500

jedinců, v Rumunské Transylvánii pak žije poměrně
bohatá populace jiného, nejpříbuznějšího poddruhu
V. u. moldavica .
Zmije rákošská je považována za nejohroženějšího
obratlovce Maďarska, a tak již v roce 1993 začal
záchranný projekt na podporu tohoto hada. Během
let se podařilo projekt rozšířit, a tak z původní snahy
hrstky nadšenců o umělý odchov a zpětnou
reintrodukci na původní lokality vznikla rozsáhlá
mezinárodní akce. V současnosti spadá projekt i
pod program Natura 2000 a účastní se jej nejen
národní park Kiskunság, ale i druhý park s výskytem
tohoto druhu – NP Fertö-Hanság. Na chovu
spolupracují zoologické zahrady v Budapešti a Vídni,
národní park Neusiedlersee-Seewinkel v Rakousku,
a také dvě filmové společnosti, které se starají o
osvětu. Hlavním cílem není jen vysazovat hady na
lokality a posilovat tak stávající populace, ale
především zvětšení území, kde by zmije rákošská
mohla žít, především pak vytvoření nových populací
na bývalých místech výskytu (včetně NP
Neusiedlersee-Seewinkel v Rakousku). V rámci
projektu probíhá osvěta mezi občany Maďarska a
Rakouska.

Betonový výběh pro trio zmijí a ještěrky – Tamás Péchy (třetí zleva) osvětluje způsob života zmijí
mým kolegům entomologům, ranger Ferenc Pál Szabó z NP Kiskunság taky poslouchá výklad.
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Magnetická tabulka s identifikačními kartami jedinců zmije rákošské – zde samec a dvě samice na
betonovém výběhu.

Záchranná stanice se nachází v národním parku
Kiskunság poměrně daleko od civilizace, v blízkosti
mokřadních lokalit zmije rákošské. Jedná se o
budovu, kde sídlí správkyně stanice Dr. Erszebeth
Herbot, další budovu na přednášky, a pak venkovní
odchovné ubikace pro zmije. Součástí je i betonový
výběh s triem dospělých zmijí a vedlejší výběh s
ještěrkami, který má přiblížit návštěvníkům i další
druhy plazů žijících na stejných lokalitách jako
zmije rákošská. Ubikace pro chov jsou dvou
velikostí – větší pro skupinky množících se
dospělých jedinců a menší pro mláďata. Do
písčitého substrátu jsou zakopány plastové roury s

gumovými součástmi, do kterých zmije zalézají na
zimu nebo rodí mláďata. Tyto roury (hlavně jejich
obsah) jsou pracovníky stanice pravidelně
kontrolovány. Na zemi je ponechán přirozený
porost a jsou zde různé úkryty, ve kterých se zmije
schovávají. Výška stěny je 1 m a nahoře je ještě
pletivo, především jako zábrana proti predátorům.
Takových ubikací je na stanici několik desítek.
Každá z nich má na boku magnetickou tabuli, na
které je připevněna magnetická identifikační karta
každého hada s datem narození, pohlavím a hlavně
fotografiemi hlavy z obou stran a shora, aby byly
vidět rozlišovací znaky mezi jedinci. Mláďata se
Dospělý samec zmije rákošské v ruce.
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Tentýž samec v trávě.

odchovávají ve skupinkách a do přírody jsou
vypouštěni pohlavně zralí hadi ve věku minimálně 4
roky. Na lokality jsou obvykle umístěni hadi v počtu
50 exemplářů. Úspěšnost programu dokazuje více
než tisíc mláďat odchovaných od roku 1993.
Stanice není přístupná pro veřejnost. Měl jsem
možnost mluvit přímo s Dr. Tamásem Péchym,
jedním ze zakladatelů tohoto projektu, který nás na
stanici provázel. Osvěta pro děti a veřejnost probíhá
v jiných budovách národního parku, na stanici se
mohou dostat jen vědci, případně studenti

biologických oborů z vysokých škol. Důvodem je
především snaha chránit zde chované zmije před
nájezdy zlodějů a překupníků, s čímž se bohužel na
stanici v nedávné minulosti několikrát setkali.
Diskutovali jsme s Tamásem proč je tento druh tak
vzácný a jaké jsou možnosti ochrany. Je to podobné
jako v případě jiných ohrožených druhů – více
negativních dopadů jdoucích ruku v ruce vedlo
téměř k vyhynutí zmije rákošské. Mezi ty
nejvýznamnější patří především intenzifikace
zemědělství a změny v krajině, které vedly k

Příprava ubikace pro zmije rákošské, všimněte si zabudovaných trubek v zemi.
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devastaci nebo fragmentaci biotopů. Velký význam
měly podle nových studií i pesticidy, které se
kumulovaly v kořisti, a byly příčinou úhynu velkého
množství jedinců těchto zmijí v přírodě. Bohužel,
hodně negativní význam měl i častý odchyt a
nájezdy překupníků, kteří vozili zmije rákošské na
prodej do západní Evropy. Při této příležitosti si
Tamás posteskl, že těmito překupníky, kteří
odváželi desítky až stovky zvířat, byli hlavně Češi.
Přitom se nejedná o snadno chovatelný druh –
vyžaduje noční poklesy teplot, poměrně vlhké
prostředí, a množí se prakticky jen při chovu ve
venkovních výbězích.

stávajících lokalitách i tam, kde by měla být zmije
rákošská vysazena, a týmy ochránců přírody a
dobrovolníků se snaží přizpůsobovat vybraná
stanoviště „na míru“ tomuto druhu, stejně jako
kontrolují vypuštěné hady jak pouhým
pozorováním, tak pomocí telemetrických metod. Za
více než deset let mých entomologických výzkumů
v Maďarsku jsem viděl v přírodě zmiji rákošskou jen
jednou, v roce 2004 přejetou na silnici. Doufám, že ji
časem potkám v přírodě. V takovém případě se
pokochám pohledem na krásného hada,
vyfotografuji si ho, zaměřím místo GPSkou a pošlu
údaje Tamásovi.
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Co tedy zmiji rákošské popřát do budoucna? V první Informace v angličtině a především maďarštině jsou
řadě, aby jich bylo v přírodě zase hodně. Docela na těchto stránkách: www.rakosivipera.hu
tomu věřím, protože způsoby ochrany přírody
nejsou v Maďarsku tak kostnaté a neefektivní jako u
nás a mám dobrý pocit, že zrovna tento projekt
šlape a funguje od správného konce. Kromě
herpetologů zde spolupracují i týmy dalších
zoologů zkoumajících potravu zmijí, veterináři
zjišťují příčinu úhynu všech mrtvých jedinců,
botanici mapují rostlinná společenstva na
Areál stanice s odchovnými výběhy v popředí a hlavní budovou v pozadí.
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Vyu ži tí h a d ích j e d ů ve
fa rm a ci i
Tropidolaemus subannulatus, foto: Jaroslav Karhánek

Text: Eva Scheinpflugová
V současné době jsou hadí jedy často využívány v
medicíně. Jedná se o výrobu antisér nebo jiných
léčivých přípravků.
Z léčivých přípravků jsou nejvíce využívány ty s
obsahem syntetického hadího jedu zvaného SYNAKE. Tento syntetický tripeptid byl vyvinut
společností Pentapharm na základě účinků, jaké
vykazuje peptid waglerin 1 nacházející se v jedu
chřestýšovce Waglerova ( Tropidolaemus wagleri).
Za normálních okolností se z neuronu vyplavuje
neurotransmiter zvaný acetylcholin, který se naváže
na specifické receptory svalové buňky. Tímto
navázáním dochází ke kontrakci svalstva. Waglerin
1 (a taktéž SYN-AKE) je látka, která se naváže na
tyto receptory místo acetylcholinu. To znemožní
kontrakci svalstva a sval tak zůstává uvolněný.
Proto se SYN-AKE využívá k redukci mimických
vrásek, které jsou způsobeny právě kontrakcí

obličejového svalstva. V České republice se
prodávají přípravky řady SerpensDerm (tělové
mléko, pleťový krém), Cristian Lay (pleťový krém,
pleťové sérum, oční roll-on) a Babria (pleťový
krém). Vhodné jsou zejména pro zralou pleť. SYNAKE se také používá do přípravků příznivě
ovlivňujících nemoci pohybového aparátu. Jsou
jimi záněty šlach, artritida, otoky kloubů a
revmatická onemocnění. Nejčastěji se vyrábějí ve
formě gelů nebo mastí a jedná se převážně o
přípravky řady SerpensDerm.
Hadí jedy slouží i k výrobě homeopatických
přípravků. Jedná se o přípravek s jedem kobry
indické ( Naja naja), v České republice dostupný v
ředění 9CH a 15CH. Toxiny v jedu kobry indické se
dělí podle místa působení na neurotoxiny
ovlivňující funkci nervového systému, myotoxiny
působící na svalovou tkáň, hemotoxiny ovlivňující

