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Rád bych çtená‡i p‡iblíæil p‡edmêt svého zájmu −ZMIJE.
Nebudu hovo‡it o æenách,
i kdyæ se jim v mnohém podobají.

Dámy, neçertête se!
Jsou krásné, majíeleganci pohybu,
dovedou bÿt roztomilé
a zároveñ jedovaté.
Obÿvají s námi planetu Zemi.
Planetu, které dáváme po‡ádnê zabrat p‡esto,
æe je jedineçná
a smrtelnê zranitelná.

O æenyv¿ak dovedeme bojovat a bránit je.
Koneçnê, chráníme jen to, co milujeme.
Milujeme to, çemu rozumíme.
Rozumíme tomu, co se nauçíme.
Snaæme se porozumêtjednêm i druhÿm.

S úctou

PetrVoæenílek

MïSTOùVODU
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V knize jsem pouæil ilustrace, kterÿmi mne obdaroval mûj dobrÿ kamarád, pan
doc. Franti¿ek ¢alanskÿ, kterÿ pûsobí na kated‡e vÿtvarné vÿchovy Univerzity J. E.
Purkynê v ùstín. L. Snaduvedené ilustracepotê¿íiçtená‡e.
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Vzpomínámnatátu.S napêtímjsmeposlouchalicyklus rozhlasovÿch reportáæíz cesty
pánû Hanzelky aZikmunda po Africe. Stejnê nás zaujaly hry o p‡írodovêdnÿch obje-
vech. Coæteprve kdyæjsem navlastníoçi vidêl filmy9Anakonda:, 9Kavalkádadæungle:
a první barevnÿ film 9Kde supi nelétají:. Pozdêj¿ífilmy 9Vÿpravy Xarifa: a :Svêt ticha:
mnepodpo‡ilyv touzepoznávatsvêtkolemnás.Cestanebylap‡ímoçará. Bylav¿akkrás-
ná a byla moje. Setkal jsem se na níse spoustou zajímavÿch lidí, kte‡ímêvíce çi ménê
ovlivnili. Díkyjim jsem æil ¿ƒastnÿ a bohatÿ æivot.

>
Vêt¿inouv zimnímobdobívybyl ças na9çernou hodinku:.Táta rozsvítil karbidku, nê-

kdyjen svíçku, a rodina se sesedla kolem kuchyñského stolu. Povídalo se o v¿em moæ-
ném. Nejvíce mi v pamêti utkvêly tyto tátovy historky:

:Strejda Lojzík s tátou se vydali houba‡it do novoborskÿch lesû. Na pasece s mlázím
narazili naklubkoproplétajících sezmijí.Obaúçastníci neçekanéhoshledánívolili cestu
rychlého ústupu, majíce na pamêti nebezpeçí, které rozzu‡ené zmije p‡edstavují.:

:Malédêvçátkoses rodiçi vydalodo lesa naborûvky. Neposednáholçiçkabloumala
samapolese.Muselaseprodratostruæiním,abynalezlacestuzpêt.V p‡íkopêv¿akupad-
la p‡ímo do klubkazmijí. Ne¿tastnicezoufalevolala o pomoc! Usly¿el ji myslivec, kterÿ
p‡ispêchal. Bylouæpozdê! Neæp‡ibêhli rodiçemalétreperendy,dêvçátkouænedÿchalo.
:

>
Obdobnép‡íbêhysetakéobjevovaly,a je¿têobçasobjevují, nastránkáchtisku.Ani ne-

vím,jestlijsemjimvê‡il, alejepravda,æemnevædyzaujalya nêkterési pamatuji dodnes.

Tátabyl stejnê nad¿enÿ rybá‡jako houba‡.OdOh‡emi p‡inesl uæovku, alezmiji z lesa
nea ne. 9Prÿji ten den nevidêl neboutekla!: Nebyljsem línÿçasnê ránovstátajets ním
do lesa, celÿ den houba‡it, abych pak zjistil, æe vytouæeného hada neuvidím. Nad¿ení
k hledánímidlouhonevydræelo,a takbylodemnenaçaspokoj.Staçilov¿ak,abynêkdo
ze známÿch, strejdové nebo táta, se o zmijích zmínili, a moje touha se navrátila.
Jednou otec vybalil s houbami i kus hadru. Vÿznamnê na mne pohlédl, rozbalil ho

a nahadru leæelaçerstvêzabitázmije! Oçi mizá‡ily¿têstím, ale pocituspokojeníbyl nê-
çím kalen. Jakoz dálkyse kemnê neslaslovaopêvujícíotcûvhrdinskÿçin, kdyæsezmijí
bojoval o holÿæivot,jen abymi udêlal radost.Vybreçeljsemsi, æeneskonçínahnoji, ale
æebudenazahradêpochována. Najednoumêzaçalo¿tvát,æejsouzmijezestrachu pro-
následované a jejich æivot i osud je lidem lhostejnÿ.

Kluçiçízájmyjsou roztêkanéa dopop‡edísedostalachemie. P‡estomê lákalazví‡átka
a nejednoumi rodiçeumoænili náv¿têvuzoologickÿchzahradv ùstínad Labem,Dêçínê,
Libercia v Praze.Hadyjsemobdivoval,alena¿ezmijetuvêt¿inounemêli. Kdyæjsemotce
p‡imêl propadnoutakvaristicea zaçalodebíratçasopis9Akváriumterárium:,zesílil i mûj
zájemo plazy. Nikdynep‡esáhl únosnoumíru9poslu¿ného:synaa çasemjsemnazmije
ponêkudzapomnêl.Aæp‡istudiuchemiev ùstín. L.seobjevilmalÿnáznakzapomenuté
lásky.Vedlet‡askavina jedûmneokouzlilo i potápêní. Bêhempotápêçskéhovÿcviku na
Oravskép‡ehradêjsemzatouæil posetkánísezmijemi. Podledomorodcûseoravské lesy

JAKJSEMKEZMIJïMP”I¢EL
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zmijemijen hemæí.Tyv¿ako setkánísemnou nestály. P‡i procházkách pokraji lesajsem
jebosÿsvádêl k u¿tknutí.Mêlyvíc rozumu neæjá.Teprvepovojnêmûjçasdozrál. Na¿el
jsem novou lásku – teraristiku. Mÿm uçitelem teraristiky byl Herold, tenkrát je¿tê pan
Treml.Zasvêtil mnedotajemstvíchovatelstvíplazû. Chtêl, abych prvnízku¿enosti získal
nana¿ich plazech. Kromêzmijejsemchoval, a takéodchoval, témê‡v¿echnyna¿eplazy.
Pakjsem p‡e¿el na exotické druhy a teprve potom jsem propadl hadûm jedovatÿm.
Zku¿ebním kamenem byly promne uæovky hladké. Kromêje¿têreka slepÿ¿û jen vÿji-

meçnê poz‡elymy¿i. Protoæe mi bylo líto zkrmovat krásnéje¿têrky, açkoliv tenkrátje¿tê
nepat‡ilimezichránênédruhyæivoçichû, pouæívaljsemk násilnémukrmenímrtvÿchmy-
¿ía prouækû hovêzího masa.
Uæovkyhladkéjsouznaçnêkousavé,p‡edstavovaljsemsi,æesejednáo jedovatázví‡ata.

Nesmêlymê p‡i manipulaci kousnut! Kdyæjsem mêl pocit, æe uæjsem náleæitê p‡ipraven,
p‡ivezljsemsiz vojenskéhocviçeníprvnízmije. Byljsem¿ƒasten, ale nebylytovlastnoruç-
nê ulovené kousky. Dostal jsemjeod hajnéhopana Li¿ky, kterÿjemêl zaoknem hájovny.
Teprve naHeroldovêchatêvTelnici jsem si na¿el a ulovil svou prvnízmiji. Byloto pri-

ma.Jenæechovvytouæenÿchzmijímneplnêneuspokojil.Chtêljsemjepoznávati vevol-
né p‡írodê. Pomohla náhoda– kníæka a kamarád.
V roce 1964seobjevilanapultech knihkupectvíprávêvydanákníækaprof.ZdeñkaVe-

selovského9Praobyçejnázví‡ata:.Velicemêzaujala. Bylamÿmprvnímvêdomÿmsetká-
ním s etologií–vêdním oborem studujícím chovánízví‡at. Teprve pojejím p‡eçtenído-
stalo studium æivota zmijí konkrétnêj¿í podobu. P‡esto se v zaçátcích jednalo více
o touhu neæ promy¿lenou çinnost.
OrnitologJirka,tenkrátje¿têpanVondráçek,mnezískal kespolupráci protehdej¿íKraj-

skést‡ediskostátnípamátkovépéçea ochranyp‡írody. Spolupracovalijsmena inventari-
zaçním prûzkumuchránênÿchdruhûæivoçichûa ovê‡ováníjejichvÿskytuv chránênÿch
územíchceléhoSeveroçeskéhokraje.Jirkamênauçil pozorovatp‡írodua hlavnê–9vícsi
váæit na¿ífauny:.
P‡ijednékvêtnovéprûzkumnéexkurziv roce 1966semipoda‡ilosletêtzeskálydo‡íç-

kyKamenice.Skonçilotojen krevnímvÿlevemdostehna,alemêljsemçastÿdenp‡emÿ¿-
let, jak uskuteçnit dávnÿ sen – pozorovatzmije ve volné p‡írodê.
Nazávêrmarodêníjsemvyrazil doMilbohova,jehoæokolíjsemznal, a kteréslibovalo

nadêji naúspêch.Chtêljsemstrávitvespoleçnosti zmijídvadnya takév noci seponich
poohlédnout. Kdyæjsemsedobelhal navytipovanou lokalitu,je¿têneæjsemstaçil sundat
batohzezad, p‡iplazil se nauvítanou krásnÿsvleçenÿsamec. Stokrátjsemsi ‡íkal, æebu-
duzmijejen pozorovat. Nevzal jsem si ani oblíbenou loveckou hûlku. Loveckává¿eñ se
nedalazkrotit. Popadl jsem klacek leæícínazemi a chtêl jsemjímzmiji p‡idræet. Byl v¿ak
ztrouchnivêlÿ a neçekanê praskl. Takjsem si dopomohl k prvnímu u¿tknutízmijíobec-
nou (p‡edcházelo mu u¿tknutích‡estÿ¿em, kdyæ jsem si myslel, æe jsem dost zku¿enÿ).
Touæebnê oçekávané studium zmijí bylo opêt na ças p‡eru¿eno.
Krátce natomnedomavyhledal nevelkÿ, podsaditÿ, ponêkud brunátnÿ, ale usmêvavÿ

muæ, kterÿ se p‡edstavil: 9Já jsem Pa¿tika. :. Podal jsem mu ruku a on pokraçoval: 9Vy
prej máte doma hady?:, p‡isvêdçil jsem. 9Mámje taky rád. :, dodal a já ho pozval dál.
Pan Pa¿tikauznalepokÿval hlavou, kdyæsi prohlédlteráriaa o poznáníp‡íjemnêjimi po-
loæil otázku: 9Chodíte nazmije?:. 9Chodíma nêkdyje i lovím . ..:, v¿imljsemsi, æejeho
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oçkazpozornêlaa hnedjsemdodal, 9zkou¿eljsemjechovat,alemocmitonejde. Doma
mám hlavnê exotické plazy.:. Viditelnê mu spadl kámen se srdce.
Z jehozanícenéhovyprávêníjsemsedozvêdêl,æebydlíprávêvMilbohovê.V¿udeko-

lemæijízmije. Dokoncesídlí i najehozahrádce.Vevolnÿch chvílíchjechodípozorovat.
Nedávno byl nedalekoMilbohova u¿tknut nêjakÿ loveczmijí. Nechce, aby se lovily pro
komerçníúçely.Taksedostal kemnê.Skorojsemsezastydêlzau¿tknutí, alespoleçnÿzá-
jem o æivotzmijía jejich ochranu násvelmi sblíæil. Byl toçlovêk, kterÿdob‡eznal zmije
v okolí. ùæasnÿa spokojenÿpozorovatel, kterÿses nimi rádsetkával, bezpot‡ebyjestu-
dovat. Staçilo mu, æe jsou.
Nêkolikrátjsmesenav¿tívili.Vyprávêl, kterázmijea kdenazahrádcemásvémísto.V¿í-

mal si i ostatních plazû. Byl i zvídavÿm posluchaçem sezájmemo hadya dalekézemê.
Promêbyloctíhodoprovázetnavycházkáchzazmijemi. Bylotonejenmilé, ale i pouç-
né.Jednoumênamilbohovskéstrániváænêpokáral. Nepêknÿmislovyjsemsipostêæoval,
æejsemje¿têdnesæádnouzmiji nevidêl.Otcovskymivytknul: 9Pamatujtesi,æetrpêlivost,
klid a vytrvalostseVámvædyckyvyplatí!: a dodal: 9Musíteseale nauçitdívat!:Mezi ná-
mi leæela stoçená samice a já jsem ji nevidêl!
Na konci sedmdesátÿch let nás teraristy zaskoçila nep‡íjemná zpráva. Herold leæel

v bukovské nemocnici. Nakonecseobavyz karcinomu nepotvrdily. Nicménêve¿pitále
zûstal pûl roku. Pobytsi zp‡íjemñoval vycházkami dookolía objevil tak lokalitu Çepec.
Tadysemi zaçal naplñovatsen o poznáváníæivotazmijí. Tadyjsem proæil krásnéchvíle.
P‡estoæe Herold lokalitu objevil a mêl zmije rád, dával vêt¿íp‡ednostexotickÿm plazûm
doma. Pozdêji obças naÇepec zavítal, aby se podíval jak pokraçuji, ale sám nemêl do
znaçenía pravidelného sledovánízmijíchuƒ. Tak mi vlastnê p‡edal neçekanÿ poklad.
Nedlouhopotéjsemskonçil práciveVÿzkumném ústavuanorganickéchemiea zaçal