Calloselasma rhodostoma, Yok Don NP, Vietnam, foto: Jaroslav Karhánek
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Tropidolaemus wagleri, foto: Jaroslav Karhánek

srážlivost krve a kardiotoxiny ovlivňující srdeční
aktivitu. Nejčastěji se využívá při infarktu
myokardu, při pocitech úzkosti a depresi. Dále se
jedná o přípravek s jedem křovináře němého
( Lachesis muta). Toxiny v tomto jedu ovlivňují
zejména činnost cévní stěny. Homeopatický
přípravek s tímto jedem je v České republice
dostupný v ředění 5CH, 9CH, 15CH a 30CH. V ředění
9CH se používá při projevech menopauzy
(podrážděnost, návaly horka a bolesti hlavy), při
projevech nachlazení, při angíně a bolestech v krku.
Při nervových poruchách (deprese, žárlivost a
zvýšená podezíravost) se používá v ředění 15CH.
Toxiny obsažené v hadích jedech lze využívat také
jako léčivé přípravky ovlivňující srážlivost krve. Tyto
přípravky nejsou v České republice registrované,
běžně používané jsou v zahraničí. Prvním toxinem
je batroxobin, který se nachází v jedu křovináře
sametového ( Bothrops atrox). Pokud se u člověka
dostane vlivem poranění krev mimo krevní řečiště,
začne se tvořit sraženina - trombus. Trombus je
tvořen krevními destičkami, které se shlukují a
vytvářejí provizorní zátku. Tu je nutné zpevnit
bílkovinou fibrinem. Jestliže by se tak nestalo,
shluk krevních destiček by se proudem krve opět
rozvolnil. Fibrin je nerozpustná vláknitá bílkovina,
která vzniká z rozpustné klubíčkovité bílkoviny
fibrinogen. Za normálních okolností tuto reakci
katalyzuje trombin. Funkci podobnou trombinu má
i batroxobin. Jeho činností vzniká zcela funkční

fibrin. V malých dávkách lze tedy batroxobin použít
jako hemostatikum – látka zastavující krvácení.
Ovšem při vyšších dávkách je účinek batroxobinu
zcela opačný. Současně se vznikem fibrinu se
aktivuje i další látka - plazmin - která vzniklý fibrin
rozkládá. V krvi se tak velmi rychlou přeměnou
fibrinogenu na fibrin a jeho následným rozpuštěním
významně sníží koncentrace fibrinogenu. To
znamená, že nově vznikající sraženiny nemohou být
zpevněné fibrinem a to vede ke krvácení při
poranění. Tohoto antikoagulačního účinku můžeme
využít ve farmacii při léčbě a prevenci
trombotických stavů. Přípravek obsahující
batroxobin se nazývá Reptilase. Další látkou s
podobným účinkem je ancrod nacházející se v jedu
ploskolebce
plantážního
( Calloselasma
rhodostoma ). Jeho činností ale vzniká nestálý fibrin,
který nedokáže krevní destičky zpevnit, proto se dá
využít jen jako antikoagulans (látka snižující
srážlivosti krve), ne jako hemostatikum (látka
zastavující krvácení). Přípravek obsahující ancrod
se nazývá Viprinex.
Stále nejvíce jsou hadí jedy využívány k výrobě
antisér. Antiséra se vyrábějí imunizací zvířat, kterým
jsou opakovaně podávány zvyšující se dávky jedu.
Nejvhodnějšími zvířaty pro komerční účely jsou
koně a ovce. Antiséra se dělí na monospecifická,
kdy se imunizace zvířete provádí jedem jednoho
druhu hada, a polyspecifická, kdy se imunizace
zvířete provádí jedy více druhů hadů. K imunizaci se
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Naja naja, foto: Tomáš Orjabinec

používají pouze zdravá zvířata. Případná
přítomnost infekce, která se může přenést na
člověka, je eliminována při chemické úpravě
antiséra. K dispozici jsou antiséra obsahující celou
molekulu protilátky IgG, nebo jen její části. Rozdíly
mezi těmito antiséry spočívají zejména v tom, jak
rychle pronikají do organismu a rozšíří se na místo
působení. Důležitou roli hraje vznik nežádoucích
účinků. Nežádoucí účinky jsou nižší u antisér, které
obsahují pouze část molekuly IgG. Rozlišují se dvě
funkce antisér: preventivní a kurativní. V prvním
případě vychytávají molekuly toxinů, které ještě
nejsou uchycené na receptory cílových buněk. V

druhém případě jsou schopné vytěsnit z receptoru
již navázané molekuly toxinů.
V současné době se některé toxiny testují k využití
při léčbě nádorových onemocnění. Nádory se
vyznačují tím, že se jedná o rychle se dělící buňky.
Jedním z těchto toxinů je crotamin nízkomolekulární myotoxin, obsažený v jedu
chřestýše brazilského ( Crotalus durissus terrificus).
Crotamin dokáže pronikat do rychle se dělících
buněk. Sloužil by hlavně k jejich vyhledávání a
označení.

Naja naja, foto: Tomáš Orjabinec
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Líhnoucí se mláďata Naja naja, foto: Tomáš Orjabinec
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Mláďata Naja naja, foto: Tomáš Orjabinec
Tropidolaemus subannulatus, foto: Jaroslav Karhánek
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Blavor žlutý - Pseudopus apodus

Text a foto: Jaroslav Forejt
Nápad na cestu do Chorvatska s cílem pozorovat
blavory žluté ( Pseudopus apodus) ve volné přírodě
vznikl již v roce 2009. Bohužel osobní a pracovní
záležitosti odložily tuto cestu až na letošní jaro. Měsíc
před samotnou cestou jsme vybírali lokality výskytu
blavorů, ale i jiných plazů. Jelikož jsme měli pouhé 3
dny na putování Chorvatskem, zvolili jsme pro každý
den jednu lokalitu. Omišalj, Njivice a jezero Ponikve.
Ještě před samotnou cestou se situace zkomplikovala
tím, že výpravu těsně před odjezdem vypověděl člen,
který měl být i řidičem a vlastníkem vozu Volkswagen
Sharan. Tímto jsme přišli o vůz, ve kterém jsme měli
nejen realizovat cestu, ale i přenocovat. Rychlé
rozhodnutí nakonec expedici zachránilo a tak jsme
jeli mojí „céčtyřkou“ a ke spaní zvolili stanování v
kempu Půšca. Naštěstí již další překážky nezabránily
tomu, abychom 24. 4. 2013 v 18:00 opustili Chomutov
a vydali se na 12-ti hodinovou cestu na ostrov Krk.

Cesta ubíhala celkem dobře, prvních 500 km jsem
odřídil v kuse a zbylých 430 jsme se střídali s druhým
řidičem po cca 100 km. Zvolili jsme cestu přes
Německo, Rakousko a Slovinsko. V 6:00 ráno jsme již
učinili první zastávku u chorvatského moře. Krásným
zážitkem byl pak přejezd přes Krčský most. V 7 hodin
jsme tedy zaparkovali kousek od hlavní silnice
směrem na Njivice. Zatímco kluci ještě chvilku spali
po dlouhé cestě, já si uvařil kávu, nasnídal se a
nedočkavý vyrazil na obhlídku lokality. Prvním
nálezem byli ještěrkovci dalmátští ( Algyroides
nigropunctatus), kteří využívali první sluneční paprsky
k vyhřátí na kamenech podél cesty. Vrátil jsem se k
autu, abych kluky vzbudil a oznámil jim první nález.
Lexi se se mnou vydal na místa slibující výskyt blavorů
žlutých ( Pseudopus apodus). Po 5 minutách cesty
jsme opravdu prvního spatřili u kanálové šachty.
Bohužel zmizel rychleji, než jsme stačili zareagovat.

Ještěrkovec dalmatský - Algyroides nigropunctatus
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Foto Vít Hlad - večerní kemp

Šli jsme dále a pozorovali hojný výskyt ještěrek
italských (Podarcis siculus). Po blavorech však jako by
se slehla zem. Rozhodli jsme se tedy vrátit zpět k
vozu. Na zpáteční cestě jsme šli pomalu zkontrolovat
místo, kde jsme blavora prvně spatřili. Ano, byl tam a
jak nás uviděl, otočil se a chtěl se schovat.
Bleskurychle jsem se po něm vrhl a chytil jej za ocas.
To už přiskočil i Lexi a tak se nám našeho prvního
blavora podařilo polapit. Následovalo měření,
zaznamenání teploty, GPS souřadnic, času a po
vyfotografování i rozloučení s blavorem, který se
ihned schoval v místě své domoviny. Velikost tohoto
jedince byla 99 cm. Měl jen několik málo šrámů na
těle, které nebyly mnoho dní staré. Společně jsme se
šli ještě podívat na lokalitu výskytu ještěrkovců
dalmátských, zde se nám podařilo jednoho samce
chytit, takže se opakoval stejný obřad jako s blavorem
a následné vypuštění zpět na kameny. Ačkoliv již byli
ještěrkovci kolem 11:00 dostatečně nahřátí, aby nám

zmizeli pod kameny, stačilo se na chvilku posadit,
nehnutě čekat 2 - 3 minuty a zvědavé ještěrky se opět
objevily na kamenech. V poledne jsme se vrátili k
vozu, abychom se vydali na cestu do kempu.
Kemp Půšca jsme našli velmi rychle. Při ubytování
jsme museli odevzdat své pasy. Vybrali jsme si klidné
stinné místo mezi zuboženými stromy a postavili stan
a zaparkovali vůz. Po obědě už na mě přišla únava z
noční cesty a tak jsem si šel lehnout do auta. Na večer
jsme si šli prohlédnout město Omišlajl, dali jsme si v
cukrárně výbornou zmrzlinu a na poště rozměnili Eura
za Kuny. Jelikož Chorvatsko v té době ještě nebylo
členem EU, byl velký problém zaplatit v obchodech
Eury. Po návratu do kempu následovala večeře a
příjemný klidný večer strávený hraním karet a
popíjením českého piva z našich zásob.
Ve čtvrtek ráno jsem vstával v 6 hodin. Chtěl jsem,
Ještěrka italská – Podarcis siculus
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Ještěrka jadranská - Podarcis melisellensis

abychom byli již v 7:30 hod na lokalitě Ponikve. Počasí
nevypadalo nejlépe, a tak ani nevadilo malé
zpoždění, které jsme nabrali. Zaparkovali jsme na
boční sjezdové cestě k jezeru a vydali se cestou lesem
dolů. Stále bylo zataženo a teplota se pohybovala
okolo 15 °C. Na mýtině asi 100 m vzdálené od jezera,
jsme nalezli ropuchu obecnou ( Bufo bufo). Poté jsme
se proklestili lesem k jezeru. Bohužel jsme zjistili, že
jsme si vybrali špatnou stranu jezera, takže zde zřejmě
žádný velký objev neučiníme. Naštěstí vylezlo
sluníčko, a tak teplota rychle stoupala. Překvapilo
nás, že se na březích nenacházely užovky obojkové
( Natrix natrix). Všude bylo naopak velké množství
skokanů zelených ( Pelophylax esculentus) a jejich
pulců. Cesta kolem jezera nám dovolila obejít asi 200
– 300 m, zbytek byl zatopený natolik, že nebylo
možné projít dále. Rozhodli jsme se nemarnit čas a
vrátit se k vozu. Cestou zpět jsme probádávali mýtiny
a stále jsme doufali ve výskyt želv zelenavých (Testudo
hermanni). Až na poslední otevřené ploše pod
posedem jsme nalezli nám již známé ještěrky italské.
Pod jedním keřem mě zaujala hromada staré lepenky,
kterou jsem začal prohledávat. Pod jednou částí jsem
spatřil prchající štíhlovku balkánskou ( Hierophis
gemonensis), kterou jsem v posledním momentu
chytil, což mi oplatila zakousnutím do palce. Opět
jsme provedli měření a záznam všech potřebných
údajů a štíhlovku jsme vypustili zpět pod lepenku.
Jelikož slunce ukazovalo svou polední sílu, bylo