çinnostnapedagogickéfakultê.Tadyjsem sesetkal s panemJanemHromádkou, tenkrát
je¿têstudentemzmínênéfakulty. Kromêteraristikynásspojil stejnÿzájemo zmije.Sp‡áte-
lili jsmesea spojili svésíly, abychom sep‡iblíæili ke stejnémucíli. P‡es nemaléobtíæe, tá-
pání i chyby jsme se dobírali vÿsledkû. Kdyæ jsme si p‡eçetli kníæku Niko Tinbergena
9Zvêdavíp‡írodovêdci:, kterávy¿lav roce 1973, uvêdomili jsme si s Honzou, æejdeme
správnÿm smêrem.
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SEZNAMTESE,PROSïM!
Zmije obecná je jedinÿm jedovatÿm hadem vyskytujícím se v na¿í p‡írodê. Samci

jsou zpravidla st‡íb‡ito¿edê zbarvení s vÿraznou çernou cik−cak kresbou na h‡betê,
kdeæto samice mají základní zbarvení v odstínech hnêdé s tmav¿í hnêdou h‡betní
cik−cak kresbou. Od tohoto pravidlaexistuje nep‡eberná ‡adavÿjimek. Dokonceznám
od kolegy a p‡ítele Karla Janou¿ka inverznê zbarvenou zmiji ze ¢umavy a kropenatê
zbarvenémládêzmijez Karlovarska.Základnízbarvenímûæebÿt¿edivé, pískové, okro-
vé, naçervenalé, çervené, olivové, kovovêmodréaæçerné. H‡betníkresbamûæebÿtvÿ-
razná, lemovaná svêtlÿm okrajem, nebo nevÿrazná, splÿvající s podkladem. Cik−cak
h‡betnípásmûæe bÿtpravidelnÿ, ost‡e pilovitÿ, oblouçkovitÿ, rozpadajícísez çásti nebo
zcelav p‡íçnéprouæky, nebomûæebÿtnahrazen podélnÿmpásemçi úplnêchybêt.Zná-
mé jsou popsané, ne zcela ojedinêlé barevné odchylky, oznaçované jakomorpho (m.)
neboaberatio(aber.): çerná–prestera çervená–chersa. Uvedenéodchylkynemajítaxo-
nomickou hodnotu a je nutné na nê tak hledêt, i kdyæ bêænému zájemci svou existencí
komplikujíæivot.
Têlozmijíjezavalités nejçastêj¿ídélkoukolem65cmu samcûa 80cmu samic. (U pa-

nauçitele Kolá‡ez Brné n. L. jsemvidêl samici, kterámê‡ila92 cm, a kterábylachycena
nedalekonaSluneçnéstráni. ¢koda,æejsem nebyl takdrzÿ, abychji od nêjzískal.) Hlava
je ¿iroká, trojúhelníkovitá, z‡etelnê od krku odli¿ená. Çenich je zaokrouhlenê hranatÿ.
Çervenéokoje pomêrnêmalé s vertikální, roztaæitelnou z‡ítelnicí. V¿ichni ostatníu nás
æijící hadi majíz‡ítelnici kulatou (obr. 1).

Pokryvhlavy(pileus,obr.2)jetvo‡en¿títky,mezikterÿmisvouvelikostívynikají: temen-
ní¿títek(frontale), dvatÿlní¿títky(parietale) a dvanadoçní¿títky(supraoculare). Prona¿e
ostatníhadyjecharakteristickÿpileussestávajícísez devítivelkÿch¿títkû.Vedlepêtijme-
novanÿchjsoutoje¿têdvaçelní(praefrontale)a dvamezinosní¿títky(internasale).Ostatní
¿títky tvo‡ícípokryv hlavyjsou pro na¿e seznámenívedlej¿í. Na hlavê svrchu je typická
tmavá kresba v podobê více çi ménê splÿvajícího nebo neúplného písmene X.

Obr. 1
Okounásæijícíchhadû
A − uæovka ve svêtle
B − uæovka ve tmê
C−zmije ve svêtle
D −zmije ve tmê
PodleZWACH (1990)
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A − uæovka
B −zmije

pohled
a − shora
b −zespodu
c −ze strany
Podle BANIKOVetal. (1977)

1 − rostrale
2 − nasalia
3 − internasalia
4 − frenale = loreale
5 −praefrontale
6 −praeoculare
7 − supraoculare
8 −postocularia
9 −parietale
10 − temporalia
11 −gularia
12 − supralabialia
13 − sublabialia
14 − frontale
15 −mentale
16 − inframandibulare

anterior
17 − anframandibulare

posterior
18 − squamae dorsales,

krajní‡ada
19 − ventralia (prvníventrale

je zejména ve star¿ílite-
ratu‡e nazÿváno
praeventralia)

20 − subocularia

Obr.2
¢upinynahlavêhadû
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Têlní¿upiny(obr.3),s vÿjimkouhladkÿcha vêt-
¿ích ¿títkûvnêj¿ích ‡ad, jsou kÿlnaté. Jsou se‡aze-
ny obvykle v 21 ‡adách kolem têla. Nêkdy jen
v 19 neboje¿têménêçastov 23 ‡adách. B‡i¿ních
¿títkûje 130aæ 158. Kloakální¿títek(anale,obr.4)
je celistvÿ, ale v jednom p‡ípadê jsme u zmije
z Çepce nalezli anale pûlené. Ocas je relativnê
krátkÿ, ze spodu krytÿ dvêma ‡adami podocas-
ních ¿ítkû (subcaucale) v poçtu 24aæ48. Samice
mají ocas krat¿í a rychleji se zuæující neæ samci
(obr. 5), coæ je zejména dob‡e patrné na ja‡e
v dobê rozmnoæování. Délka a tvar ocasu je
stejnê jako typické zbarvenídostateçnÿm urçují-
cím znakem pro pohlavívêt¿iny zmijí.

Obr.3
H‡betní¿upinyhadû
A − hladké (typicképro uæovku hladkou

a stromovou)
B − slabê kÿlnaté (uæovka obojková)
C− silnê kÿlnaté (uæovkapodplamatá a zmije)
PodleZWACH (1990)

Obr.4
Kloakálníapodocasní¿títkyhadû
A − anale dêlené a subkaudaliapárová
B − anale celistvé a subkaudaliajednotlivá
Podle TWEEDIE (1961)
U v¿ech na¿ich hadûjsouzpravidlapodocasní
¿títkypárové a kloakální¿títekdêlenÿ.
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Jedovatost, p‡esnêji ‡eçe-
no jedovÿ orgán zmije, je
p‡íçinou toho, æe je v na¿í
p‡írodê nevítaná a mnohdy
p‡ehnanê pronásledovaná.
V¿imnême si ponêkud blíæe
jedového ústrojí a jedova-
tosti zmije.
Jedové zuby jsou 3 aæ

5 mm dlouhé. Jsou umístê-
nynavÿraznêzkrácenéhor-
noçelistní kosti (maxillare
obr. 6), která má dvê vedle
sebe leæící lûæka pro jejich
uchycení.
Jeden z têchto zubû je

funkçní a druhÿ náhradní.

Zamaxilloujeumístênzubotvornÿorgán (obr. 7),
vekterémsetvo‡ía je ‡adazubûv rûznémstupni
vÿvoje. Jedové zuby jsou pravidelnê vymêñová-
ny,p‡ibliænêkaædédvamêsíce,a tost‡ídavênale-
véa pravéstranêçelisti. Toz tohodûvodu, æe p‡i
lovu potravy se mohou ztupit nebozlomit a had
by potom nebyl schopen ko‡ist ulovit. Zub je do
lûæka maxilly p‡ichycen vápenitou slouçeninou

Obr.5
Porovnánídélkyatvaruocasuzmije
A − samec, B − samice.
PodleSCHMIDT (1979)

Obr.7Zubotvornÿorgán. Podle KORNALïK (1967)

Obr.6
Hornoçelistníkost
sjedovÿmizubyzmije
Podle BANIKOVetal. (1977)



12

(Ca3(PO4)2), která je v p‡ípadê vÿmêny zubu
rozpu¿têna. Zub je pak spolknut s potravou.
P‡i vÿmênêje ze zubotvorného orgánu vytla-
çen novÿ náhradnízub, kterÿje opêtvápeni-
touslouçeninouspojens lûækemzubu nama-
xille. Pûvodní náhradnízub p‡evezme funkci
vypadnuv¿íhofunkçníhozubu tím, æe se kje-
dovému kanálku zubu p‡imknevÿvodjedové
ælázy ústící do slizniçní ‡asy, která obklopuje
bázijedovÿchzubû. P‡i vÿmênêjedovÿchzu-
bû je urçité období, kdy vÿvod jedové ælázy
není je¿tê napojen na novÿ zub a spojení se
starÿm jiæ bylo p‡eru¿eno.
Kromêjedovÿchzubû nahornoçelistníkosti

jsouv tlamêzmijeje¿têdrobné, nazadohnuté
p‡idræovacízoubky(kosti hlavyjsou patrnéna
obr. 8). Na kosti patrové (palatinum) je 3 aæ
5 a na kosti k‡ídlové (pterygoideum) 7 aæ 14
zoubkû.V dolníçelisti nazubníkosti (dentale)
je 8 aæ 18 rovnêæ uchopovacích zoubkû.
Slizniçní‡asakryjejedovékly, jaksetakéje-

dovÿm zubûm ‡íká. P‡i otev‡ené tlamê mûæe
zmije jedové zuby vztyçit. To je umoænêno
pohyblivÿm spojením p‡ilehlÿch kostí: Kost
p‡íçná (ectopterygoideum) se pohne dop‡e-
du, tím se maxilla i s jedovÿm zubem otoçí
kolem kosti p‡edçelní(praefrontale) do kolmé

Obr.8
Lebkazmije
1 − kostzubní(dentale)
2 − kost p‡ípojná (articulare)
3 − kost çtvercová (quadratum)
4 − kost nadspánková

(supratemporare)
5 − sluchová kûstka (columella auris)
6 − kost k‡ídlovitá (pterigoideum)
7 − kost patrová (palatinum)
8 − kost p‡íçná (transversum

− ectopterygoideum)
9 − kost hornoçelistní (maxillare)
10 − kost p‡edçelistní (praemaxillare)
11 − kost nosní (nasale)
12 − kost p‡edçelní (praefrontale)
13 − kost çelní (frontale)
14 − oçnice (orbita)
15 − kost zadníçelní (postfrontale)
16 − kost tÿlní (parietale)
17 − kost tÿlní (occipitale)
PodleSCHIEMENS (1985)
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polohy. P‡izav‡enítlamyjeçinnostopaçná.Vztyçenízubû neníautomatickép‡i kaædém
otev‡enítlamy,alevêdomé. P‡i polykáníko‡isti nemusípouæítjedovÿchzubû, stejnêjako
p‡i soubojích zmijích samcû nebo p‡i námluvách.
Jedováæláza (obr. 9) je umístênazaokem. Têlesovlastníælázyjevazivové, tvorbajedu

probíhávjednojadernÿch a dvoujadernÿch cylindrickÿch buñkách, které se poçástech çi
najednou vyprazdñujía mênítvar na kulovitÿ. Jed se shromaæâuje v pruænÿch kanálcích
ælázya jejíobjemsetakpostupnêzvêt¿uje.V p‡edníçástijetêlesojedovéælázynahrazeno
slizovouælázou,jejíæsekretmáz‡ejmêzaúkol ucpatvÿvodælázy,abysemohlanaplnit, ale
uvádíse,æemái funkci ‡edidlahustéhojedu,çímæusnadñujejehovÿdej.Ælázapracujene-
ustále,ales mênícíse intenzitoupodlestupnênaplnêní.Jejíçinnostjeovlivnênataképoça-
sím,zdravotním i psychickÿmstavemhada.Veæláze, svalech kolemní,v podkoænímvazi-
vu i kûæi je mnoho melanocytû (bunêk s çernÿm barvivem), pravdêpodobnê s cílem
chránitjedp‡edultrafialovÿmzá‡ením.Vÿvodjedovéælázyústítêsnênadjedovÿmzubem
ve slizniçní ‡ase upínající se têsnê na jeho bázi, kde je zaçátekjedového kanálku zubu.

Obr.9
Umístêníjedovéælázyat‡ídêní
hadûpodlezubû
(p‡ímÿ‡ez)
A− aglyphae (hladkozubí)
B − opistoglyphae

(rÿhozadozubí)
C − proteroglyphae

(rÿhop‡edozubí)
D − solenoglyphae (dutozubí)
Podle DEKEYSER etDERIVOT
(1960)

A

B

C

D

A

B

C

D
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D‡ívêj¿ístriktnídêleníhadû podletvaru a umístêníjedovÿchzubû spolu s p‡ítomností
jedové ælázy na hady aglyfní, proteroglyfní, opistoglyfní a solenoglyfní (obr. 9) je t‡eba
chápatjako pomocné dêlení. Dnes víme, æe vÿvojovê se jedová æláza utvá‡ela dvêma
cestami, nikoliv, jakjsmepûvodnêp‡edpokládali, æevzniklapouze naúkorslinnéælázy.
Tato skuteçnostv¿ak na ‡eçeném nic nemêní.
Jedzmijeobecnévykazuje p‡edev¿ím úçinkyhemolytické (pûsobírozklad çervenÿch

krvinek za souçasného uvolñování krevního barviva) a hemorrhagické (krvácivé).
U poddruhu Viperaberusbosniensisjevysokÿpodíl neurotoxinû (nervovÿchjedû). Jed
jeviskózníkapalinavykazujícíchovánísaponinu (smíchánas vodoutvo‡ípênivÿroztok),
jebezzápachua naho‡kléchuti.V suchutvo‡íplochékrystalyoranæovê,ælutêneboælu-
tozelenê zbarvené (u neurotoxinu zpravidla bílé). Ultrafialové zá‡ení, bakterie a vy¿¿í
teplotajed rozkládají.Toxicitajedujevelmivysoká, 1 −4 mgna1 kgmy¿i.Mnoæstvíjedu
jev¿aku zmijeobecnépomêrnêmalé. P‡i u¿tknutívniknedoránymaximálnê25−30mg
nativníhop‡írodníhotoxinu, coæodpovídá5− 10mgsuchéhojedu. Smrtelnádávkapro
dospêlého çlovêka (70 kg) je 15 mgjedu. Jenæe ...