rozhodnuto, že se vrátíme k autu a v kempu počkáme
do odpoledne, kdy počasí bude vstřícnější.
Odpoledne jsem se ještě vydal na sólovou výpravu s
nadějí, že v kamenitém biotopu řídce prorostlém
jehličnany, naleznu nějaké zmije. Bohužel po 2,5
hodinách hledání jsem se vrátil, umořený ze slunce a
bez jediného ocásku. Po odpolední kávě jsme vyrazili
prozkoumat přírodu v okolí kempu. Podél cesty vedla
pastvina pro ovce, jež byla lemována nízkým
porostem. Mnoho kamenů a to zejména cihel bylo
před námi někým otočeno. Po odvalení asi třetího
kamene jsme poznali proč. V útrobách kamenů a pod
nimi byl hojný výskyt štírů Euscorpius italicus a
stonožek. Na větších kamenech, lemujících cestu, se
vyhřívali na posledním večerním slunci ještěrkovci
balkánští. Došli jsme až na vrchol pastviny, kde se
nám podařilo chytit dalšího samce tohoto druhu
(zajímavé je, že jedinou samici jsme viděli na první
lokalitě poblíž Njivice). Byl již málo aktivní a hledal
vhodné místo ke spánku. Po vyfotografování a
přeměření jsme ho vypustili, aby mohl nerušeně
nocovat. Kluci se ještě vydali zpět k pastvině. Já šel
ale po cestě a pročesával porost lemující silnici. Náhle
jsem zaslechl šramot a spatřil plazící se tělo pod keř.
Zahlédl jsem již jen malou část statného blavora,
který se ukryl pod keřem. Hlukem jsem se ho snažil
donutit k opuštění útočiště a útěku na druhou stranu.
Než jsem keř oběhl, opět zaplul pod větve. Neváhal
jsem a po slepu jej pod keřem chytil. Vytáhl jsem
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Štíhlovka balkánská - Hierophis gemonensis

krásnou 97 cm dlouhou samici. Mé radostné zvolání
přilákalo kluky z druhé strany silnice. Samice již byla
velmi málo aktivní a tak zcela rezignovala a nechala
se v klidu vyfotografovat i změřit. Když jsem ji pustil
na zem, ani neměla snahu se odplazit. Po
pošťouchnutí si zalezla pod keř, kde odpočívala. Toto
byl poslední nález tohoto dne. Vrátili jsme se do
kempu a rekapitulovali celý den nad prohlížením
fotografií v aparátech. Zahráli jsme si jen chvilku karty

a šli spát. V noci nás vzbudila silná průtrž mračen,
která naštěstí neměla dlouhého trvání.
Ráno jsme vstali s vědomím, že dnešní den odjíždíme
domů. Náladu to nezvedlo, ale i tak jsme se rozhodli
potěšit se dopoledním prozkoumáním poslední
lokality, a to cesty vedoucí z Krčského mostu do
Omišalje. Kamenitou cestu odděloval od porostu
hlubší výmol, který bylo nutné na některých místech
Užovka pardálí – Elaphe quatuorlineata
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Blavor žlutý - Pseudopus apodus

překročit. To se stalo výhodným k nálezu dvou
krásných plazů. Prvním byl blavor, který byl stejně
dlouhý jako první z Njivice, ovšem tento jedinec byl
zrovna ve svleku. O 20 metrů dále jsme museli opět
překonat výmol. Rozhodl jsem se vrátit kousek zpět
do míst, která jsme díky neschůdnosti nemohli
prozkoumat na druhé straně. Za keřem na mě čekalo
překvapení v podobě užovky pardálí ( Elaphe
quatuorolineata ), měřící krásných 1,7 m. Nebyl čas na
rozmyšlení, jelikož se dala ihned na útěk. Popadl jsem
ji za zadní část těla, což mi oplatila výpadem hlavou
s neutichajícím syčením. Naštěstí se zamotala do
změti větví, takže neměla možnost dosáhnout na mě,
aby se zakousla. V tom přišel na pomoc Lexi, abychom
užovku dokázali vymotat z větví a v klidu si ji
prohlédnout a změřit. Ze všech úlovků jsme nyní měli
největší hladinu adrenalinu v krvi. Ačkoliv se zdálo, že
užovka svůj boj již vzdala, při vypouštění se nám ještě
několikrát postavila s hlavou vztyčenou a zastrašovala
nás výpady a syčením. Poté se odplazila do hromady
kamení. Cestou zpět do kempu jsme ještě nalezli
několik jedinců ještěrky jadranské ( Podarcis
melisellensis). Jednu se nám podařilo chytit, a tak
jsme získali další data. Po obvyklém ceremoniálu
jsme jí pustili zpět. Vrátili jsme se do kempu s radostí
z dnešních objevů, avšak trochu zklamáni, že čas v
Chorvatsku právě vypršel. Před odjezdem jsme
zabalili tábor, zajeli si ještě na poslední zmrzlinu do
Omišalje a vydali se zpět na 930 km dlouhou cestu.

Na Konci Slovinska jsme zastavili na odpočívadle,
jelikož již dávno uběhl čas oběda a hlad se dostavil
velmi rychle. Proto jsme zde rozložili naší polní
kuchyni a na vařiči se jali vařit vodu na polévku. Lexi
se vydal k jezu, který byl hned vedle. Během vaření
vody k nám přijel civilní vůz Slovinské policie.
Policista nás požádal o doklady a vyptával se kam
jedeme, kde jsme byli a co jsme tam dělali. V tom mi
neustále zvoní telefon na displeji je jméno Lexi. Když
policista nastoupil do vozu i s našimi doklady, běžel
jsem k plotu, který ohraničoval odpočívadlo a křičel
na Lexiho, že tu je policie on ale opětoval, že našel
hada a že mu zalezl pod hromadu větví. Hned co se s
námi policisté rozloučili, uháněl jsem nedočkavostí
za Lexim. Bohužel nám zřejmě užovka zmizela do
štěrbin pod hromadou klestí. Škoda, nebýt policejní
razie mohli jsme mít zmapovaného dalšího plaza.
Cestu jsme si zpříjemnili při přejezdu Rakouska
pohledem na Alpy za denního slunce, což bylo
uchvacující. České hranice jsme překročili kolem
osmé hodiny večerní. Tím na nás padl splín, další
výprava je totiž vzdálená více jak 365 dní. Ovšem již
nyní se těšíme.
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O p ů vo d u ge ko n ů a osta tn ích
s o u č a s n ýc h p l a z ů .
Čá st 3 .
Pa le o n to lo gi cký vývo j ge ko n ů ( 2 ) .
Celkový pohled na gekona Yantarogekko balticus (W. Weitschat 2010).

Text a foto: Ivan Vergner - ivan.vergner@atlas.cz
V minulém dílu seriálu jsme si probrali nejstarší Bavarisaurus macrodactylus Hoffstetter, 1953 (151
paleontologické nálezy malých ještěrů a především mil. let), je řazen do podřádu Gekkota.
gekonů z období spodní a počátku svrchní křídy.
Šťastnou shodou okolností mezi nimi byl jeden Eichstaettisaurus schroederi (Broili, 1938) (151 mil.
pravěký druh konzervován v jantaru, takže bylo let), je řazen rovněž do podřádu Gekkota.
možné prokázat, že již před více než 100 milióny lety
měli někteří gekoni přísavné lamely na prstech. Parviraptor estesi Evans, 1994 (170 mil. let), je řazen
Nálezy z minulé části seriálu si zde jen kvůli obecně do podřádu Scleroglossa.
návaznosti vyjmenujeme:
Palaeolacerta bavarica Cocude-Michel, 1961 (150 mil.
Ardeosaurus brevipes Meyer, 1860 (145 mil. let), je let), je rovněž řazena obecně do podřádu
řazen obecně do podřádu Scleroglossa.
Scleroglossa.
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Pohled na pravou přední končetinu gekona Yantarogekko balticus (W. Weitschat 2010). (A)
ventrální pohled na přísavné lamely na prstech (měřítko: 0,5 mm); (B) dorsální pohled na
končetinu (měřítko: 1 mm). Vysvětlivky: (A+B) I – V = prsty od 1. palce k 5. malíčku.
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Pravá horní čelist. Měřítko: 1 mm.
Hoburogekko suchanovi Alifanov 1989 (113 mil. let), je

hrudní končetiny. Zachovalý kousek gekona v jantaru
měří 15 mm, délka hlavy 5 mm, délku těla autoři
odhadují na 20 až 22 mm. Tělo je pokryto pro gekony
Cretaceogekko burmae Arnold & Poinar, 2008 (110 mil. typickými zrníčkovitými šupinami. Přísavný aparát
let), je řazen do infrařádu Gekkota.
na prstech je uspořádán do lamel, jako u podstatně
staršího druhu Cretaceogekko burmae (110 mil. let),
Gobekko cretacius Borsuk- Białynicka, 1990 (84 mil. lamely ale mají relativně větší šířku. Stáří tohoto
let), je řazen přímo do čeledi Gekkonidae.
gekona je odhadováno na 49 - 54 mil. let (spodní
eocén, Ypresian). Na základě porovnání velikosti oka
Myrmecodaptria microphagosa Gao & Norell, 2000 (75 a ostatního těla gekona Yantarogekko balticus lze
mil. let) je řazena do infrařádu Gekkota.
usoudit, že jde o dospělého jedince velmi malého
druhu se způsobem života na stromech, podobným
dnešnímu rodu Lygodactylus. Řadí se obecně do
infrařádu Gekkota.
Velmi šťastným nálezem byl další gekon Yantarogekko
balticus Bauer, Boehme & Weitschat, 2005. Jde o Dalším pravěkým druhem ze spodního eocénu je
podstatnou přední část těla gekona konzervovaného Laonogekko lefevrei Augé, 2005. Byl objeven spolu s
v jantaru, nalezeném ve sbírkách Muzea jantaru v jinými zkamenělinami v lokalitě Prémontré v Pařížské
Ribnitz-Damgarten, Německo. Podle katalogu pochází pánvi (jižně od Saint-Quentin, západně od Laona a
tento kousek jantaru ze severovýchodu Ruska. Je severozápadně od Reims - Remeše), která patří do
štěstím, že je na něm vidět hlava, tělo, ošupení a vrstvy Ypresian (spodní eocén). Byly nalezeny jen
přísavné lamely naspodu prstů nejzachovalejší pravé úlomky čelistí se zuby, úlomek lebky a hřbetní a
řazen do infrařádu Gekkota.
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ocasní obratle. Gekon Laonogekko lefevrei má stáří asi
55 mil. let. Autor popisu ho řadí do čeledi Gekkonidae,
autoři Bauer et al. (2010) zpochybňují toto přiřazení a
ponechávají ho obecně v infrařádu Gekkota.

od města Frankfurt am Main. Šlo o nález celého
snůškového místa gekonů, 27 vajec ve skořápkách,
mnohá ve dvojicích, vše ve vápencové skále. Jejich
velikost byla 5,2 – 9,85 x 7,0 – 15,0 mm. Z hlediska
stáří jde o vrstvu Chattian, svrchní oligocén, 23 – 28
Dostáváme se k čtveřici eocenních až miocenních mil. let. Autor řadí tento druh do čeledi Gekkonidae.
gekonů, které popsal v roce 1946 francouzský
herpetolog Robert Hoffstetter (1908-1999). Jsou to Šťastným dalším nálezem gekona konzervovaného v
Rhodanogekko vireti Hoffstetter, 1946 (stáří 48 - 55 jantaru je Sphaerodactylus dommeli Böhme, 1984.
mil. let), Cadurcogekko piveteaui Hoffstetter, 1946 Existují dokonce tři exempláře v jantaru, typus a dva
(stáří 48 - 55 mil. let), Gerandogekko arambourgi paratypy. Všechny tyto kousky jantaru, získané od
Hoffstetter, 1946 (stáří 20 - 23 mil. let) a Gerandogekko německé firmy „Ambar del Caribe“, která je dovezla
gaillardi Hoffstetter, 1946 (stáří 12 - 16 mil. let). jako kuriozity z Dominikánské republiky, pocházejí z
Všichni tito fosilní gekoni byli nalezeni na dolu La Toca, Cordillera Septentrional, severozápadní
paleontologickém nalezišti Phosphorites du Quercy, Dominikánská republika, ostrov Hispaniola, Velké
ležícím na jihozápadě Francie. Úlomky jejich Antily. Typový exemplář je kompletní, jeho délka těla
nekompletních koster ležely ve vrstvách spodního je 32,1 mm, délka ocasu 30,0 mm, celková délka 62,1
eocénu, Ypresian ( Rhodanogekko vireti, Cadurogekko mm; délka hlavy 8,33 mm. První paratypus je juvenilní
piveteaui),
spodním miocénu, Aquitanian s délkou těla 16,5 mm a délkou hlavy 5,83 mm; ocas
( Gerandogekko arambourgi) až středním miocénu, na preparátu chybí. Všechny znaky odpovídají
Vindobonian ( Gerandogekko gaillardi). Autor je řadí recentním příslušníkům rodu Sphaerodactylus.
do čeledi Gekkonidae s.l. (v době popisu byla čeleď Stáří autor udává jako střední oligocén
Gekkonidae koncipována zcela jinak než dnes), podle (Rupelian/Chattian), kolem 28 mil. let. Druh byl
pozdějších autorů (Bauer et al. 2010) je lze řadit jen autorem řazen do čeledi Gekkonidae, podčeledi
obecněji do infrařádu Gekkota.
Sphaerodactylinae; v současnosti je řazen do čeledi
Sphaerodactylidae.
Další nález z oligocénu Evropy je kuriózní. Jde o
zkamenělá vejce fosilního gekona Gekkonidovum Také na území České republiky byl nalezen jeden
textilis Schleich & Kästle, 1988. Místem nálezu je eocenní fosilní gekon, Euleptes gallica Mueller, 2001.
Flörsheim/Hochheim, v údolí řeky Main, jihozápadně Tento rod malých evropských gekonů přežívá do
Zkamenělá vajíčka gekona Gekkonidovum textilis, detail snůšky (Rösler 1995).
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Dominikánský gekon Sphaerodactylus dommeli, typus (E. Schmitz 1984),

současnosti. Dříve byl rod Euleptes řazen do čeledi
Gekkonidae, později do čeledi Phyllodactylidae, po
roce 2011 do čeledi Sphaerodactylidae. Nález z ČR
pochází z dolu Merkur Sever (zóna MN 3, spodní
miocén; spodní Eggenburgian /Burdigalian/). Původní
popis pocházel z Francie, paleontologické lokality
Montaigu, ležící jihovýchodně od Nantes (MN 2,
svrchní Aquitanian). Stáří prvního nálezu ve Francii je
20 – 23 mil. let, stáří nálezu v dole Merkur Sever ČR je
16 – 20 mil. let. Byly nalezeny jen čelisti se zuby, pravá
dolní a levá horní.

Nálezem z ještě mladší doby je gekon Palaeogekko
risgoviensis Schleich, 1987. Pochází z paleontologické
lokality Steinberg im Ries-Gau (jižní Německo) z
vrstvy MN6, Astaracium, střední miocén, 11 - 15 mil.
let. Nálezem byly četné fragmenty čelistí, z toho jedna
pravá dolní čelist. Autor odhaduje délku těla tohoto
druhu na 58 mm. Jméno gekona poukazuje na
paleontologický původ a místo nálezu. Autor zařazuje
tento druh do čeledi Gekkonidae.
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Paratypus 2 (P. G. Palmer 2011).

Euleptes gallica. Střední část pravé dolní čelisti (Čerňanský & Böhme 2001). Vysvětlivky: crista dentalis

= hrana čelisti; crista ventralis = ventrální hrana; lamina horizontalis = vodorovná lamela (linie);
posteriori margin = zadní okraj.
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Střední část (A) a zadní konec levé horní čelisti (B) gekona Euleptes gallica (Čerňanský & Böhme 2001).
Vysvětlivky: (A) dorsal marking lacking a dorsal process = dorzální okraj postrádající dorzální
výběžek; anterior margin = přední okraj; triangular tip = trojúhelníkový hrot; lamina horizontalis =
vodorovná lamela (linie); crista dentalis = hrana čelisti; (B) jugal articulation = jařmový kloub;
infraorbital foramen = podočnicový otvor.

Krá tký výl et za p l a zy a
o b o j ži ve l n íky Kru ge ro va
n á ro d n íh o pa rku .
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Text a foto: Ondřej Hes
Krugerův park patří k vyhlášeným lokalitám v
Jihoafrické republice. Tvoří jej obrovské území
srovnávané s rozlohou Izraele, dlouhé přes 300 km
a široké kolem 50 - 60 km.
Jde o savany s rozdílným podílem srážek, kterými
protéká několik řek. Pro návštěvníky jsou k
dispozici dvě hlavní páteřní asfaltované silnice,
velikostí připomínající naše okresní silnice, další
asfaltované silnice a řada cest se štěrkovým
povrchem. K ubytování slouží několik kempů, které
jsou plně vybavené, včetně benzinových čerpacích
stanic či lékařské služby. Kempy jsou hlídané,
oplocené a je nutné bezpodmínečně dodržovat
otevírací hodiny, jinak hrozí velké pokuty. Kempy
jsou rozlehlé a je v nich možné pozorovat celou
řadu zvířat, od plazů, hmyzu přes ptáky až
například po prasata bradavičnatá. V parku sice
můžeme bez problémů jezdit vlastním autem, je
však přísně zakázáno vystupovat ven z vozidla. I tak
můžeme potkat celou řadu plazů.

Krugerův park jsme krátce navštívili v plném období
dešťů na začátku ledna a zažili i bleskové povodně.
Ubytování jsme měli zajištěno v jižní části parku v
kempu Skukuza a Satara. Oba kempy jsou od sebe
vzdálené něco přes 50 km vzdušnou čarou a velmi
se lišily zastoupením jednotlivých druhů.
V Skukuze jsme měli možnost pozorovat obrovské
množství scinků Mabuya striata, nejrůznějších
věkových kategorií, kteří byli prakticky
všudypřítomní. Na březích řeky Sabie jsme na
velkou dálku spatřili obrovského krokodýla
nilského ( Crocodilus niloticus), na povodní
polámaném rákosí polehávali juvenilní i plně
vyspělí varani nilští ( Varanus niloticus). Na zábradlí
kempu bylo možno najít takřka nefotografovatelné
gekonky Lygodactylus capensis. Naprostou ozdobou
kempu byly agamy Agama atricollis. Samci
posedávali na akáciích, samice naopak běhaly spíše
skrytě v podrostu. Občas bylo možné najít i
dorostence v trnitém podrostu. Kromě
neidentifikovatelných „hemidaktylů“ jsme neměli

Agama atricollis

27

4/2013
www.teramagazin.cz
Bezobratlí
Ještěři
Hadi
Cestopis
Obojživelníci
Chov
Systematika
Reportáž

„Bufo“ cf. maculata

štěstí na žádné gekony.
Obojživelníky jsme žádné neviděli, přesto v řece
koncertovaly velmi hlučně žáby. Bohužel, přímo k
řece se z bezpečnostních důvodů nelze dostat. O
tom, že nejde o zbytečnou opatrnost, svědčila hroší
skupina, která proplouvala pod naší terasou každé
ráno.
Při výjezdech do okolí kempu jsme nacházeli želvy
Geochelone pardalis, obvykle dorostence kolem 25 30 cm délky karapaxu. Jednou jsme minuli druh
Kinixys spekii, ovšem než jsme otočili auto, želva již

zapochodovala do křoví a fotografii jsme museli
oželet. (Druh byl určen pouze na základě
zeměpisného rozšíření)
Cestou do Satary, jsme narazili na chameleona
Chamaeleo dilepis, několik G. pardalis a na
neidentifikovatelného šedavého hada, který zmizel
u krajnice. Dalšího hada jsme viděli opět letmo,
tentokráte protože se stal úlovkem orla kejklíře.
Orel hadovi velmi rychle rozkloval hlavu a odletěl s
kořistí pryč. V jednom z napajedel jsme měli štěstí
opět na krokodýly nilské, v jiném na želvy Pelusius
sinuatus.
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Mabuya striata