Prvníúvaha
P‡i pokusech byl odebránjed20dospêlÿmjedincûmzmijeobecnéa bylood nichzís-

káno níæe uvedené mnoæství suchého jedu:

1 . ...... 8 mg 8. ...... 13 mg 15. ...... 2 mg
2. ...... 5 mg 9. ...... 6 mg 16. ...... 3 mg
3. ...... 14 mg 10. ...... 7 mg 17. ...... 5 mg
4. ...... 7 mg 11 . ...... 14 mg 18. ...... 10 mg
5. ...... 28 mg 12. ...... 39 mg 19. ...... 4 mg
6. ...... 18 mg 13. ...... 11 mg 20. ...... 7 mg
7. ...... 3 mg 14. ...... 5 mg

Skuteçnêvycházíprûmêrnémnoæstvísuchéhotoxinu na 10,45 mg. U mnohajedincû
sev¿akvÿznamnê li¿í.Zap‡edpokladu,æesmrtelnádávkajedu prodospêléhoçlovêkaje
15 mg, si mûæeme p‡edstavit:
1 . Lidé u¿tknutízmijemi çíslo 2, 7, 15, 16, 17 a 19 budou tvrdit, æe to nic není.
2. Po u¿tknutízmijemi çíslo 1, 4, 9, 10, 13, 18 a 20 ponêkudzmênínázora ‡eknou si,

æe to zas takvelká sranda nebyla.
3. Ti cosi dop‡ejíu¿tknutíodzmijíçíslo3 a 11 budou rádi, æetomají¿ƒastnêzasebou

a po dal¿ím pokusniçení nebudou touæit.
4. Kdo se setká se zmijí çíslo 6 bude rád, kdyæ se dostane ze ¿pitálu v jiném neæ

poh‡ebním voze.
5. Ten, kteréhoob¿ƒastníçíslo 5, neboje¿tê lépeçíslo 12, nám uæani neprozradí, kdo

mu nakukal, æe zmije není nebezpeçná.
(A to jsme nekoketovali s my¿lenkou, æe u¿tknutídítête do 10 kg konçítragicky.)



15

SEZNAM
TESE,PROSïM

Druháúvaha
Situacejeje¿tê sloæitêj¿í. Záleæínamístê u¿tknutí, jedná-li seo dob‡e prokrvenémísto

çi nikoliv. U¿tknutído hlavyjevelmi nebezpeçné. Velkou a vÿznamnou roli hrajezdra-
votnístav postiæeného. Mladÿorganismus se lépevyrovná s p‡íko‡ím. Stejnê dûleæitÿje
i psychickÿ stav pacienta. Strach dêlá divy. Jsou známa úmrtíod strachu, aniæ by samo
u¿tknutíbylop‡íçinoutétotragédie.Velkouneznámouprop‡eæitíjemomentálnídispozi-
ceobêti. Pro ukázku s oblibou uvádím p‡íklad 9pistáciového: salámu. Nêkdotakovÿze-
lenavÿsalám sní, a nic. Jinému potakové porci mûæe bÿtvelice kru¿no.Mûæetakového
hrdinu potkat dilema, co vrazit d‡ív do klozetové mísy– hlavu nebo ..... ?!
(Kdyæjsembylposedlÿch‡estÿ¿ia vidêlfilm,jaksina têchtohadechpochutnávajípe-

kariové,americkádivokáprasata,bezobavyzmoænéhou¿tknutí,byljsemsijist,æevrstva
podkoæního tukuprasata dostateçnê chrání, zpomaluje vst‡ebáváníjedu a dává ças na
tvorbuprotilátek.Anijsemsenesnaæilzhubnout,abychbylodolnÿprotiu¿tknutíjakopra-
se. Ponêkudjsemzmênilnázor, kdyæp‡ítelKarelchytilzmijiprop‡ipravovanou vÿstavu
na¿ichobojæivelníkûaplazûvKarlovÿch Varech. Byla tostatnásamice. Kdyæseuæaslÿm
kolegûm úlovkem chlubil, zakousla semu vrucedræenázmijep‡ímodob‡icha. Bêhem
necelÿchpatnáctiminutuæKarelo sobênevêdêl. Duchap‡ítomníkolegovémumístou¿-
tknutíroz‡ízli, ránu vysáli, uvolnilidÿchacícestya hlavnêzavolalizáchranku. Popodání
sérasemuznatelnêuleviloa t‡etídenbylpropu¿tênz nemocnice. Potomtopoznatkuse
uænebráním hubnutí.)

T‡etíúvaha
Anizmije nejsou bezproblémû. P‡i u¿tknutímusístihnoutotev‡íttlamu,vztyçitjedové

zuby, zatnoutje do obêti, vyst‡íknoutjed do rány, vytáhnoutzubyz obêti, zav‡íttlamu
a zaujmout vÿchozí postavení. To v¿e bêhem zlomku sekundy. Staçí, kdyæ jedna fáze
popsaného pohybu p‡edbêhne druhou a vÿslednÿefektje nulovÿ. K tomu semûæe p‡i-
datvÿmênajedovÿchzubû,onemocnêníjedovéælázy, svalová indispozice, podchlazení
a pochopitelnê i psychickÿ stav hada.
Poslednêjmenovanÿstavzmije hrajevêt¿íroli neæjsmeochotni p‡ipustit. Je spolehlivê

vyzkou¿eno,æep‡i lovumaléko‡istizmijepodræíko‡istv tlamê,aniæbydonívpustilajed.
Naopaku velkéko‡isti nebou ko‡isti, kterámûæebÿtpro lovcenebezpeçná,vêdomêdo
níinjikujevícetoxinu.Takévydráædênÿhadnep‡ítelempouæijevêt¿ídávkujeduneæhad,
kterÿo ru¿itelivía p‡i p‡ekroçeníbezpeçnévzdálenosti násútokemspí¿evaruje,aniæby
pouæil moænou dávku jedu. Ale i v tom jsou vÿjimky.
(AsikaædÿznásvdêtstvísoutêæilPkdodáldoplivne?R. Bylimezinámiborci,kte‡ímoh-

liplivatstáleaje¿têk tomupêknêdaleko. Timénêzdatníjen sem tampo‡ádnêPflusliR.
Jensrabi,kekterÿmjsembohuæelpat‡ilijá,siztêæía obçasdoplivlinab‡icho.Staçísiuvê-
domit,æejakoslinnáælázapracujeijedováælázaamnohétajemstvíkolemjeduajedova-
tostibude srozumitelnêj¿í.)
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Çtvrtáúvaha
Abysesituace kolem u¿tknutínezdálaçtená‡i bÿtp‡íli¿jednoduchou, musímje¿tê p‡i-

pomenout moænost alergické reakce u¿knutého, která prûbêh u¿tknutí dokáæe velice
zkomplikovat. Látkyobsaæenév hadímtoxinusesicechovajíjakoantigeny,aleveliceças-
toseprojevíjakoalergeny.Srozumitelnêji ‡eçeno:mnohésloækyhadíhojedujsouv orga-
nismuschopnétvo‡itprotilátky(tohojevyuæitop‡ivÿrobêséraproti u¿tknutí), alemnohé
z têchto látek vyvolávají u çlovêka alergickou reakci (proto se p‡ed pouæitím antive-
nimózníhosérazkou¿ícitlivostpacientaa aplikacimáprovéstléka‡). Kdyæk tomuv¿emu
p‡ipoçteme skuteçnost, æe p‡irozená odolnost lidské populace klesá stejnê jako stoupá
mnoæství alergikû mezi námi, nelze v æádném p‡ípadê brát æádné u¿tknutí na lehkou
váhu.

Pátáaposledníúvaha
V¿echnojev pohybu.Narûstajína¿eznalostio hadech,bai o zpûsobechúspê¿néléç-

byu¿tknutÿch. Nelzev¿akusnoutnavav‡ínech.O tosestarajínejrûznêj¿íodborníci. P‡í-
rodaajejí9dêtislunce:(jaksetakéhadûm‡íká)sestálevyvíjejí, i kdyæz hlediskalidského
çasusimnohdymyslíme,æetomutaknení. Nanejvÿ¿p‡ipustíme,æeæivotnaZemijenom
niçíme.Mámpocit,æenárûstlidskÿchznalostímnohdyp‡ekrÿváp‡irozenÿvÿvojæivoçi¿-
nÿchdruhû.Teprvebudoucnostpoodhalujetajemstvídne¿níhostavuznalostí, aletímse
stávajíminulostí.Tov¿akuæp‡esahuje rámecmÿchznalostí.Jistév¿akje,æe i v toxikologii
hadích jedû a p‡i léçeníu¿tknutÿch sevyskytnou odli¿nosti, které dovedou nep‡íjemnê
nebo p‡íjemnê p‡ekvapit.

Smêle si mûæeme spolu s V+W+J zazpívat: :Jednou jsi dole, jednou naho‡e ...:
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Kdyæjsemdocházel naHeroldemobjevenou lokalitua tápaljakzaçítseznaçenímzmi-
jí,vyhledalmêjednohodnenafakultê, kdejsemmêltuçestuçit, Honza, studentprvního
roçníku. Dozvêdêljsemseod nêho,æemneznáod roku 1965, kdyjsmesejakoteraristé
se¿li v praæské zoo pod vedením Ji‡ího Niedla, AldoOlexy a mé maliçkosti. On k nám
vzhlíæeljakok modláma myjsmebralizaçínajícíteraristyjakokluky, u kterÿchteprveças
ukáæe, jestli sejednáo povrchníneboopravdovÿzájem.Je¿têmnohokrátse podobnÿm
zpûsobemodehrálona¿esetkánívesmíchovskétatrovce, kdesetenkrátteraristéscházeli.
Honza v¿akvytrval.
Litochovické stránêjsou eldorádemzmijí. Uæjakodesetiletÿ klukjeobdivoval a mno-

hokrátp‡edvádêl kamarádûm,jakjedovedebravurnêchytat. Cobystudent lovosického
gymnáziajechovalv teráriu. Dokoncev sedmnácti letech pojalâábelskÿnápadvyzkou-
¿etnasobêúçinkyzmijíhojedu. Podel¿ídobêodhodlávánísiv lovosické lékárnêzakou-
pil injekçníst‡íkaçkua jehly.V dal¿í,abytonebylonápadné,sérumprotizmijímuu¿knutí.
Pakuæçekal navhodnÿças, abymohl svûjexperimentuskuteçnit.Jednohodne, kdyæje-
ho nic netu¿ící rodiçe odjeli do práce, p‡i¿el den 9D:.
Honzasi uva‡il silnouçernoukávu,aby,aætohobudet‡eba, podpo‡il svousrdeçníçin-

nost.Zopakoval si postupa vystoupal poschodech domístnosti, kdemêl terária. Sedm-
náctnic netu¿ícíchzmijíbylo p‡ekvapeno,æejsou ru¿ené.Odváænÿexperimentátorvsu-
nul mezi nê ruku a– nic. Zmije nechtêly spolupracovat. Chvíle rozçarování. Pokus
zopakoval.Zasebezvÿslednê.Dal¿íminutysoust‡edênía dal¿ízklamání.Tomladéhoba-
datele rozlítilo! Jednohosamceodchytil pravaçkoua levÿukazováknapíchl navztyçené
jedovézuby. Necítil æádnou bolest.Zmiji vrátil doteráriaa spêchal dokuchynê. Kdyæse
ujistil, æe p‡ipravenévêci jsou nadosah a hodinynadohled, ulehl na kanapesezápisní-
kem, abymohl popsatp‡íznakyotravyhadímjedem. Nicsev¿aknedêlo.Znovuvystou-
pal po schodech, z teráriavyndal jiného samce a p‡inutil ho k u¿tknutído nastaveného
ukazováçku. Koneçnê! Pokus byl odstartován.
Nêæ p‡ibêhl do kuchynê uæcítil, æe hozmijezasáhla naplno. Nepociƒoval v¿akstrach,

naopakradost, æeje naprahu poznání. Jakdosvêdçujíjehozápisky: 9Bêhem pûl hodiny
misilnêoteklacelápaæe:.Honzacítil,æep‡i¿lavhodnáchvíleproaplikaciséra. Nebyloto
alejednoduché. Oteklá leviçka byla k niçemu a samotná praviçka nestaçila. Poda‡ilo se
mu rozbítampulkusératak,æeobsahvytekldop‡ipravenéskleniçky. P‡i nasávánísérado
injekçníst‡íkaçkyucítil náhlou nevolnosta omdlel. Kdyæp‡i¿el k sobê,zjistil, æesérumje
rozlité. Na¿têstívêt¿ina hozûstalave st‡íkaçce. Bezzaváhánísi hovpravil do postiæené
konçetiny. Reakcebyla nadoçekávánírychlá. Gejzírzvratkû a opêtovnébezvêdomí! Po
probránísezhrozil spou¿tê, kterouv kuchyni dokázalvytvo‡it. Poçty‡ech, p‡esnêji ‡eçe-
no pot‡ech, protoæeoteklá rukabolela, sejal gruntovat. ùnavou i s pocitemz dobrého
úklidu, veví‡e, æematka nic nepozná, se natáhl na kanapea pokraçoval v psanípozná-
meko prûbêhu u¿tknutí.Jaksámdodeníku poznamenal: 9Vênovaljsemsevêdeckéçin-
nosti.:
Je¿tê nêæHonzovi rodiçedorazili z prácedomû, staçil ukliditzápisníka tvá‡itse nená-

padnê. Pakuæto¿lo ráznaráz. Rodiçevêdêli kolikuhodilo.O paníHromádkovousepo-
kusilymdlobya pan Hromádkazavolal léka‡skou pohotovost. Neæ p‡ijela prvnípomoc,
vysvêtlil rodiçûm,æehokouslazmijeproto,æenaniomylempostavil stolnílampu. Kdese
u nichvzalodrahésérumsemunepoda‡ilouspokojivêvysvêtlit.Nalovosicképohotovos-
ti p‡esvêdçil léka‡e,æeuæsérumdostal,aleprojistotuskonçilv litomê‡ickénemocnici. Po

JAKJSMEZAÇïNALI
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çty‡echdnechbylv po‡ádkudoma,jenzmijemusel pustitven. Neæse roks rokemse¿el,
mêl domazaseteráriaa v nich pêknou kolekci zmijíobecnÿch. ùspê¿nêdokonçil gym-
názium a zaçal studovat pedagogickou fakultu.
Byljsem rád,æeseobjevil çlovêk,majícízájemo na¿eplazy.Çlovêk, kterÿchtêljakojá

proniknoutdochovánízmijí.Tomêfascinovalo. Nikdybymênenapadlo,æebymohl bÿt
s pozorováním zmijí dál. Notabene student!
P‡i prvníp‡íleæitostijsemses VelorexemvydalzaHonzou. Krátcejsmesi prohlédlijeho

teráriaa spêchali naslibovanou lokalitu.Terén byl podobnÿjakov¿udeokolo. Kdyæjsme
seblíæili ke k‡ovíu cesty, prohlásil Honza: 9Tadybymêl bÿtbílÿsamec.: Najednou kou-
kám, on tamskuteçnêbyl! Kousekdál dal¿í, tentokrátmodrÿ.Vedlezídkysev odpoled-
ním sluníçku vyh‡ívalaælutá samice a v nedalekém k‡ovisku semarnê pokou¿el schovat
ælutê nabarvenÿ sameçek. Byl jsem u vytræení. Kdybych nevê‡il na zázraky, podezíral
bychHonzu,æesesezmijemidomluvil. Nêcojimslíbil a teâmêchtêjíspoleçnêohromit!
Bájeçnê sejim to povedlo. Je¿tê neæjsme nastoupili zpáteçnícestu stihl Honzaoznaçit
dvênovézmije.Asi proto,abychsi nemyslel,æejes nimiopravdudomluven.Tojsemne-
çekal ani v nejbujnêj¿ích snech. Mêli jsme o çem povídat a sp‡ádali jsme dal¿í plány.

Netrvalodlouhoa mêljsemmoænostuvítatmladéhop‡ítelenaBoætê¿ické lokalitê. Ne-
dopadlotodob‡e.Vidêlijsmejendvêzmije,z tohojenjednuoznaçenou.Honzamêlpo-
cit, æe lokalitaje p‡íli¿ malá. P‡estojsme se domluvili na stejném postupu znaçenízmijí,
sdêlování si poznatkû a na dal¿í spolupráci. Takvlastnê zaçalo rûst na¿e p‡átelství.
Kubaçkaa Çepecjsou dvê lokality, nanichæsezaçaloodvíjetúmyslnéa rádoby9sou-

stavné:pozorování. Uvozovkyjsouzdenamístê, protoæe i kdyæjsmepozorovánímzmijí
byli p‡ímoposedlí, mêlijsme i jinépovinnosti a dal¿ízájmy.Ani poçasínámnebylovædy
naklonêno. Ale ¿li jsme do toho.
První lokalita leæíjiænê od ùstí nad Labem mezi obcemi Prackovice a Litochovice. Je

poloæena namírném svahu, kterÿ se zvedáod ‡eky Labe a dále p‡echázív kopecjmé-
nemKubaçka. Leæív nadmo‡skévÿ¿ce200–250m.Z tohotosvahu pomêrnêstrmêçní
vyvÿ¿eninaobtékanákolemdokolahrázemi kamení.Tatvo‡ícentrumcelé lokality.Jejívr-
cholekjeporostlÿdubovÿmlesíkem,plochacelélokalityjetravnatá.Mezikamennouhrá-
zíjeçastátrnkaa ¿ípek. Nejçastêj¿ívÿskytzmijíbyl zaznamenán najiænía jihovÿchodní
stranê. Natento prostoro rozloze p‡ibliænê 250x 300m byla koncentrována Honzova
pozornost.Jiænía vÿchodnístranap‡echázejív pole, nakterémzmijenacházelydostatek
potravy. Pravidelnêkaædÿrokv dubnusenêkterép‡emisƒovalynakamennouzídku, která
tvo‡ila jeho vÿchodní hranici. Zajímavé bylo, æe radêji volily cestu travnatÿm úvozem
p‡esto,æep‡espoletobyloblíæe. Sledovánobylo i ¿irokéokolí, alezmijezdebylynachá-
zeny pomêrnê z‡ídka.
Druhá lokalita leæíseverozápadnêod ùstínad Labemmezi obcemi Boætê¿ice a Chu-

dêrov(psánotakéChuderov).Jetvo‡enaúpatímkopceÇepec, kterÿmánadmo‡skouvÿ¿-
ku477,2 m. Porostjetvo‡en p‡eváænêdubovÿm lesem se smrkovÿmi enklávami.Vlastní
sledovanécentrum lokalityjetvo‡enozásekema mladÿm porostemdubu a k‡ovin, p‡e-
dev¿ímtrnek.V tomtoprost‡edíjeasiv polovinêsvahustarákamennáhráz,zçásti pobo-
‡enáa zarostlák‡ovisky.Tentosvahústínapoli.Jiæníhranicepolejetvo‡enasilnicíspojují-
cízmínêné obce. Na jejím okraji nebyly zmije zastiæeny, proto nebyla dále sledována.
Zbylét‡i okrajepole,zejménamístas k‡ovisky,jsouzmijemi nav¿têvována. Kesledované
lokalitê pat‡í i úvozovácesta nazápadním okraji pole. Plochav centru lokality, kde byly
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zmije sledovány a znaçeny, je zhruba 375 x 375 m. Na plo¿e 1 km
2

, tj. vçetnê kopce
a okolí, byla provádêna kontrola, zda se jedná o zmiji z centrální lokality.
Kaædÿ z nás mêl svou lokalitu, která splñovala t‡i podmínky:
1 . Byla snadno dosaæitelná z bydli¿tê.
2. Vyskytovalo se tu nêkolik rûznÿch biotopû.
3. Nebyla p‡íli¿ nav¿têvovaná lidmi.

Mêlijsmetedysvákrálovství,mêlijsmei svézku¿enosti s chytánímzmijí,jejichchovem
v teráriích i s u¿tknutími. Honzamêl prvenstvív znaçenízmijí. Bylov¿akt‡ebaoznaçitco
nejvícezmijí, sledovatje i v dal¿ích letech, abychom byli schopni odpovêdêt naotázku
jakvlastnê æijí, coæ byl ná¿ sen. Takjsme se do toho dali.

JAK
JSM

EZAÇïNALI
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JAKJSMEZMIJEPOZNÅVALI
Zmijejsmeznaçili jednoduchÿm nat‡ením barevného pruhu nazádech barvami, aby

bylo naprvnípohledjasné,æesejednáuæo na¿i 9známou:anemuselijsmeji p‡i dal¿ím
spat‡eníru¿it.Souçasnêjsmesibylivêdomi,æetotoznaçeníp‡i prvnímsvleçenívezmeza
své. Protojsmekaædouzmijioznaçilije¿têodst‡iæenímb‡i¿ního¿títku. Dal¿íjaroukázalo,
æe i totogeniálníopat‡enímásváúskalí.Zmijíp‡ibÿvaloapoçetbarevzûstával prakticky
nemênnÿ. Také odst‡iæeníjednoho aæ t‡í ¿títkû se stalo çasem nep‡ehlednÿm. Nezbylo
neæ se pokusit vychytatv¿echny stávajícímouchy problému.
Acetonové barvy jsme uæ v poçátcích zavrhli, protoæe se rychle z têla hadû odíraly.

Nejlep¿íchvÿsledkûjsmedosáhli ubarev9Industrol:a9Unicol:. Nedostatekpoçtubarev
jsme ‡e¿ili tím,æejsmesi dal¿íodstínymíchali. Praxealeukázala,æepoçaseazapohybu
zmijev trávêjeobtíæné, ne-li nemoæné, urçitbarvubílou,¿edivou, nebohliníkovou.Stej-
nÿproblémnastal s odstíny, kteréjsmesi namíchali. P‡echodysvêtleçervenéaoranæové,
neboodstínymezimodrouazelenoubylyneçitelné. Pokudjsmenejistêzbarvenouzmiji
odchytili, bylo poproblému, ale pokudvyhrálaona, nevêdêli jsme, o kteréhojednicese
jednáabyloto,jakobychomjivûbecnevidêli. Pozdêji, kdyæjsemzaçal spolupracovatse
Zbyñkem, pouæívali jsmebarvyprobarvenímodelû. Barvy9Revell: plnê uspokojili na¿e
poæadavky. Byly baleny v malÿch plechovkách vhodnÿch pro transport. ¢kála nabíze-
nÿch barev byla dostateçnê ¿iroká. Navíc v kombinaci se st‡íbrnou, zlatou, mêdênou
a modroumetalÿzoubylydal¿ímoænostiznaçení.Takmêlyzmijenah‡betêdvapodélné
pruhy:Samcimêlist‡íbrnounebomodroumetalÿzuv kombinacis dal¿íidentifikaçníbar-
vou, kdeæto samicezlatou nebomêdênou metalÿzu kombinovanou s dal¿ím barevnÿm
pruhem.Toseosvêdçilozejménau nesvleçenÿch hadû nebou hadûv pohybu, kdybylo
obtíæné urçit, zdasejednáo samceçi samici. Koncemjara, kdyæzaçala bujetvegetace,
se kaædé spolehlivé a vçasné upozornêní na p‡ítomnost zmije vyplatilo. Nevÿhodami
têchto barev bylo obtíæné shánênía vysoká cena. Kdyæ uæ je ‡eç o barvách, musím se
zmínit o zpûsobu naná¿eníbarvy. Pûvodnêjsme uæívali ¿têteçek. Jednodu¿¿íje kousek
¿pejle. Není nutné ji prát v ‡edidle a peçovat o ni jako o ¿têtec. Do barvy namoçená
¿pejleudræíprávêpot‡ebnémnoæstvíbarvypronat‡enípruhu nazádechzmije. Lzepou-
æít i vhodnou ulomenou vêtviçku, ale spot‡eba drahé barvy se vÿraznê zvÿ¿í.
I kdyæ barvenízmijí bylo pro snadné sledovánídûleæité, je¿tê dûleæitêj¿í bylo p‡esné

a trvaléoznaçeníjedince.Zpoçátkujsmevyuæívali rûznÿchabnormalitvyskytnuv¿ích se
uzmijí. Defektûventralních (b‡i¿ních)¿títkû,jizvynatêle iodchylekvezbarveníjedinceçi
tvaru 9cik−cak: h‡betní kresby, ba i odli¿nosti v uspo‡ádání¿títkû na hlavê. Ukázalo se
jistêj¿í povaæovat tyto nenormálnosti pouze za pomocné znaky a spolehnout se jen na
dûkladnéodst‡iæenívybranéhob‡i¿ního¿títku p‡ímoujehobáze.Obava,æetotodrobné
zranêníbudep‡íçinoukoæníhoonemocnêní,seukázalabÿti lichou.Naopak, nedokonalé
ust‡iæení¿títku nebovyst‡iæeníznaçkyvetvaru 9V: bylo poçasezdrojem nejistotynebo
nepoznáníznaçeného jedince.
Pro odeçet oznaçenÿch b‡i¿ních ¿títkû jsme postupovali od kloaky smêrem k hlavê.