Kemp Satara je situován v rovinaté části savany, je
známý velkým počtem pozorovaných zvířat a
vyhledávaný ornitology. Herpetofauna, respektive
fragment, který jsme viděli, se velmi lišil od
osazenstva kempu Skukuza. Zcela chyběly agamy,
scinků bylo podstatně méně. Zato byl kemp
obsazen nejméně dvěmi druhy „hemidactylů“ a
dále pravděpodobně zástupci rodu Pachydactylus.
Gekoni připomínali známý druh P. bibroni. Podle
klíče a zeměpisného rozšíření se tento druh v
Krugerově parku nevyskytuje, takže druhové určení
je pro mě záhadou. Z obojživelníků jsme měli štěstí
na početnou populaci skvrnitých ropuch „ Bufo“ cf.
maculata .
Kromě velké zvěře, bezpočetných ptáků jsme viděli
množství zástupců bezobratlých. Fascinující byla
přehlídka
několika
druhů
mnohonožek,

neuvěřitelné množství vrubounovitých brouků, kteří
v několika druzích naletovali v noci na světlo a
samozřejmě i dalších druhů, rodů i skupin hmyzu a
dalších bezobratlých živočichů.
Volný pohyb po parku je sice výrazně omezen,
přesto se dá, při respektování všech pravidel, vidět
neuvěřitelné množství zvířat a návštěva Krugerova
parku patří k mým největším zážitkům ve volné
přírodě.

Mabuya striata - samice
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Mabuya striata - dospělá samice

Orel kejklíř
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Pelusios sinuatus
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Ú vo d d o te ra ri sti ky ( 2 6 )
8 . Rozm n ožová n í te ra ri j n ích zvířa t
8 . 1 . Sti m u la ce k rozm n ožová n í
8 . 1 . 4. D a lší p ostu py a zku še n osti
Boa constrictor

Text: Ivan Vergner
Předmluva k seriálu „Úvod do teraristiky“.
Seriál s tímto názvem vycházel úspěšně v tradičním vivaristickém časopisu Akvárium terárium, až do jeho
zániku na konci roku 2009, kdy vyšla jeho poslední část s názvem: Úvod do teraristiky (25) - 8.
Rozmnožování terarijních zvířat - 8.1. Stimulace k rozmnožování - 8.1.3. Zkušenosti s přezimováním,
změnami mikroklimatu a osvětlení. Poslední dvě čísla Akvária terária vyšla jen jako dokumenty pdf a je
možné si je stáhnout z adresy: http://www.lon.cz/at/. Věřím, že další díly seriálu, vycházející v tomto
internetovém časopisu, budou pro čtenáře pomocí a radou při rozhodování při péči o terarijní chovance,
stejně jako tomu bylo dříve v časopisu Akvárium terárium.
Ivan Vergner

V tomto díle probereme další možné postupy
stimulace terarijních zvířat k rozmnožování.
Zejména u hadů, ale někdy i u ještěrů se používá
pro zvýšení naděje na páření a odchov mláďat
oddělený chov samce a samice. Do společného
terária se dávají jen v nejvhodnější době pro páření.
V podstatě i přezimování odděluje samce i samice a

probudí-li se samci o 2 - 3 týdny dříve, situace je
podobná jako při odděleném chovu. Z hlediska
života plazů v přírodě je to u mnohých druhů běžný
stav - obě pohlaví se setkávají jen v době páření.
Oddělený chov přináší chovateli komplikace,
zvýšené náklady a nároky na ošetřování, ale radost
z docíleného odchovu tu námahu plně nahradí.

Pár krajt Morelia viridis původem z hlavního ostrova Nová Guinea. Samci mívají žlutozelené,
samice sytě zelené až vzácně modré zbarvení. Po letní simulaci období chladu a sucha samec po
vpuštění do terária začíná s pokusy o páření.
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V přírodě samci hledají samice podle zanechané
pachové stopy. V letním pokusu v trávě na zahradě
chovná samice hroznýše Boa constrictor (délka asi 2,6
m) tvoří svoji stopu.

Oddělený chov, zvláště u hadů, má navíc tu výhodu,
že se zvířata snadněji krmí. Ve společném teráriu se
hadí samci většinou zdaleka tolik nenažerou jako
většinou větší, silnější a aktivnější samice, které se
na potravu zpravidla vrhají přednostně. Obráceně
je tomu u ještěrů, kde mohutnější, daleko žravější a
dravější bývají samci. V každém případě oddělený
chov chrání samice u hadů i ještěrů od někdy
častého a neodbytného sexuálního obtěžování
samcem i v době, kdy páření nemá význam, protože
samice není na oplození fyziologicky připravena. U
samic hadů i ještěrů je to potom hlavně období
snůšek vajec nebo porodu mláďat, kdy potřebují
klid a individuální péči. Proto je vhodné počítat pro
každé chovné zvíře s jedním teráriem a pro období
společného chovu a páření slouží většinou terárium
samice. Období páření je u plazů mírného pásma a
chladnějšího subtropického pásma téměř bez
výjimky na jaře, což je klimaticky a vegetačně na
severní polokouli únor až květen, podle hodnoty
severní (jižní) šířky výskytu. V jižnějších oblastech
se začátek páření plazů posunuje k lednu, v našich

Chovný samec hroznýše (délka asi 2,1 m) pátrá
po samici výhradně čichem, při čemuž používá
v rychlé frekvenci intenzivně vyplazovaný
jazyk. V pokusu byl poprvé vypuštěn poblíž
stopy samice 3 hodiny po samici.

zeměpisných šířkách naopak až do května. V
teplých subtropických a tropických oblastech se řídí
již dříve zmíněnými obdobími sucha a dešťů.
Účelem je posunout líhnutí či narození mláďat na
začátek doby dešťů, v mírném pásmu do začátku
léta, což je z hlediska potravní nabídky
nejpříznivější období. Je nutné si uvědomit, že u
zvířat z jižní polokoule, což jsou druhy jihoafrické,
jihoamerické a jihoaustralské, jaro v mírném a
chladnějším subtropickém pásmu přichází v
měsících červenci až září. Jak ale bylo zjištěno,
životní cyklus řízený vnitřními hodinami mají
především přezimující zemní želvy. Velmi známá je
tím želva pampová ( Geochelone chilensis), ale i
severoafrická želva egyptská ( Testudo kleinmanni).
Ta první se páří v září až říjnu, ta druhá již v lednu a
únoru. U v teráriu odchovaných mláďat se většinou
toto z původní vlasti načasované páření posune a
želvy se páří v našich jarních měsících, nejčastěji od
poloviny února.
Složitější je to u zvířat teplého subtropického a
tropického pásma. Asi nejlépe je tato problematika
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probádána u hroznýšovitých hadů (výsledky jsem
soustředil do tabulky). Podobné je to u
užovkovitých hadů (Colubridae) a hadů dalších
čeledí ze stejných oblastí. Při stimulaci
rozmnožovacího chování obdobím sucha a slabým
ochlazením je třeba dbát na to, aby se zvířata obou
pohlaví dávala do společného terária u vejcorodých
druhů ke konci tohoto období, u druhů rodících živá
mláďata spíše na jeho počátku, kdy páření
proběhne v relativním chladu a suchu. Po
skončeném páření, které trvá u hadů 1 - 3 dny, se
obě pohlaví opět rozdělí. Jak již bylo výše řečeno,
nejlepší je dávat samce do terária samice. Toto
doporučení vychází ze situace v přírodě, kde samec
rovněž aktivně vyhledává samici. Hadi mají velmi
dobrý čich a samec tak dokáže najít stopu samice i
směr, kterým se pohybovala, což jsem sám
experimentálně ověřil u dospělého páru hroznýše
královského ( Boa constrictor). Přidá-li se samec do
terária samice, cítí zde pouze její pach. Naopak
přidá-li se samice do terária samce, cítí pouze jeho
samčí pach a může být proto nadměrně neklidná.
U ještěrů se obě pohlaví před pářením většinou
neoddělují, pouze z důvodů nadměrné agresivity
samce, což se stává zejména u gekonů, a to i u tak
půvabných, jako jsou felsumy (rod Phelsuma).
Známí jsou tím i samci různých druhů jihoafrického
rodu Pachydactylus. Ze scinků patří často mezi
takové neurvalce samci australského scinka
uťatého ( Trachydosaurus rugosus). Pokud panují
mezi zvířaty v teráriu harmonické vztahy, což je
třeba po delší dobu pozorovat, není třeba ani po
období páření samce oddělovat, samice snáší vejce
za jeho přítomnosti, aniž by ji rušil. U gekonů v
harmonickém páru, jakým bývá příkladně zpravidla
pár gekonů obrovských ( Gekko gecko), dokonce
samec samici aktivně brání a oba rodiče společně
hájí z vajec přilepených na stěnu terária se líhnoucí
mláďata. Jak je patrné, je třeba při strategii
přípravy na rozmnožování u ještěrů i hadů vycházet
z údajů v literatuře i na internetu a v neposlední
řadě z vlastních zkušeností, získaných pozorováním
zvířat v teráriích.
K vyvolání rozmnožovací nálady u obojživelníků,
především tropických žab, je vhodné řídit se na jaře
a počátkem léta podle vývoje počasí. Tito
obojživelníci velmi silně reagují na výrazný pokles