Anální (kloakální) ¿títekbyl vÿchozí. ¢koda, æejsmezpoçátku st‡íhali ¿títky bezvelkého
rozmyslu.Zbyteçnêjsmesi komplikovaliæivotsloæitÿmi klíçi,ap‡itomstaçilonat‡ímístné
oznaçení. Ust‡ihnout t‡i ¿títky:
1 . – 10. b‡i¿ní ¿títek by odpovídal jedniçkám,
11 . – 20. b‡i¿ní ¿títek by odpovídal desítkám a
21 . – 30. b‡i¿ní ¿títek by odpovídal stovkám.
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Hadç. 1 bysemêl znaçit001 amêl byust‡iæeny 1 .,20. a30. b‡i¿ní¿títky.Zatímcomy
jsmezaçali náhodnê,coæseukázaloçasemjakop‡íli¿sloæité.Takæenap‡íklad na¿ezmije
çíslo8máust‡iæena17.a 18.ventrale.Ç.27máust‡iæena4., 5., 8.a9.ventrale.Ç.519má
ust‡iæena9.,11 . a 30. ventrale. Çtená‡i se mûæezdát, æe p‡íli¿ pozornosti vênuji znaçení
zmijí. Jenæe chybné oznaçení hadavede v tom lep¿ím p‡ípadê k nepouæitelnosti získa-
nÿch poznatkû pozorovatelem. V tom hor¿ím p‡ípadê k nepravdivé interpretaci vÿsled-
kû. Inu,: 9Chybami se çlovêk uçí, ale blbostje vêçná!:
P‡i nejlep¿ívûli jsme se dopou¿têli omylû i chyb. Dvakrát se mi poda‡ilo novou zmiji

ulovit, nabarvita pustit. Teprve potomjsem si uvêdomil, æe nemáust‡iæenéventrale. Do
svleçenípokoækyjsemji nena¿el. Abych nezkreslil vÿsledky, nemohl jsemjejínálezevi-
dovat.Trestuhodnÿuæbyl p‡ípad, kdyjsemsepoçty‡ech letechsetkals oznaçenouzmijí.
Mêljsemzesetkánítakovou radost,æejsemji ponabarvenípustil,aniæbychobnovil ust‡i-
æenáventrale.Na¿têstíjsmesepotÿdnuzasesetkaliachybujsemnapravil. Praxeukázala,
æe ust‡iæeníb‡i¿ních ¿títkûje spolehlivêznát i poçty‡ech letech aje¿tê poosmi letech je
rozeznatelné. Právêkombinacepo¿kozenínêkolika¿títkûpraktickyvyluçujemoænostzá-
mêny s náhodnÿm defektem nebo zranêním.
Celkovéprovedeníjevelicejednoduché. Staçíulovitzmiji tak, æeji pomocíklacíku dr-

æeném v pravé ruce p‡itiskneme hlavu k zemi. Prost‡edníçkem a palcem leviçky hlavu
zmije fixujeme proti pohybu do stran. Levÿm ukazováçkem p‡idræujeme hlavu svrchu.
Praviçkou uchopímetêlozmijeanyníji bezpeçnêzvedneme.Zmiji mûæemedræet levou
rukoujakbylo ‡eçenoamalíçkem, p‡ípadnêprsteníçkem, leviçkousi pomociv dræenítê-
latak, abykrçníobratlenebylyvahoutêlaazmítánímnamáhány.Tímsi uvolnímepravou
ruku.Mûæemez bra¿nyvyjmoutnûækyaodst‡ihnoutp‡íslu¿né¿títky. P‡i tomje lep¿íse-
dêt. Pakstaçívyndatplechovkus barvou,otev‡ítji, barvupomocí¿pejlerozmíchatazmiji
nat‡ít. Zmiji pustímetam, kde bylachycena. Nejdûleæitêj¿íjev¿e si ihnedzapsat. Jedno-
duché, æe?
Originální, alebêænênepouæitelnÿzpûsobznaçeníodstranêníb‡i¿ních ¿títkû sivymyslel

Zbynêk.Jednou¿el nazmije. Kdyæulovil novouzmijizjistil,æezapomnêldomanûæky.Aby
nep‡i¿elo novicku, rozhodlsejíalespoñdva¿títkyvykousnout.Jeneuvê‡itelné,æesemuto
poda‡ilo.Zmijezákrokp‡eæila, aniZbynêknebyl u¿tknut. Jakse p‡i æuæláníb‡ichabránila,
poda‡ilosejícelÿZbyñkûvobliçejvydatnêupatlatexkrementy.Jemutov¿aknevadilo, do-
kud si p‡i návratu z lokality spolucestujícív autobuse nezaçali odsedávat a brblat.
Nemnohoznaçenÿchzmijílzesledovatnalokalitêçasto. Kaædÿroksetuobjevívíceno-

váçkûneæstarousedlíkû. Protojsmeplochusledovanélokalitypodstatnêroz¿í‡iliaprohlí-
æeli jsmezmije i v jejímokolí. Tobyloçasovênároçné. Bohuæel p‡íli¿ pozdê nás napadlo
znaçitzmijevyskytujícíse i mimo sledovanou lokalitu. ”ada p‡átel nám chtêla pomoci.
Vyskytly sev¿ak problémy s nedodræováním metodiky. Kdyæ stoupl poçet lidízabÿvají-
cíchsejejichznaçením,objevilysenesrovnalostiv evidenci. Protojsmepoæádali pomoc-
níky, aby se omezili jen na sledovánínabarvenÿch zmijía pak nám sdêlili, kdejevidêli.
Aæ neuvê‡itelnéje, jakmálo docházelo k u¿tknutí. Nikdya nikohoz nás æádnázmije

nenapadla. Bylydokonce shovívavé p‡i chytánía branído ruky. Ponêkud sejim nelíbilo
st‡íhání b‡i¿ních ¿títkû, kdy sebou trochu mrskaly, ale vêt¿inou zûstaly klidné. Také na-
barveníh‡betujenevyvedloz míry.Oznaçenázmijepopu¿têníz rukybuârychlezmize-
lav úkrytu nebosezcelaklidnê, pouji¿tênísejazykemcosedêje,odplaziladobezpeçí.
Jedinêvedvou p‡ípadechjsem byl p‡i znaçeníu¿tknutdo prost‡edníçku levé ruky, kdyæ
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sejízpûsobméhodræenínelíbil a snaæilasez prstûvykroutit.V obou p‡ípadechjsem si
‡íkal: 9Onamêkousne!:, jaks oblibouvzpomínáZbynêk.Onamêopravdu kousla! Prst
trochu otekl a rukamírnê bolela, ale pozorováníjsmevædydokonçili a u¿tknutízûstalo
bez následkû. 9Aæ natu hlavu!:, jaks oblibou dodávalamojeæena. K obêmau¿tknutím
do¿lonaja‡eaporoce.Vædysamcemçíslo73.Vídaljsemses nímdosti pravidelnêodro-
ku 1984 aæ do roku 1991 . Pat‡il mezi prvnízmije, se kterÿmi jsem se s p‡íchodem jara
vædy setkal. Ta dvê u¿tknutíjsem bral jako p‡átelskÿ polibek.
Následujícího rokujsem nastoupil dochomutovskéhozooparku. Nasledovánínyníuæ

vzdálené lokalitynezbylças. Naja‡eroku 1994a1995mnetouhaposetkáníseznámÿmi
zmijemi donutila p‡ekonat svou lenostavypravit se za nimi. Tojsem nemêl dêlat. Staré
známéjsem nevidêl atruchlenínemám rád. PodlesdêleníZbyñka, kterÿje¿têp‡íleæitost-
nêv pozorovánípokraçuje p‡estoæe se sám p‡estêhoval do Dêçína, nebyl ná¿ oblíbenÿ
samec çíslo 73 uæ pozorován.
Povznesu-li se nadv¿echnazji¿têní, kterÿchjsmeznaçenímzmijídosáhli, nemohu po-

minoutto nejdûleæitêj¿í. Oznaçenézmijevystoupilyz anonymity. Potkávali jsmejejako
kamarády. Nasetkánís nimijsmesep‡ímotê¿ili. Navícjsmemêli pocit, æejsmeblíækÆi-
votu s velkÿm æ. To je nejkrásnêj¿ízáæitek.
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Obr. 10
P‡ehleddat,místzastiæeníap‡edpokládanéhopohybusamceç.73nalokalitêÇepec

1984: 1−27. 03. /I, 2−31 . 03. /I, 3−−01 . 04. /H, 4−05. 04. /H, 5−07. 04. /G, 6−13. 04. /G,
7−17. 04. /G, 8−22. 04. /G, 9−26. 04. /G, 10−30. 04. /G, 11−03. 05. /C,
12−04. 05. /B, 13−05. 05. /A, 14−08. 05. /A, 15−23. 7. /A, 16−01 . 08. /A.

1985: 17−27. 03. /I, 18−31 . 03. /H, 19−02. 04. /H, 20−04. 04. /H, 21−08. 04. /H,
22−09. 04. /H, 23−13. 04. /H, 24−14. 04. /H, 25−20. 04. /H, 26−21 . 04. /H,
27−04. 05. /H, 28−06. 05. /H, 29−10. 05. /H, 30−13. 05. /H, 31−04. 08. /A,
32−19. 09. /D, 33−20. 09. /D.

1986: 34−08. 04. /J, 35−17. 04. /H, 36−20. 04. /I, 37−21 . 04. /H, 38−22. 04. /H,
39−08. 04. /H, 40−19. 04. /H, 41−26. 04/H, 42−23. 08. /H.

1988: 43−26. 03. /H, 44−30. 03. /H, 45−31 . 03. /H, 46−02. 04. /H, 47−03. 04. /H,
48−04. 04. /H, 49−05. 04. /H, 50−15. 04. /H, 51−16. 04. /H, 52−26. 04. /H,
53−27. 04. /H, 54−08. 05. /H.

1989: 55−07. 03. /J, 56−14. 03. /I, 57−18. 03. /I, 58−29. 03. /H, 59−30. 03. /H,
60−02. 04. /H, 61−08. 04. /H, 62−09. 04. /H, 63−221 . 04. /H, 64−23. 04. /H,
65−25. 04. /H, 66−01 . 05,/H, 67−14. 05. /L, 68−05. 06. /C, 69−05. 08. /C.
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ZPRVNïCHV¥SLEDKª
Jakmile se çlovêk zaçne zabÿvat nêjakÿm problémem, získá prvnívÿsledky relativnê

brzy. P‡i jejich hodnocenísev¿akstejnê rychleobjevíchyby, kterÿch se nedokázal vyva-
rovat nebo najde nedostatkyv metodice práce. Také p‡itom vyvstanou nové problémy,
kterép‡i nejlep¿ívûli nedokázal p‡edpokládatamusíhledatjiná‡e¿ení. P‡i pozorováníæi-
voçichû v p‡irozeném prost‡edízaplatí badatel za kaædou chybiçku odroçením o celÿ
roknadêji naúspê¿né ‡e¿eníúkolu.Aænásledujícího roku budemítmoænostpozorování
zopakovat. Musív¿akdoufat, æe i poçasís ním bude alespoñ trochu spolupracovat. Ani
s Honzou jsme nebyli u¿et‡eni têchto nep‡íjemnÿch pravd. P‡esto jsme na konci roku
1973 spoleçnêzpracovali dosaæenévÿsledkyz pozorováníznaçenÿchzmijínaobou lo-
kalitách.
Roçníaktivitajezávislá na poçasítoho kterého roku. Ve své podstatê sev¿akopakuje

právê takjako roçníobdobí. P‡i hodnocenízískanÿch vÿsledkû je nutno míti na pamêti
nadmo‡skouvÿ¿ku sledovanÿch lokalit. Bezhlavézev¿eobecnênízískanÿch poznatkû by
mohlovéstkjejich p‡íli¿némuzkreslení.Zmijeopou¿têjísvázimovi¿têv polovinêmêsíce
b‡eznazap‡edpokladu,æep‡edcházela ‡adaslunnÿchdnû.V opaçnémp‡ípadêmohou
zmije opustit zimovi¿tê aæ poçátkem dubna.
Dvakrátjsemses kolegyuprost‡edzimysetkalsezmijí. Prvníp‡ípadbyl nazaçátkupro-

since, kdynenapadl je¿tê sníh–naopak–slunnÿden nám spí¿e p‡ipomínal jaro. Nado-
poledníprocházce po sjezdovcevTelnici jsme s Herdoldem spat‡ili vyh‡ívajícísezmiji.
Na na¿i p‡ítomnost nereagovala, ani se nebránila p‡i chytání. Kupodivu jejítêlo bylo na
omakteplé. Kdyæjsmeji pustili, bez spêchu seodplazila azmizelav drnu se starou trá-
vou. Poçty‡ech letechjsemseornitologemJirkounechalvytáhnoutv lednudozimníp‡í-
rody, açkolivzimu nemám rád. Jako bymi sluníçkochtêlozp‡íjemnitcestu snêhem, kte-
rÿm jen místy proza‡ovaly holé plochy s uschlou sta‡inou. Najednou jsme oba stanuli
jakop‡ikovaní. Plochusestaroutrávouopou¿têlaklidnêseplazícízmije, kterápokraçova-
lap‡est‡ímetrovÿsnêhovÿjazyk,abypakproniklanadal¿íholouplo¿kuazmizelav mlází
z druhéstrany,zavátémsnêhovouzávêjí.Tojsemprvnêvidêlzmijího9lyæa‡e:,alevûbec
jsemmu nezávidêl. Bylami zima, i kdyæsluníçkosvítilo.Obapopsané p‡ípadyjsouvÿji-
meçné a odehrály se v Kru¿nÿch horách.
NaKubaçku iÇepecjsmekoncemzimynetrpêlivêvzhlíæeli s novou nadêjí, æese nám

v blíæícísesezónêpoda‡ísetkats :kamarádkami:.Æebudememoci poodhalitrou¿kuta-
jemstvíjejichæivota. Koncem února, kdyæslezl sníh asluníçkooznamovalo, æe nadvláda
zimy brzy skonçí, jsme sevydávali naobchûzku lokalit. Vÿsledkem bylovædyzklamání
a veçerní citelné ochlazení nás znovu a znovu uji¿ƒovalo, æe jsme nedoçkaví blázni.
V b‡eznu se hraopakovala.Aæ koneçnê nade¿el den D. Radostze spat‡eníprvní leto¿ní
zmijeneznalamezí. Druhÿden ránonafakultê¿ƒastnÿlovec radostnêoznámil druhému:
9Uæ lezou!:.VítêzstvízpravidlanáleæeloHonzovi. Pakjsem bylv práci k neudræení. Ko-
legovésemnoucítili, dokonce i ¿éfkatedrytolerovalmoji dvouhodinovou nep‡ítomnost,
kdyæjsem¿el nazmije.Tatozvÿ¿enáaktivitamivydræelaceléjaroa9dæínovÿ:Velorexko-
nal dobrou sluæbu.
Pozimováníse nejd‡íveobjevili samci. Zpravidla sedræeli v blízkosti zimovi¿têa ke slu-

nênívyuæili kaædé p‡íleæitosti. Samice sezaçalyobjevovatasi o 10 aæ 14 dnû pozdêji. Na
rozdíl od samcû se samicevydávaly praktickyokamæitê na svámísta s dostatkem potravy
a místa budoucího setkáníse samci. V na¿ich p‡ípadech to bylyokraje polí. Samci v tuto
dobu shánêjí potravu jen vÿjimeçnê. Teprve po prvním svlékání, ke kterému dochází na
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p‡elomu dubnaa kvêtna, sevydávajísamci zasamicemi. Prozmije nastáváçaszachování
druhu.
S nostalgiívzpomínám naprvníjaro, kdyjsembêhemt‡ídnû barevnêoznaçil svéçty‡i

samce. Bylotonazmínênézídce,objevenéHeroldem.Sniljsem,æetobudetenpravÿráj,
kde proniknu dozmijího tajemna. Çervenÿsamec právêvylézal zezídky, kdyæjsem ho
poprvéspat‡il aoznaçil. Druhÿdenbyl stoçenÿnatrávêasi pûlmetruodmístanabarvení
a tvá‡il se,æemunijakmûjzákroknevadí.O dvaapûlmetrudále, u k‡ovípodzídkou, se
slunil dal¿í samec, kterého jsem oznaçil mod‡e. T‡etí den, p‡i p‡íchodu na místo, jsem
u k‡ovínapravéstranêzídkyuvidêl dal¿íhosamce, kteréhojsem nat‡el nabílo. Çervenÿ
samecseslunil asi metrvlevonahranêzídkyaz níasi pûl metruvpravovylézal novÿsa-
mec, kteréhojsemoznaçil barvouælutou. Ponecelÿchdvoumetrechjsemspat‡ilmodré-
ho samce, kterÿseodplazil asi metrvpravoodmísta pûvodníhovÿskytu. Je¿tê neæjsem
opustil své královstvíse ælutÿ samec p‡estêhoval do blízkosti bílého. Çtvrtÿden byl nej-
krásnêj¿í. Po p‡íchodu na lokalitu jsem na¿el bílého samce jakvyhlíæíze zídky, kde byl
vçeraælutÿ. Kdyæse ujistil, æemu nehrozíæádné nebezpeçí, vylezl na hornístranuzídky
a oddalseslunêní.Ælutÿsamecseuvelebilmezi rozpadlékameníp‡ímopodmístem,kte-
ré, stejnêjakovçera, dnesokupoval çervenÿ.Modrÿse p‡estêhoval namísto pûvodního
oznaçení.Neæjsemsevrátilz obhlídky,ælutÿsamecuæzaseleæelstoçenÿnazaçátkuk‡o-
vípo pravé stranêzídky. Posadil jsem se do trávy, abych nazmije i zídku vidêl. Popustil
jsem uzdufantazii ap‡edstavil si, jakbytobylo krásnédokázatsezmen¿itaprolézatzíd-
kousezmijemi.Tobysedêlalvÿzkum!Tobyseodhalovalojejichtajemství! Neæjsemdo-
snil, uvêdomil jsem si realitu: pozmijíchjakobysezem slehla.V dal¿ích dnech uæto¿lo
se mnou s kopce. Pátÿ den byl bílÿ samec nazaçátku k‡oví. Çervenÿ se p‡estêhoval na
pûvodnímístomodréhoatenasio metrvlevo.Ælutÿsameczmizel.¢estÿdenzmizel ibílÿ
samec. Çervenéhojsem zastihl prolézajícího k‡ovím jakovçera, ale nechtêl se se mnou
p‡átelitazmizel v zídce. Modrÿsameczaujal místo çerveného. Sedmÿaosmÿden byli
obasamciasimetrodsebev k‡ovípo levéstranêzídky. Kromênichjsemjinouzmiji nevi-
dêl.V dal¿íchdnechzelazídkaprázdnotou. Roz¿í‡iljsemtedypodstatnêpûvodnêsledo-
vanou lokalitu a zaçal znovu. Jenæe ças plynul, nástup jarníaktivity jsem plnê nezvládl
a navíc se ukázalo, æe jemné ust‡iæení b‡i¿ního ¿títku nemá praktického vÿznamu. Tak
jsem vlastnê prohrál svûj nástup znalce zmijí.
Vobdobípá‡eníputujísamci zasamicemi. Samice usnadñujípouƒsamcûmvypou¿tê-

nímferomonû. P‡i setkáníoboupartnerûjenanich patrnovzru¿ení. Nasamcíchvíceneæ
na samicích. To se projevuje trhavÿmi pohyby têla, pronásledováním samice samcem
a otíránímseo jejítêlo.Samecp‡elézáp‡ednít‡etinoutêlapotêlesamiceodocasuk hla-
vêadotÿkásejíjazykem. Nêkdyji i lehce kou¿e. Jejich jedovézubyv¿akzûstalyv klidu
a nikdy,alespoñjakjsmepozorovali, nebylypouæity. Kdyæjsouobajedincistejnêvyladê-
ni,dojdek pá‡ení.Samicesenesnaæíkloakouucuknout, nÿbrænadzvednutímocáskune-
bo p‡ímojeho zvednutím za souçastného vy¿pulení kloakyoçekává intromisi samcova
hemipenisu. Samec, kterÿbyl p‡edehroudostateçnêvzru¿en,vyuæijeokamæiku p‡iblíæe-
nísepartnerçinykloakyk pohlavnímuspojení.Vlastníkopulacemûæetrvatiçty‡i hodiny,
jakjsme pozorovali v teráriu. Po skonçeníkopulace párzcelavÿjimeçnêzûstane pohro-
madê.Çastêji samecmístoopustíasamice najdeklidv bezpeçíúkrytu nebosesluníne-
daleko. V p‡ípadê, æe samec neopustil místo pá‡ení, dochází k opakování kopulace se
stejnousamicínebonajdezalíbenív jiné.Takésamicenepohrdnedal¿íminápadníky.Do-
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koncejsmebyli svêdkypostupnéhopá‡eníjednésamice
se t‡emi samci v jednom dni, aniæ by mezi nimi do¿lo
k nêjaké roztræce. Samci trpêlivê çekali aæ na nê dojde
‡adaa samice budemítzasezájem, coæ se projevilo na-
bídnutímkloaky.Nat‡etíhosamcezpoçátkunereagovala
aon seo niv krátkédobêp‡estal pokou¿et. Bêhemdal¿í
hodiny, kdy zûstala leæet v klidu, novÿ samcûv pokus
o pá‡ení akceptovala. V prûbêhu milostnÿch her jsou
zmije, z hlediska normálního chování, jako vymênêné.
Reagujídalekoménê na podnêtyv okolí. Zejména sam-
ci. P‡ítomnost pozorovatele jim prostê nevadí. P‡i opa-
kovném ru¿enísesamicesnaæíodplazitdobezpeçíap‡i
tom vleçe samce za sebou. To je jistê nep‡íjemné.

Stojízato si blíæev¿imnoutkopulaçníhoorgánu zmijí-
ho samce (obr. 11). Je tvo‡en dvêma hemipenisy, levÿm
a pravÿm, se stejnou funkcíi schopnostmi. U vzrostlého
samce, asi 60 cmvelkého, dosahuje délkaztopo‡eného
hemipenisu asi 12 mm a svÿmi dvêma vrcholy ¿í‡ky aæ
10 mm. Oba nestejné vrcholy jsou poseté trnovitÿmi,
nehtovitÿmi útvary, kterébránívevyklouznutíkopulaçní-
hoorgánu ze samiççiny kloaky. Na hadechv zajetíjsme
pozorovali u rûznÿch hadû preferenci jednoho hemipe-
nisu p‡ed druhÿm, ale ne st‡ídání. Takéjsme byli svêdky
p‡edçasnéejakulacep‡ipokusechhadûo spá‡ení.Stejnê
p‡ekvapujícíje schopnosthadû bÿtvyladên a uskuteçnit
pá‡ení, aniæbypaksamiceporodilamláâatanebojepo-
tratila. To jsem pozoroval u nêkolika hadû chovanÿch
v teráriuapûsobilotonamne,jakobysexhrál ijinou roli
neæ pro zachování druhu. Neçekaná byla zpráva ¿véd-
skÿch herpetologûo mnohoçetnémmate‡stvíuzmije.Ji-
nÿmi slovy: samicezmije p‡ivedla na svêtpotomkysou-
çasnê od dvou samcû. Je¿tê ¿têstí, æe si hadi nelámou
hlavu s otcovstvím a lidétomu projistotu nevê‡í. Nemé-
nê pozoruhodné události, i kdyæ z jiného soudku, jsem
byl náhodnÿmsvêdkem.Nakraji silnicemeziTisouaDê-
çínskÿmSnêæníkemjsemdne25.srpna1973na¿el p‡eje-
tou samici zmije obecné. Dvê novorozenámláâata byla
stoçená v bezprost‡ední blízkosti samice a t‡etí, je¿tê
v blanitémobalu,vyçuhovaloz jejíkloaky. Nejevilov¿ak
známky æivota. I mrtvá samice byla v tomto okamæiku
promnesymbolemobdivuhodnéæivotnísíly.Stáleseob-
jevujínovéotázky, na které neznámeodpovêâ, neboje
jen tu¿íme. I v tom je krása poznávání.

Obr. 11
Hemipeniszmijíhosamce
PodleSAINT−GIRONS (1971)
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Jeaæneuvê‡itelné,æetak¿iroce roz¿í‡enÿplaz,jakÿmjezmije, takmistrnêuniká lidské

pozornosti. Jen relativnêmálo lidísemûæe pochlubit, æe se s nívevolné p‡írodê setkali
tvá‡ív tvá‡.Je¿têménêlidíji potkalovícekrátv æivotê. P‡estosemezinimi, izapomocive-
‡ejnÿch sdêlovacích prost‡edkû, ¿í‡ínejrûznêj¿ífámya ‡ada lidísejíbezdûvodnêobává.
P‡esve¿kerouosvêtujestálepronásledovánaatakézabíjena.Ochraná‡skésnahya legis-
lativasenesetkávajívædys velkÿmohlasem. Pokudstrach, neznalostalhostejnostpûjdou
spolu rukuv ruces likvidacíjejíhoæivotníhoprost‡edí,paknemábudoucnostani narûæo-
vêlou. Zkusme se podívat, kde v¿ude zmije æije a kam sahá její roz¿í‡ení.
ZmijeobecnáViperaberusberus (LINNAEUS, 1758)bylapûvodnêpopsánaotcemsys-

tematikypanemCarlvon LinnéjakoColuberberusze¢védska. Po 10 letechbyl akcepto-
ván prozmije rodovÿ názevVipera LAURENTI, 1768, kterÿ p‡etrvávádodnes, i kdyæ se
zejména ve star¿í literatu‡e mûæeme setkat i s jinÿmi jmény. Pûvodní Linného Soustava
p‡írody(vycházísez 10.vydáníSystemanaturaev roce1758)platívêt¿inoudodnes.Uæí-
valo se v¿ak dvojslovného pojmenování (binomické nomenklatury). Prvníjméno psané
s velkÿmzaçáteçním písmenemoznaçuje rod adruhé, psanésmalÿmi zaçáteçními pís-
meny, druh. S nárûstem známÿch æivoçichû a poznatkû o jejich p‡íbuznosti bylo bino-
micképojmenovánínedostateçné.Zanejniæ¿ísystematickoujednotkujenynípovaæován
poddruh. K oznaçení je uæíváno trojslovného pojmenování, tedy Vipera berus berus.
Souçástíceléhonázvuæivoçichabymêlobÿtijménoautorapopisupsanévelkÿmipísmeny
azaçárkou datem popisu. Za p‡edpokladu, æe autor pûvodního popisu ‡adil popisovanÿ
druhnebopoddruhkjinému rodu,musíbÿtautoradatumuvedenov kulatÿchzávorkách.
Zdásetosloæité, aledásetozapamatovataprozájemceo zoologiijetonepostradatelné.
Zmije je prakticky povaæována za lesnídruh dob‡e p‡izpûsobenÿ podmínkám drsného
klimatu s extrémnê kolísavÿmi teplotami. Je to ¿iroce roz¿í‡enÿ druh, obÿvajícízejména
severníçásti areálu, kdesevyskytuje na¿iroké¿kále biotopûvçetnêodkrytÿch prostran-
ství, píseçnÿchduna slanisk.V Evropêsekryjehranicejejího roz¿í‡enís hranicíroz¿í‡ení
smrkus minimálníprûmêrnoudélkouvegetaçnísezóny110dní,místyi krat¿í.Vyhÿbáse
územímvêçnêzmrzlépûdy,alepronikádonich,je-lizdemikroklimatickyvyhovujícísta-
novi¿tê. Lokálnípopulacevyuæívají i mikroklimatu termálních pramenû.Vjiæních oblas-
tech areálu p‡edstavuje zmije horskÿ druh zpravidla nesestupující pod 1000 m n. m.
Vÿjimkoujsou níæinnépopulace (Slovinsko,jihozápadníMaâarskoaseverní Itálie), které
jsou vázány na velmi vlhká stanovi¿tê.
Na územína¿eho státu vyhledávávÿslunná, ale vlhká místav lesnaté krajinê: paseky,

polomy, porostyborûvçíabrusinek, v‡esovi¿tê, ra¿elini¿tê, okolí lesních potokû, opu¿tê-
né lesní kamenolomy, zarostlé kamenité stránê a okraje lesû, ale i horské louky a pole,
okraje kosod‡eviny, k‡ovinaté okraje polí a meze. Spí¿e vÿjimeçnê sestupuje pod
300 m n. m. V bezlesÿch kulturních níæinách zcela chybí.
Zhlediskasvêtovéhozoogeografického roz¿í‡eníje palearktickÿmdruhem, tj. druhem

vyskytujícím se v Evropê a vAsii, kromê jihovÿchodníAsie, která uæ je samostatnou −
orientálníoblastí (obr. 12).
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Obr. 12Roz¿í‡enídruhuViperaberus. PodleSCHIEMENZ (1985)

NazápadêobÿváVelkou Britániivçetnênêkterÿchskotskÿchostrovû,alev Irskuchybí.
Najihu je roz¿í‡enadojiæníFrancie, severní Itálie, na Balkánském poloostrovêaædo se-
verníAlbánie,Makedonieaæ severního ”ecka. Pakse roz¿í‡enístáçík severu na Bulhar-
sko, Rumunsko,Moldavsko, Ukrajinu,dálepokraçujenavÿchodp‡esjihoruskéakazach-
stánské stepi, severníMongolsko, severníÇínu, severníKoreu, ruské P‡ímo‡íaSachalin.
Na severu od Skandinávského poloostrovaa pobaltskÿch státû do Ruska aæ po 69

o
s. ¿.