tlaku vzduchu před příchodem studené fronty a na
následující bouřku s lijákem. Pravděpodobně na ně
stimulačně působí i blesky a především silný zvuk
hromu. Je známé, že lze silným hlasem nebo
vyvolaným zvukem (hudbou) vyprovokovat samce
tropických žab (i naší rosničky) ke kvákání. Pokud je
pár žab při příchodu bouřky podle potřeby v
akvateráriu nebo pralesním teráriu a podpoří-li se
tento vjem silným rosením shora, vyprovokuje to
velmi často žáby k rozmnožovacímu chování,
zvláště zažívají-li před tím sušší a chladnější období
chovu.
Prováděly se pokusy s umělými blesky a hromy i u
tropických hadů, ale bez prokazatelného efektu. Na
druhou stranu existují zprávy o spontánním páření
některých hadů po přechodu silné studené fronty s
bouřkami ( Morelia viridis), ale tento fenomén není
dosud dostatečně prozkoumán a zdokumentován.
Hadi také velmi málo reagují fyziologií
rozmnožování na změny délky dne, řídí se
především změnami teploty a vlhkosti prostředí. Je
to jistě jejich způsobem života i jejich ve většině
případů noční aktivitou. Další zkoušenou metodou
bylo silné ochlazení vnitřních pohlavních orgánů
(varlat a vaječníků) nebo celých zvířat před
spojením páru pro páření. Podařilo se tak v USA
poprvé odchovat některé vzácné antilské ostrovní
hroznýšovce (rod Epicrates) a později i vzácnou
krajtu angolskou ( Python anchietae). Ovšem
opakování tohoto postupu u dalších hadů i
zkušenými chovateli vedlo spíše k ztrátám na
zvířatech a neprůkazným výsledkům (Rehák 1980,
osobní sdělení).
Fyziologii a strategii rozmnožování zejména ještěrů
mírného a chladnějšího subtropického pásma je
vědci v oboru herpetologie věnována již řadu let
velká pozornost. Byly zjištěny vztahy mezi
rozmnožovacím chováním a průběhem fyziologie
rozmnožování. Tak se zjistilo, že u většiny ještěrů
těchto oblastí se koncem léta a začátkem podzimu
před nástupem přezimování pomnožuje tkáň varlat
pro produkci spermií a produkci samčího hormonu
testosteronu. Po přezimování na jaře tak potřebují
jen krátký čas na dokončení této fyziologické
přípravy na produkci oplození schopných spermií.
To je také jeden z důvodů dřívějšího probouzení
samců ze zimní strnulosti. Čas nutný pro vytvoření

4/2013
fertilních spermií samci trvá právě ty 2 - 3 týdny, po skutečnosti vědomi. Je to jeden z důvodů
nichž ze zimního spánku procitají i samice. V zmíněného nápadného apetitu samců během letní
případě navození tohoto střídání období aktivity a aktivity i jejich častého vyhřívání.
přezimování v teraristické praxi si musíme být této
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Chování samce hroznýše poté, když narazil na stopu samice. Samec krátce jazykem vyšetřil její
stopu a neomylně se vydal směrem, kterým samice lezla.
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S ci n ko vi a N o vé h o
Zé l a n d u
Oligosoma (Cyclodina) aenea

Text: Jozef Balala
Scinkovia sú jednou z dvoch čeľadi jašterov, ktorým
sa podarilo dostať na Nový Zéland. Osídlili nielen
obidva hlavné ostrovy, ale vyskytujú sa aj na
priľahlých malých ostrovoch v okolí Nového
Zélandu. Mnohé z nich sú vzácne a ohrozené,
pretože sa vyskytujú iba na jednom ostrove, alebo
obývajú iba malé územie na jednom z hlavných
ostrovov s rozlohou mnohokrát len niekoľko stoviek
metrov štvorcových. Všetci novozélandskí scinkovia
sa radia medzi endemity ostrovov. Mnohé druhy
boli objavené a popísane len nedávno. Napríklad v
roku 2011 boli popísane druhy Oligosoma toka,
Oligosoma repens, Oligosoma takekahu, Oligosoma
burganae .

Ešte donedávna boli tieto druhy radené
do dvoch rodov: Oligosoma (predtým rod
Leiolopisima ) a Cyclodina (pôvodne mal šesť
druhov). V roku 2009 ale došlo k spojeniu rodu
Cyclodina s rodom Oligosoma . Všetci novozélandskí
scinkovia majú telo pokryté plochými lesklými
šupinami prekrývajúcimi sa podobne ako u rýb.
Majú malé oči s pohyblivým spodným viečkom a
dlhý štíhly chvost, ktorý môžu pri úteku pred
predátorom odhodiť podobne ako gekóny.
Zregenerovaná časť nie je nikdy rovnako dlhá ako
pôvodný chvost, pričom sa líši farebne aj vzorom.
Vonkajšie pohlavné znaky sú nepatrné, a prakticky
nerozoznateľné. Výnimkou sú gravidné samice.
Všetci scinkovia obývajúci Nový Zéland sú viviparní,
a teda rodia živé mláďatá. Zaujímavou výnimkou sú
druhy Oligosoma suteri a introdukovaný
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Lampropholis delicata ,

ktorí sú oviparní. Aj keď sú
ostrovní scinkovia radení do jedného rodu, predsa
len sú medzi oboma pôvodnými rodmi malé
rozdiely, či už v tvare tela a usporiadania šupín na
hlave, alebo v spôsobe života. Scinkovia rodu
Oligosoma majú špicatejšie hlavy. Tvar tela je na
priereze oválny, pričom končatiny a prsty na
nohách sú dlhé a štíhle. V spodnom viečku majú
disk, ktorý tvorí jedna veľká priesvitná šupina. Pod
okom majú prerušovaný rad malých šupín a v
ušnom
otvore
vyčnievajúce
šupinky.
Uprednostňujú otvorené habitaty. Jedince sú
aktívne len cez deň a radi sa slnia.
Naproti tomu scinkovia pôvodného rodu Cyclodina
majú kratšie a tupejšie hlavy. Tvar tela je na
priereze hranatý. Končatiny sú kratšie a silné,
pričom to iste platí aj o prstoch na nich. Rad
drobných šupín pod okom je neprerušovaný.
Chýbajú im šupiny v ušnom otvore. Na rozdiel od
scinkov rodu Oligosoma, uprednostňujú tienisté
habitaty. Aktívni sú skôr za súmraku a v noci,
prípadne ráno pred svitaním. Len výnimočne ich
možno zastihnúť ako sa vyhrievajú na slnku.
Mnohé druhy scinkov neprekročia veľkosť 80 mm
(SVL) - napr.: Oligosoma aeneum, Oligosoma ornata,
Oligosoma maccanni, Oligosoma moco, Oligosoma

atď. Naproti tomu mnohí prekračujú
veľkost 80 mm (SVL) a nájdu sa medzi nimi aj
notosaurus
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ozajstní „obri“, ktorých celková dĺžka tela presahuje
300 mm. K najväčším druhom vyskytujúcim sa na
Novom Zélande patria Oligosoma alani, Oligosoma
fallai a Oligosoma homolonotum .
Hlavnou zložkou potravy scinkov sú rôzni
bezobratlí. Avšak mnohé druhy scinkov majú na
jedálnom lístku aj rôzne druhy ovocia. Nepohrdnú
však ani odpadom a zdochlinami pochádzajúcimi z
vtáčích hniezd.

Stručný popis niektorých druhov:
Oligosoma nigriplantare (Peters, 1873), Ang.:

Common skink
Tento druh je pravdepodobne najrozšírenejším
scinkom Nového Zélandu. Jedná sa prevažne o
druh hnedej farby s výraznými pruhmi. Občas
vytvára aj melanistickú formu. Spodnú stranu tela
môže mať sivú alebo žltkastú, zvyčajne bez škvŕn.
Ak sú však škvrny na spodnej strane prítomne, tak
nikdy nie sú oranžové, rovnako ako u Oligosoma
zelandicum . Regenerovaný chvost môže mať z
oboch strán červenkastú farbu. Farebne sa tu
scinkova líšia podľa regiónu. Napríklad scinkovia z
Otaga a Southlandu majú pravidelné rozpätie
pruhov na tele, ale scinkovia zo severného ostrova
a severu južného ostrova majú pruhy veľakrát
nevýrazné, prerušované a s nepravidelným
rozpätím medzi jednotlivými pruhmi. Veľkostne sa
O. zelandicum radí medzi tie menšie na ostrove.
Poddruh O. n. nigriplantare z ostrova Chatham
Island môže byť zelenej, hnedej, alebo čiernej farby,

s prípadnou absenciou pruhovania. Pevninský
poddruh O. n. polychroma dorastá do veľkosti 77
mm (SVL) a nominotypický poddruh z ostrova
Chatham Island dokonca až do veľkosti 91 mm
(SVL). Tento druh sa vyskytuje na Havkes Bay, v
strednej a južnej časti severného ostrova, po celom
južnom ostrove, na Stewarovom ostrove (poddruh
O. n. polychroma ) a Chatham Island (poddruh O. n.
nigriplantare ). Druh obýva suché otvorené
priestranstvá s nízkou vegetáciou, obyčajne v
pobrežných zónach a v širokých riečnych korytách.
Môžeme ho nájsť na lúkach, kde obýva trsy tráv vo
farmárskej krajine a v mestských častiach.
Vyskytuje sa až do nadmorskej výšky 1700 m n. m.
Úkryty hľadá medzi naplavenými suchými konármi,
alebo hromadami kamenia. Aktívny je cez deň a rád
sa vyhrieva na slnku. Mláďatá sa rodia začiatkom
roka. Je to jediný plaz vyskytujúci sa na ostrove
Chatham Island.
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Oligosoma (Cyclodina) aenea (Girard, 1857),