Vÿchodnímsmêremsehranice roz¿í‡eníposunujekjihu,od50
o
v. d.jiænep‡esahujepo-

lárníkruh.Odst‡edníSibi‡eklesápod60
o
s.¿.,jenpodél LenyvJakutskuvystupujesever-

nêji aæ na 63
o
30́ severní ¿í‡ky.

Na tak ¿irokém areálu roz¿í‡ení a v tak rozmanitÿch æivotních podmínkách nezbÿvá
neæ seobdivovatp‡izpûsobivosti zmije. Lze sejen divit, æe navzdoryselekçním tlakûm,
které stále pûsobí, vytvá‡ítak relativnê málo více çi ménê uznávanÿch poddruhû nebo
dokoncedruhû.Témê‡jasnájesituaceu balkánskéhopoddruhuViperaberusbosniensis
BOETTGER, 1889, kterÿ má mít dvê ‡ady podoçních ¿títkû (suboculare) mezi okem
a hornoretními ¿títky (supralabiale) a h‡betní kresbu cik−cak çáry rozpadlou na p‡íçné
prouækyauzmijíViperaberussachalinensisTZAREVSKY, 1916zeSachalinu,jejíæp‡ední
çástiX−kresbynahlavênesplÿvají,vrchníp‡edoçní¿títek(preoculare) seobvykledotÿká
nosního (nasale) ¿títkuatemenní(frontale) ¿títeksevelkouçástízp‡edudotÿkánadoçní-
ho (supraokulare) ¿títku. Ponêkud nejasnáje situace u populacízeSlavonské níæiny, p‡í-
padnê níæinnÿch populacíze severní Itálie, oznaçovanÿchjakoViperaberuspseudaspis
SCHREIBER, 1912. Nêkterÿmi autory je tento poddruh uznáván, jinÿmi nikoliv. I kdyæ
jsem nemêl ¿têstíani p‡íleæitost pozorovatje v p‡írodê çi teráriu, zdá se mi Schreiberûv
popis oprávnênÿ. Ostatní odborníci, kte‡í synonymizují tento taxon s V. b. bosniensis,
neberouekologickénárokypopulacízadostateçnéuznánípoddruhu. Snadbudoucnost
ukáæe, kdejepravda. NázorynabÿvalÿpoddruhViperaberusseoaneiLATASTE, 1879se
ustálilyadnesjepovaæovánzasamostatnÿdruhViperaseoaneiLATASTE, 1879, kterÿæije
v jihozápadní Francii, severozápadním ¢panêlsku a severním Portugalsku.
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Pochopitelnê,æeseminepoda‡iloubránitsetouzeulovitachovatdomatytojednotlivé,
byƒisporné,taxony.Nejjednodu¿¿ítobylou9bosniensisky:,jakjsmejifamiliárnênazÿva-
li. P‡álo mi ¿têstí. S p‡ítelem LudwigemTrutnau (nêmeckÿ herpetologa prima kamarád)
jsme je v Bosnê roku 1968 prvnê nalezli. Pak jsem mêl p‡íleæitost je s Honzou hledat
v Bulharsku. Protoæemne ponêkud vícezaujaly, vyuæil jsem p‡íleæitosta hledal jsemje,
s men¿ímçivêt¿ím úspêchem, namnohamístech Balkánskéhopoloostrova. USchreibe-
rovy 9pseudoaspisky: mi p‡íli¿ pozdê do¿lo, æe se jedná o dva vyhranêné ekologické
poddruhy. Teprve v roce 1990 jsme se se Zbyñkem vydali do Slavonské níæiny, ov¿em
z maâarské strany. P‡estoæe byl zaçátek kvêtna, leæel naÇeskomoravskévysoçinê sníh.
To nevêstilo nic dobrého, ale slunce nadmaâarskou pustou obavyzahnalo. Poçasínám
p‡álo,obojkovéuæovkymêlyçasnámluv, hojnêjsmenacházelislepÿ¿eaje¿têrkyobecné.
Jenom pozmijích −ani vidu, ani slechu. V dal¿ích letech rozpad aváleçnÿ konfliktv Ju-
goslávii mi zabránil po nich znovu pátrat. Snad nêkdy p‡í¿tê.

>
Ani neuplynulov ‡ecetolikvodya9seoaneiku:mi pomohlopat‡it Ludwig. 9Nikolkou:

mê obdarovali kolegovéz charkovské zoo. Jen u 9pseudoaspisek: jsem 9musel: vzítza
vdêkprohlídkou lihovÿchpreparátûdráæâanskéhomuzeaaberlínskéuniverzity.Mázvê-
davost byla témê‡ ukojena. Díky, p‡átelé.

KDEÆIJï



30

POZNATKYNARªSTAJï
Nacházenízmijí bylo na ja‡e relativnê snadné. Staçilo mítjen trochu ¿têstízmiji najít

a oznaçit. Pakzbÿvalojendoufat,æejich budevíc, aæesesnimiopêtsetkám.Jaksev¿ak
jarochÿlilo k závêru (poochlazeníade¿tíchzaçalastoupatteplotaapodstatnêbujetve-
getace) skonçilyzmijíænê. Poçáteçní radost, kdy se na ke‡ích a stromech objevilo první
listí, zazelenala setrávaavykvetly podlé¿ky, violkya petrklíçe azmije kaædou vhodnou
chvíli vyuæily ke slunêní, vyst‡ídala starost nep‡ehlédnoutje v rostlinném pokryvu.
Také stoupajícídenníteplota uæ v poledních hodinách donutila zmije vyhledat radêji

zastínênámístanebobÿtp‡es polednev úkrytu.Zatímco naja‡ebylo lep¿íhledatzmije
mezi 11 aæ 14 hodinou, bylav létêvêt¿ínadêje naúspêch dopoledne, od9 do 11 hodin
a odpoledne, od 15 do 18 hodin. Pouzezaçátkem a koncem denníaktivityvyhledávaly
zmije sluneçní lázeñ, jinak se spokojily s polostínem v k‡oví nebo ukryté v trávê, kdy
vystavilysluneçním paprskûmjen çástjinakschovanéhotêla.V tu dobu úspê¿nosts na-
cházením zmijí silnê klesala. Na¿têstíjsem dost dob‡e znal jejich oblíbená místa, takæe
i çásteçnê ukryté jedince jsem objevil.
Hor¿íbylo, kdyæsizmijevybralanové, neznámé,místo. Pakbylapropozorovateleztra-

cená.Je¿têhor¿íçasynastalyv plném létê.Nejenprobujnouvegetaci,aletakéjejich reak-
ce na ru¿ivé podnêty se zmênila. P‡i kaædém vyru¿enízmije rychle mizela v úkrytu.
Av¿akani rannía pozdnêodpolednívycházky nebylyvædy úspê¿né. Velká ranní rosa

nejen,æeznep‡íjemnilapohybv promáçenéobuvi akalhotách, ale i zmijesejívyhÿbaly.
Vÿjimkoubylçassvlékánístarépokoæky, kdyranníçi noçnírosabylazmijemivyhledává-
na.Taképodel¿ím suchu kaædéochlazení,vÿskytrosynebospr¿kade¿têbylypopudem
prozvÿ¿eníaktivityzmijí i nadêjína úspê¿nésetkánís nimi. Citelné noçnípoklesyteplot
a ranníchladnacharakterizovalyblíæícísekonecjejichaktivity.Chovánízmijíp‡ipomína-
lo jejich chování na ja‡e s rozdílem niæ¿ího poçtu zastiæenÿch jedincû.
Struçnêbysedalcharakterizovatprûbêh roçníaktivityzmijíschopnostípozorovatelûje

najít a ulovit:
a) Na ja‡e jsme byli schopni kaædou spat‡enou zmiji ulovit.
b) Zaçátkem léta uæ bylo obtíænêj¿íje najít a nejedné se poda‡ilo vças zmizet.
c) V létêbyl problémjevûbecnajítapotkalo-li násto¿têstí, takzpravidlavyhrályapo-

da‡ilo se jim zmizetvças.
d) Koncem léta a zaçátkem podzimu se situace zaçala podobatjaru. Jenæe vegetace

byla vzrostlá a setkání s nimi o poznáníménê çasté.
Navzdoryuvedenÿmproblémûmp‡inesloznaçení,opakovanázastiæeníavytrvalosturçité

ovocev podobêzískanÿch poznatkû.O nástupu aktivity, jejím prûbêhu a ukonçeníjsem se
zmínil, stejnê tak o pá‡ení. Neménê zajímavé vÿsledky p‡ineslo sledování svlékánízmijí.
Jakuæbylo ‡eçeno,zdræujísesamci pozimovánídoprvníhosvlékánív blízkosti zimo-

vi¿tê. K prvnímu svlékánísamcû docházína p‡elomu dubnaa kvêtna. Svlékáníjevelmi
spontánníaprobêhnepraktickyp‡esnocuv¿ech samcû na lokalitê, kte‡ísepakvydávají
zasamicemi.Spontánnostjeaæzaráæející.Zatodruhésvlékánísamcû, kekterémudochá-
zíkoncemçervnaaæzaçátkemçervence, seodehraje, jakjsmemohli pozorovatu námi
sledovanÿch samcû, v prûbêhu alespoñ deseti dnû.
Samiceseprvnêsvlékajíaæpopá‡ení,tj.vedruhépolovinêkvêtna.Takézdelzehovo‡it

o spontánnosti svlékání, i kdyænetakvÿraznéjakov p‡ípadêprvníhosvlékánísamcû. Ke
druhémusvlékánísamicdocházíp‡ed porodem nebotêsnêponêm, tj. v prvnípolovinê
srpna. Co bylo dosud ‡eçeno o svlékání samcû i samic platí pro dospêlé jedince.
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POZNATKYNARªSTAJï

Pohlavnê nedospêlíjedinci obou pohlavíse svlékajízaçátkem dubna, koncem kvêtna
a v srpnu. Je¿têmlad¿ízmije se navíc svlékajív çervenci. Svlékánízmijísouvisís rûstem
ajepodmínênovêkemapotravou.Novorozenézmijesesvlékajíbezprost‡ednêpoporo-
du. Mêli jsme p‡íleæitost pozorovat samici têsnê po porodu. Kromê varhánkovité kûæe
druhé polovinytêla byly na samici patrné takéznámky únavy. Vjejíbezprost‡edníblíz-
kosti bylo¿estmláâat, z nichædvêseprávêsvlékala. Dálevjejíblízkosti bylyzbytkyçty‡
æloutkovÿchvakû napadenÿchmouchamiavosami, kterévakyvelmi rychlekonzumova-
ly. Dal¿ídvê, uæ svleçená mláâata, byla na vêtvích ke‡e asi 1 m nad zemí.
Odli¿násituacevesvlékánízmijíjep‡ijejich chovuv péçi çlovêka,zejménapokud ne-

jsou ukládánykzimnímu spánku. Podlena¿ich pozorovánísemláâataaædopûl rokuæi-
votasvlékajíkaædÿmêsíc. Pozdêji, s rûstem,seintervalmezisvlékánímprodluæujenadva
mêsíce.Asivedvou letech nat‡i aæçty‡imêsíce. Hlavnímovlivñujícímfaktoremjedosta-
tekpotravy(v teráriu spí¿enadbytek)azvÿ¿enÿmetabolismusnásledkemtrvaléhochovu
v teple. To s nejvêt¿í pravdêpodobností zkracuje chovanÿm zmijím æivot a negativnê
ovlivñuje rozmnoæování.
S p‡íchodem podzimu, tedy na sklonku zmijí aktivity a po druhém svlékání, se nám

z‡ídka poda‡ilozmije nalézt. P‡estojsme nêkolikjedincûje¿tê p‡ed zimováním úspê¿nê
nabarvili. Kdyæjsme naja‡e dal¿ího roku spat‡ili své barevné zmije, kterÿm se poda‡ilo
úspê¿nê p‡ezimovat, na¿e radost neznalamezí. Mêli jsme dûkaz, æe barveníneníp‡íçi-
nouvy¿¿ímortalityzmijí, aƒuæv dûsledkuzmênyochrannéhozbarveníneboporuchám
jejich zdraví. Zpûsoby, jakÿmi utíkázmije p‡ed ru¿itelem, sev prûbêhu roku takémêní.
Naja‡edáváp‡ednostslunêníp‡i kaædép‡íleæitostiajenneradaopou¿tívybranéstanovi¿-
tê. Spoléhá, æe bude ru¿itelem p‡ehlédnuta. I v p‡ípadê, æe ho zahlédne, nespêchá do
bezpeçí, aleçeká,aænebezpeçípomine.Teprvepotomseodplazídoúkrytu.Víceménê
toto pohodlnéobdobípro pozorovatele skonçínástupemdobypá‡ení. Pakp‡icházíças,
kdy nasebemen¿ípopud reagujísamci, negravidnísamiceamladézmije, útêkem.Ob-
zvlá¿ƒv létê je úprk rychlÿ.
Gravidnísamicev¿akvolíjinoutaktiku.Zpravidlasetrvajínasvémmístêap‡i pocitu,æe