Ang.: Copper skink
Jedná sa najmenší pôvodný novozélandský druh.
Dorastá do 62 mm SVL. Menší je už len
introdukovaný Lampropholis delicata. Obýva iba
severný ostrov, kde je pomerne rozšírený. Sfarbený
je pomerne nenápadne. Chrbát má hnedý, často so
svetlými prúžkami medenej farby. Na bruchu
krémovej farby, s možným prechodom do žltej až
zelenej farby, absentujú škvrny. Hrdlo má bledšie
než brucho, zvyčajne čierno škvrnité. Chvost, najmä
jeho spodná strana, môže byť načervenavá. Veľmi
sa podobá na O. (Cyclodina )ornata, ale nemá, tak
ako on, farebnú slzu pod okom. Obýva lesy, tienisté,
Oligosoma (Cyclodina) whitakeri
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Oligosoma homalonotum s typickou slzou pod okom

alebo aj otvorené územia, kde hľadá úkryt pod
spadnutým drevom, skalami a vo vysokej tráve.
Vyskytuje sa aj v blízkosti ľudských obydlí, kde sa
zdržiava v okolí kompostovísk, či na kvetinových
skalkách. V pobrežných lokalitách sa vyskytuje v
blízkosti prílivovej zóny. Aktívny býva pred
svitaním. Živí sa hmyzom, pavúkmi a roztočmi.
Mláďatá rodia koncom januára a vo februári.
Dospelí si bránia pred ostatnými jedincami malé
teritória.
Oligosoma (Cyclodina) alani (Robb, 1970), Ang.:
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ohrozené druhy. Obýva pobrežné lesy, kde žije okolí
vtáčích nor, v ktorých hľadá úkryt. Tento druh je
aktívny v noci.
Oligosoma (Cyclodina) whitakeri (Hardy, 1977),

Ang.: Whitakers skink
Chrbát scinka je žltohnedý bez viditeľného pruhu
pozdĺž stredovej línie. Bočná strana tela je sfarbená
dočierna so žltkastými škvrnami. Pod každým
okom má bielu, čierno ohraničenú slzu. Brucho má
žltooranžové, pričom hrdlo je sivé. Boky a vrch
chvosta môže byť oranžovej farby. O. whitakeri
môže dorastať až do veľkosti 101 mm (SVL) a vážiť
môže až 20 g. Výskyt je známy len z troch lokalít:
Middle Island, Castle Island a na pevnine v Pakerua
Bay severne od Wellingtonu. Introdukovaný bol do
Torapuki (1988) a na Red Mercury Island. Podľa
fosílnych záznamov bol v minulosti tento druh
hojnejší. Dnes patrí medzi ohrozené druhy. Obýva
pobrežné lesoch a kosodreviny, kde žije v okolí
vtáčích nor, ktoré využíva oko úkryty, alebo sa
skrýva vo vrstvách spadaného lístia. Populácia z
Pukerua Bay obýva kamenné násypy. Jedinci sú
aktívni prevažne v noci a za súmraku. Občas sa dajú
zastihnúť pri zháňaní potravy aj cez deň, nakoľko sa
zvyknú vyhrievať na slnku.

Robust skink
Veľký robustný scink dorastajúci 142 mm (SVL) a
vážiaci okolo 60 g. Chrbát je hnedej farby s
nepravidelnou sériou veľkých, bledých a tmavo
ohraničených škvŕn, ktoré sa môžu rozširovať do
strán. Boky má žltkastosivé, s tmavými škvrnami,
ktoré sú najvýraznejšie nad prednými končatinami.
Oči majú veľké a tmavé, pričom pod každým okom
majú žltú, čierno ohraničenú slzu. Spodná strana
tela je zvyčajne žltej farby. Niektoré jedince môžu
mať výnimočne spodnú stranu hrdla a tela pod
prednými končatinami ružovú. Chvost majú pri
základni veľmi hrubý, zužujúci sa smerom dozadu.
Prsty i samotné končatiny sú krátke a zavalité.
Výskyt je obmedzený na niektoré ostrovy v okolí
severovýchodného pobrežia severného ostrova Motupia Island, Green Island, Middle Island atď. Oligosoma acrinasum (Hardy, 1977), Ang.:
Podľa fosílnych záznamov bol O. alani v minulosti Fiordland skink
hojnejšie rozšírený. Dnes bohužiaľ patrí medzi

4/2013
Jedná sa o tmavohnedého až čierneho sfarbený
scink, s veľkým množstvom žltých alebo zelených
bodiek, ktoré mu dávajú celkový zelenkastý
nádych. Brucho scinka je zeleno sivé, prípadne
čierno škvrnité. O. acrinasum patrí medzi menšie
druhy s veľkosťou tela 85 mm (SVL) a vyskytuje sa
iba na jednom malom ostrove nachádzajúcom sa
juhozápadne od Fiordlandu patriaceho do skupiny
Gilbert Island Group a priľahlej malej časti pevniny.
Obýva exponované skalnaté brehy a kamenné
pláže. Úkryt si hľadá v skalných puklinách a
štrbinách. Pri úteku pred nebezpečenstvom neváha
skočiť do vody, nakoľko patri medzi zručných
plavcov. Živí sa morskými bezstavovcami. Tento
druh je aktívny cez deň a rad sa slní. Je to jediný
novozélandský scink, ktorý sa slní v skupinách,
pričom sa na jednom mieste môže slniť naraz aj
viac ako tridsať jedincov.
Oligosoma chloronoton (Hardy, 1977), Ang.:

Green skink
Veľmi pekne sfarbený scink. Chrbát tohto druhu je
silno zelený s čiernymi a svetlo zelenými bodkami.
Dorzolaterálne pruhy sú medenej farby. Boky sú
čierne so svetlými škvrnami. Spodnú stranu tela má
sivú, niektoré jedince majú tmavo škvrnité hrdlo. O.
chloronoton dorastá až do veľkosti 108 mm (SVL).
Vyskytuje sa iba na južnom ostrove - Otago,
Southland a na Stewartovom ostrove, kde obýva
trsy tráv, kosodreviny, pobrežnú vegetáciu i
kamenisté biotopy. Scink je aktívny behom dňa a
rád sa slní.

Oligosoma fallai (McCann, 1955), Ang.: Fallas

skink
Jeden z najväčších druhov z novozélandských

scinkov dorastajúci až 140 mm. Chrbát tohto scinka
je zlatohnedej farby a na bokoch má tmavo hnedý
pás. Vrchná strana je silno škvrnitá, so svetlými a
tmavými drobnými škvrnami. Bradu a hrdlo je sivé,
brucho žltkasté a zvyčajne s čiernymi škvrnami.
Chvost je pri základni veľmi hrubý. O. fallai sa
vyskytuje iba na Three Kings Island severozápadne
od Cape Reinga. Obýva pobrežné lesy a
kosodreviny, kde sa skrýva v nízko rastúcej
vegetácii. Jedince tohto druhu sú aktívne cez deň a
zvyčajne sa zdržiavajú v okolí vtáčích kolónií, kde sa
živí odpadom z hniezd.
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Oligosoma grande (Gray, 1845), Ang.: Grand

skink
Pomerne robustný druh scinka vážiaci až 29 g a
dorastajúci okolo veľkosti 109 mm (SVL). Vrchnú
stranu tela, chvost a nohy sú čiernej farby, s
početnými pozdĺžnymi radami zelenkastých,
pripadne krémovo sfarbených škvŕn. Pozdĺž
hrebeňa chrbta môže mať svetlú linku. Brucho je
krémové a bez škvŕn. Hrdlo je u tohto scinka čierno
škvrnité. Jedná sa o pomerne vzácneho a
ohrozeného scinka vyskytujúceho sa v Otagu. Žije
na trávnatých lúkach v blízkosti skál, hromád
kamenia a pri vstupoch do jaskýň. V
nebezpečenstve sa skrýva v skalných špárach a
štrbinách. Je to veľmi pohyblivý a aktívny scink
aktívny prevažne cez deň.
Oligosoma homolonotum (Boulenger, 1906),
Ang.: Chevron skink
Zrejme najväčší scink Nového Zélandu dorastajúci
veľkosti až 143 mm (SVL) a celkovej dĺžky 30 cm.
Chrbát a boky má červenohnedé, poprípade
sivasté. Pozdĺž celého chrbta a chvosta má zreteľné
Oligosoma sp. Summer Mountains
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Hlava pôvodného rodu Cyclodina

svetlé a tmavé škvrny, ktorých vrcholy smerujú k
hlave. U tohto scinka absentujú pruhy, len cez pery
má striedavé čierne a biele formácie pásikov.
Spodná strana tela je bledá, s roztrúsenými
škvrnami s najväčšou koncentráciou v hrdelnej
oblasti. Neregenerovaný chvost tohto druhu je
tenký a dlhý. O. homolonotum sa radí medzi
ohrozené druhy na ostrovoch. Vyskytuje sa na Great
and Little barrier Islands, kde žije pri okrajoch riek v
pôvodných lesoch. Aktívny je cez deň.
Oligosoma notosaurus (Patterson & Daugherty,
1990), Ang.: Southern skink
Malý druh scinka dorastajúci do veľkosti 76 mm
(SVL). Tento druh je tmavohnedý na chrbte s
tmavými a svetlými pozdĺžnymi pruhmi a fľakmi.
Spodnú stranu tela má sivohnedú s výraznými
fľakmi na hrdle. Žije iba na Stewartovom ostrove a
Codfish Island. Obýva kosodreviny a otvorené
skalnaté habitaty, od morského pobrežia, až po
nadmorskú výšku 700 m n. m. O. notosaurus sa radí
medzi druhy aktívne cez deň.
Oligosoma otagense (Mckann, 1955), Ang.:

Otago skink
Proporčne veľmi robustný scink veľkosti dosahujúci
velkosti 124 mm (SVL). Druh je čiernej farby, s
charakteristickými
krémovými,
eventuálne
zelenkastými škvrnami po celom tele, vrátane nôh a
chvosta. Spodnú stranu tela má svetlo sivú, alebo
žltkastú a zreteľne čierno mramorovanú. Spodok
chodidiel má tmavo hnedý. Vyskytuje sa iba na
niekoľkých lokalitách v Otagu. O. otagense je vzácny
a ohrozený druh aktívny cez deň. Žije na skalách, či
v ich blízkosti, na ktorých sa vyhrieva a hľadá úkryt
v puklinách, ak sa cíti byť ohrozený. Je to najväčší

42

Usporiadanie šupín na hlave scinka rodu
Oligosoma je vidiet prerušovaný rad šupín pod
okom, priesvitnú šupinu v spodnom viečku a
šupinky v ušnom otvore Oligosoma sp. Summer
Mountains

druh scinka južného ostrova.
Oligosoma stenotis (Patterson & Daugherty,

1994), Ang.: Small-eared skink
Jedna sa o hnedý druh scinka s mnohokrát
nápadne bledo zeleným sfarbením. Má pomerne
široké silné pozdĺžne pruhy. Spodná strana tela je
sivej farby, poprípade môže byť zelenkastá. Ušný
otvor má veľmi malý - nie väčší než 0,9 mm (od toho
je odvodené aj jeho anglický názov). Jedná sa o
menšieho scinka, ktorý dorastá do veľkosti 75 mm
(SVL). Žije iba na Stewartovom ostrove, kde obýva
kosodreviny v subalpinskom pásme do výšky 700 m
n. m. Je veľmi málo preskúmaný a o jeho spôsobe
života sa nevie prakticky takmer nič.

Oligosoma waimatense (McKann, 1955), Ang.:

Scree skink
Svetlo žltohnedý, alebo sivý druh scinka s
pozdĺžnym pruhovaným ako O. grande, od ktorého
je ale výrazne menší. Tmavé plochy na jeho tele
splývajú a vytvárajú tenké nepravidelné pásiky
prebiehajúce krížom po chrbtovej strane a po
bokoch. Brucho je sivé, ale môže byť aj oranžové,
eventuálne ružové s kompletnou absenciou škvŕn.
Bradu a hrdlo môže mať tento druh čierno škvrnité.
Chodidla sú svetlo hnedé až čierne. Mierne robustný
druh, ale slabšie stavaný a štíhlejší na základni
chvosta ako podobný O. otagense, od ktorého je
navyše ešte aj menší. Veľkosť tela u tohto druh je
približne 107 mm (SVL). O. waimatense sa vyskytuje
iba na južnom ostrove: Marlborough, Cantenbury a
Otago, pričom patrí medzi ohrozené druhy. Žije až
do nadmorskej výšky 1400 m n. m. Obýva otvorené
skalnaté plochy, suché korytá riek a suťoviská v
polosuchej trávnatej krajine. Jedince sú aktívne
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behom dna a radi sa slnia.

Lampropholis delicata (De Vis, 1888), Ang.:

Oligosoma longipes (Patterson, 1997), Ang.: Rainbow skink

Long-toed skink
Malý scink dosahujúci veľkosť 67 mm (SVL). Z
chrbtovej strany je sivohnedej farby s hnedými a
sivými škvrnami. Boky tela sú tmavo hnedé. Brušná
strana je sivá s tmavými škvrnami, najmä pod
bradou. Poznáme ho iba z niekoľko málo lokalít v
okresoch Marlborough a Cantenbury. Obýva suché
skalnaté oblasti, spadané skaliská a erodujúce
suché korytá riek. Aktívny je cez deň.

Oligosoma suteri (Boulenger, 1906), Ang.: Egg-

laying skink
Tento scink je sivej, poprípade hnedej farby a má
výrazné čierne, alebo tmavo hnedé škvrny s trvalou
absenciou pruhov. Niektoré exempláre môžu byť
úplne čierne. Spodná strana tela je sivá, občas
môže byť aj ružová, či svetlo oranžová, dokonca
niekedy aj čierno škvrnitá. Časť hlavy medzi okom a
uchom má pri pohľade z hora zväčšenú, ako keby
„opuchnutú“. O. suteri dorastá do veľkosti 108 mm
(SVL). Vyskytuje sa na severnom ostrove od Cape
Reinga po Port Jackson a na ostrovoch
nachádzajúcich sa severovýchodne od severného
ostrova - od Three King Island až po Aldermen
Island. Jeho pobyt je úplne obmedzený na skaly,
štrkové pláže a skaly v prílivovej zóne. Druh je
aktívny prevažne v noci, ale niekedy ho je možné
cez deň zastihnúť ako sa slní. Inak sa cez deň
schováva v skalných puklinách, štrbinách rovnako
tak i pod hromadami morských rias. Nebojí sa vody,
dokonca do nej vstupuje pri vyhľadávaní potravy,
poprípade keď uniká pred nebezpečenstvom. Je to
dobrý plavec. O. suteri je jediným pôvodným
novozélandským scinkom, ktorý je oviparný.
Samice kladú cez leto zvyčajne tri až štyri vajíčka,
mnohokrát na spoločné miesto. Znášku umiestňujú
pod kameň, kde vyhrabú do bahna, piesku, alebo
štrku malú noru. Vajíčka sú biele so silnou
kožovitou škrupinou. Sú dlhé 15 mm a 10 mm
široké. Počas inkubácie zväčšia svoj objem asi o
jednu tretinu. Inkubácia trvá tri mesiace, mladé sa
liahnu na jeseň.

nie je pôvodným novozélandským
druhom. Bol tam zavlečený (okrem iného bol
zavlečený aj na Hawaiské ostovy) lodnou dopravou
pravdepodobne až v roku 1960. Je pôvodným
obyvateľom Austrálie a Tasmánie. V súčasnej dobe
sa na Novom Zélande vyskytuje iba na severnom
ostrove v okolí Auclandu, Waikato, Coromandel
Peninsula, Bay of Plenty a Wanganui. Chrbát je u
tohto druhu hnedý, bez pruhov pozdĺž stredovej
línie a bez výrazných škvŕn. Výrazný hnedý pruh mu
prebieha po bokoch tela. Z vrchnej a aj zo spodnej
strany môže byť tento pruh ohraničený svetlejšími
pásmi. Spodná strana tela je belavá a bez škvŕn.
Jedince majú veľmi dlhý a tenký chvost. Nosové
šupiny sú ďaleko od seba, ďalej ako u rodu
Oligosoma . So svojou veľkosťou tela len 55 mm
(SVL) je najmenším scinkom žijúcim na Novom
Zélande. Obýva otvorené priestranstvá a
presvetlené lesy. Nevyhýba sa ale ani kultúrnej
krajine a mestským častiam, najmä parkom. Dá sa
nájsť všade tam, kde nájde vhodné úkryty v podobe
pníkov, suchého dreva, skaliek, kamenných
múrikov, či spadaného lístia. Aktívny je cez deň a
podobne, ako u predchádzajúceho druhu. U L.
delicata samice znášajú vajíčka a teda je tento druh
oviparný. Vajíčka sú osem až desať milimetrov dlhé,
oválne s tuhou, bielou a kožovitou škrupinou.
Zvyčajne znášajú dve až päť vajíčok, ktoré ukrývajú
pod pne a kamene. Na jedno dobré miesto môže
znášať až niekoľko samíc naraz. Mladé sa liahnu
behom leta.
Najväčším novozélandským scinkom bol dnes už
vyhynutý scink Oligosoma (Cyclodina) northlandy
(Worthy, 1991), Ang.: Northland skink. Jeho kosti
boli nájdené v jaskyniach blízko Kaeo a Waipu na
severnom ostrove.
Ešte záhadnejším je scink Oligosoma gracilicorpus
(Hardy, 1977), ktorého anglický názov je velmi
zaujímavý - Narrow-bodied skink. Popísaný podľa
jedného vyblednutého exemplára s veľkosťou 97
mm (SVL) najdeného niekedy pred rokom 1995 v
Hokiange. Dodnes nič nevieme o rozšírení a
spôsobe života tohto scinka.
L. delicata
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Akce - srpen, září
Živá exotika Praha
Prodej a výměna exotických zvířat a rostlin.
7. září, Křižíkův pavilon E, Výstaviště Praha –
Holešovice.
10:00 – 14:00 pro návštěvníky, 8:00 – 15:00 pro
prodejce.
www.zivaexotika.cz
Fauna hobby Brno
Tradiční terarijní trhy spojené s výměnou a
prodejem zvířat.
25. srpna, 22. září, Kongresové centrum, Výstaviště,
Brno – Pisárky
Od 8:00 pro prodejce, od 9:00 pro návštěvníky.
www.faunahobbybrno.webnode.cz
Faunatrhy Liberec
Liberecké terarijní trhy.
17. srpna, 21. září, Centrum Babylon, Liberec
Od 9:00 pro prodejce, od 10:00 pro návštěvníky.
www.faunatrhyliberec.wz.cz
Tera-aqua-flora
Jihlavské terarijní trhy.
31. srpna, 28. září, Dělnický dům, Jihlava.
8:00 – 13:00 pro prodejce, 9:00 – 12:00 pro
návštěvníky.
www.tera-aqua-flora.cz

Aquatera Olomouc
Prodejní burza pro akvaristy i teraristy.
28. září, SŠ polytechnická, budova OV3, Olomouc.
8:00 – 12:00
www.aquateraolomouc.cz

TERA České Budějovice
Výměna a prodej terarijních zvířat, živého a
preparovaného hmyzu, živého a neživého krmiva,
rostlin, přírodnin a chovatelských potřeb.
24. srpna, Spolkový a kulturní dům SLAVIE, České
Budějovice.
8:00 – 13:00 pro vystavovatele, 9:00 – 13:00 pro
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návštěvníky.
www.teracb.cz
Zoo Trhy Plzeň
Prodej exotických zvířat.
14. září, KD Peklo, Plzeň.
9:00 – 12:00
www.zootrhy.wz.cz
Faunatrhy Ostrava
Ostravská burza s velkým výběrem nabízených
druhů zvířat.
25. srpna, 15. září, výstaviště Černá Louka, Ostrava.
8:00 – 12:00
www.faunatrhy.cz
Faunatrhy Sobotka
Prodej, nákup a výkup exotických zvířat přímo od
chovatelů.
11. srpna, 8. září, Sokolovna Sobotka u Jičína
8:30 – 10:30
www.faunatrhysobotka.cz
AKVA-TERA trhy Zlín
Zlínské trhy pořádané Kroměřížským akvaristickým
spolkem.
22. září, tělocvična Obchodní akademie Tomáše
Bati a VOŠ ekonomické Zlín.
9:00 – 13:00
http://akvakm.eu/trhyzlin/

Slovensko
AkvaTera Košice
AkvaTera Košice je miesto, kde sa stretávajú
vystavovatelia, chovatelia a obchodníci zo
Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska aby
prezentovali širokej verejnosti svoj koníček – chov
exotických zvierat. Uvidíte viac než 60
vystavovateľov so stovkami zvierat, ktoré nenájdete
ani v ZOO.
22. září, Spoločenský pavilón
9:00 – 15:00
www.akvatera.sk

4/2013
www.teramagazin.cz
Bezobratlí
Ještěři
Hadi
Cestopis
Obojživelníci
Chov
Systematika
Reportáž
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