nebezpeçíminulo,zmizív úkrytu. Nakonci létaas p‡íchodempodzimujezpûsobútêku
obdobou jarního chování s tím rozdílem, æe kvyru¿ení staçí o poznání men¿í podnêt
neænaja‡e.Jev¿akpravdou,æetatopozorováníjsouvÿsledkemsetkánís námi (jakoru¿i-
telem)anikolivs p‡irozenÿmi nep‡áteli. Setkánís mláâatyv p‡írodênebylotakçasté,jak
jsme si vzhledem k poçtu dospêlÿch samic ateoretickymoænÿch mláâat p‡edstavovali.
Abychom se alespoñ trochu hnuli z místav na¿í nevêdomosti, p‡istoupili jsme k ponê-
kud drastickému pokusu:
SamiceAmê‡ila550mmaporodila7mláâat,z nichæsejednonarodilomrtvé.Zdravá

mláâataprûmêrnêmê‡ila 150mmamêlaprûmêrnouhmotnost3,48g.¢esthádkûtvo‡ilo
I. skupinu, kterábylavevyh‡ívanémteráriuas pravidelnÿmkrmenímaædo15. listopadu,
kdy byli uloæeni k p‡ezimování.
Vêt¿í samice B mê‡ila 700 mm a porodila 10 mláâat s prûmêrnou délkou 200 mm

a hmotností5,53g.Tajsemrozdêlildodvouskupin. Pêticehádkûtvo‡ila II. skupinu, která
byla umístênave stejném teráriu, ale p‡i pokojové teplotê, bez krmení, ajakov prvním
p‡ípadê byli 15. 11 . 1967 uloæeni k p‡ezimování.
Zbÿvajícípêticezmijíchmláâátektvo‡ila III. skupinu. Bylachovánaakrmenastejnêjako

skupina I, nebylav¿ak uloæena k zimování. 15. dubna 1968jsem ukonçil zimování. Vÿ-
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slednÿefektbyl jasnÿ. V¿echnamláâataze skupiny I p‡eæila. Jejich prûmêrnádélka byla
180mmahmotnost5,0g.V¿ichni hadi zedruhé skupinyuhynuli. Zmijet‡etískupinyse
tê¿ili obzvlá¿ƒdobrému zdraví. Jejich prûmêrná délka byla430 mm a hmotnost 18,8 g.
Ztoho lzeusoudit: Jedinci, kte‡ídozimovánínenaleznou potravu, hynou.Tamláâata,

kterázimovalaabyla p‡ed tím dob‡eæivena, vyrostou bêhemzimovánío 20 % azvêt¿í
svou hmotnost 1,4 krát. Mláâatav péçi çlovêka bezzimovánídosáhnou délkového p‡í-
rûstku 115 % a svou hmotnostzvêt¿í3,4 krát. P‡i získávánípoznatkû se zároveñ objeví
nezodpovêzenéotázky.Jakéjeminimálnímnoæstvípotravy, kterémusímládêpoz‡ít, aby
úspê¿nê p‡ezimovalo? Neníp‡íli¿nÿ rûstmláâatna úkorjejich zdraví?Atakdál.Mnoho-
krátjsmese ptali, kdejevûbec hraniceotázekaodpovêdí. Jeto sisyfovskápráce.Ale ra-
dost z ní nás dokázala nadchnout i uspokojit.
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ZMIJEVTERÅRIU
Myslelijsmesi,æevystaçímes pozorovánímznaçenÿchzmijív p‡írodê.Záhyjsmep‡i¿li

nato, æemetoda p‡ímého pozorovánímásvá úskalí. Zmije s námi nechtêlyvædyspolu-
pracovata prozrazovatsvátajemství. Protojsme se nep‡estali vênovati chovu zmijív te-
ráriu. Doplñovaliçi up‡esñovalijsmetímpozorovánív p‡írodê.Aleæádnÿzezpûsobûne-
byl samospasitelnÿa kaædáodpovêâp‡inesla sebou dal¿íotázkynebov lep¿ím p‡ípadê
jen podotázky.
Pouæívali jsmeterária klasickéhotvaru s obdélníkovouzákladnou as p‡imê‡enouvÿ¿-

kou. Pro lep¿íp‡edstavu:o rozmêrech30x 20x 20cmpromláâataa60x 40x 40cmaæ
120x 60x 60cmprodospêlézmije.Zasubstrátjsmevyzkou¿eli ra¿elinu,zeminu, ¿têrk,
písek, drny,mech,mechovougumu, lino, filtraçnípapír, noviny, suchébukové listíaholé
sklenênédno. Sestejnÿmúspêchemneboneúspêchemjsmejakodekorace i úkrytû uæili
kamenû, stromové kûry, pa‡ezû, vêtvís dutinami, d‡evênÿch bedniçek, papírovÿch kra-
bic i melioraçních trubek. Podle velikosti terária slouæila k oh‡evu æárovka o vÿkonu
15 aæ60W umístênáv kvêtináçizavê¿enémasi 10aæ15cmnadkamenemnebosubstrá-
tem.Zdrojteplabyl umístênvjednét‡etinêterária, abymohli hadivevzdálenêj¿ímmístê
odzdroje nalézti niæ¿íteplotu.Za‡ízenídoplñovalamiskas vodou k pití, nêkdy i vêt¿ích
rozmêrû, abysev nímohlyzmijekoupat. Praxev¿akukázala,æenapodkladuadekoraci
nezáleæí. Ke spokojenosti jim staçímoænost oh‡evu, voda k pití, potrava a hlavnê klid
s moænostíúkrytu.Tojsmesesnaæili dodræetaænap‡ípady, kdyjsmezámêrnênavodiliji-
nou situaci, abychommohli simulovatpodmínkyodli¿ného nebostudovanéhochování.
Jakuæjsemsezmínil, díkyteraristicejsmemêli p‡íleæitostpozorovatdûkladnêji zmijíná-

mluvy, pá‡ení, porod,aletakésoubojesamcû (obr. 13),o kterÿchjsmev tédobêjensly¿eli.

Obr. 13
Soubojzmijíchsamcû
PODLESCHIEMENZ (1985)
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Soubojesamcûspadajídodobypá‡ení, kdyæsepoprvnímsvleçenívydajízasamicemi
k tomutoaktup‡ipravenÿmi. Doteráriajsmeumístiliosmsamcûajednusamici. K soubo-
jûmmezisamcidocházelopraktickyhnedposvleçení.Jedenmladÿ, pohlavnênedospêlÿ
samec, se soubojû ani pá‡ení nezúçastnil. V¿emi ostatními, i samicí, byl ignorován, ani
nejevil známkyvzru¿ení. Do souboje sezapojili vædydvajedinci. P‡iblíæiv¿ím sedal¿ím
samcem byli soupe‡i oçicháni, ale byl jimi ignorován, ani seo souboj nepokusil. Souboj
jeprovokovánaktivnêj¿ímjedincem. Kaædÿjevínestejnouchuƒsoubojesezúçastnit.Mé-
nêaktivníjedinecmûæesoubojznenadáníukonçit,alemûæebÿtk nêmuznovuvyprovo-
kován. Bêhemjednoho dnemûæe dojít k nêkolika soubojûmjak stejnÿch samcû, tak se
mohou úçastníci i vyst‡ídat. Nêkdydojde kjednomu souboji, jindymûæe9bojová: nála-
da trvat i nêkolik dní nebo se mûæe obnovit po nêkolikadenní p‡estávce.
Potÿdnujsemdoteráriak chovanÿmzmijímp‡idalje¿tênesvleçenéhosamce.Ostatní-

mi samci byl okamæitêzaregistrovánaprovokován k souboji.Tomu sev¿aksnaæil zabrá-
nitútêkem. Druhéhodnesesvlékl asoubojevypuklynanovo.Vædyjenmezi tímtosam-
cem a nêkterÿm z d‡íve chovanÿch. Mezi d‡íve chovanÿmi samci nové souboje jiæ
nenastaly. Experimentálnêjsmek bojujícímsamcûmzmijeobecnép‡idali ijinédruhyha-
dû, ale ti svou p‡ítomností prûbêh souboje neru¿ili a sami se ho nijak nezúçastnili.
Vlastnísoubojmûæetrvatod nêkolikavte‡inového náznaku aæpotémê‡hodinovÿ9ta-

nec:s krátkÿmi,jakobyoddechovÿmiçasy. P‡itomsivzájemnêobtáçejítêla,zvedajíhla-
vyap‡etlaçujísejimi.V tomtopostavenímohousetrvatnamístênebosespoleçnêplazit.
Vjednomp‡ípadêjsmepozorovali i uchopenísoupe‡ovatêladotlamyútoçníka, aniæby
na kûæi uchopeného byla patrna nêjaká zranênízuby.
Jeden známÿmi s notnou dávkou vzru¿enívyprávêl o zajímavém setkáníse zmijemi.

Byl naprocházcese psem právêv okolíÇepce. Psíkposlu¿nêazvolnapobíhal p‡ed pá-
nem nacestiçce. Najednoujehoçty‡nohÿ kamarád ustrnul. Pes naoslovenínereagoval,
jen up‡enêhledêl p‡edsebe. Pán hodo¿elanaskytl semupohlednapomaluasoubêænê
seplazícísamcezmijí, kte‡ímêli vztyçenéhlavynadzemí. Hlavami sedotÿkali, jakobysi
vyprávêli. Teâustrnul pán. Pes po t‡ech krocích vêt‡il, nehrozí-li pánovi nebezpeçí. Ze
strachuo æivotkokr¿panêlahovzalpándonáruçí.Vyru¿enézmije,açnerady, rychlezmi-
zely. Kaædá najinou stranu arény. Litoval jsem, æe nemámtakové stêstía 9P‡íroda:je ke
mnê skoupá.
Zajímavÿ pokus jsme uskuteçnili díkyjednomu bláznivému nápadu. Pan Ji‡í Bálekje

dnes seriózním kameramanem ústeckého studia Çeské televize. Poznali jsme se, kdyæ
mnevyhledaljakozaçínajícíteraristaaæákzákladní¿koly.Jehozájemo plazícísepotvûr-
kyrostl s ním.Absolvovalgymnáziumap‡íleæitostnêpozorovalzmijenaÇepci. Proorga-
nizaçníschopnosti nastoupil do ústeckézooavedl krouækymladÿch zoologû. Takjsme
sestali profesionálnímispolupracovníky.Vá¿nivêfotografoval,akdyæjsmev zooz‡ídilivi-
deostudio, stal sejehovûdçíosobností. Dal¿ím aktéremvevyprávêném p‡íbêhu byl ná¿
externíspolupracovník,jiæzmínênÿpanZbynêkZeman. Bylatoopêtteraristika, kteránás
svedladohromady.Jehoenormnízájemo æivotzmijízpûsobil,æesemnouzaçalzmijein-
tenzivnê sledovat a dokonce objevil dal¿í, nep‡íli¿ vzdálenou lokalitu.
Koncemdubnajsmenamanipulaçnímstole,v propagaci ústeckézoo,pomocílepenky

slepili provizorníodkrytéterárium 140x 60x40cm,abychomv nêmmohlizachytitsou-
bojezmijích samcû. Teráriumjsmevybavili travními drny, aby iluze p‡írodního prost‡edí
byladokonalá.Donêjjsmespoleçnêumístili ¿estçerstvêsvleçenÿchsamcûadvêdospêlé
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samice. S nadêjí, æedosáhnemekÿæenéhoefektu,jakouæmnohokrátep‡edtím. Nasam-
cích bylopatrnovzru¿ení.Obêsamicevzbuzovalyjejichzájem. Námluvysejim líbily, ale
p‡edpá‡enímsesnaæilyukrÿtv trávê. Navzdoryv¿emzvyklostemseani samci nenechali
vyprovokovatk soubojûm. Dostateçnÿklid, kterÿjsmehadûmdop‡áli, ani pokusys pro-
vokováním samcû se nesetkalys odezvou.Odchytil jsemtedyjednu samici apot‡el ma-
nipulaçníháçekmazemzískanÿmz kloakysamice. Samci reagovali naháçekjako nasa-
mici.Oçichávaliadotÿkali seho,jakobytobylajejichdruæka. Dál uæjsemneváhal,chytil
dal¿ísamiciaprovedltotéæs mÿmpravÿmukazováçkem.Námitkykolegûjsemnep‡ipus-
til adomluvil se s Jirkou aZbyñkem, æev p‡ípadêprû¿vihujsem byl u¿tknutvenku.Zmi-
jím jsem se asi líbil. Na prst reagovali stejnê jako na samici. Po poçáteçním oçicháníse
s ukazováçkemmazlili jako bych byl, kdovíjaká, samice. Çasv¿akneúprosnê letêl a po
zmijíchsoubojíchanistopa. Protoæesenámzdálo,æenám¿têstíp‡eje,dohodlijsmese,æe
budeme pokraçovat celou noc.
Jirka nainstaloval kameru, kterou propojil s monitoremvevedlej¿ímístnosti, abychom

zmijesvoup‡ítomnostíneru¿ili, alemêlijestálenaoçích. Nocpokroçila, alevÿsledekbyl
stálev nedohlednu. Nezbylo, neæ sev noçním sledováníst‡ídat. Prvnínastoupil sluæbu
Zbynêk. V ¿est hodin ráno nás nesmlouvavêvzbudil budík. Zbynêkpohotovêvyprávêl,
æejsmebyli k neprobuzení,aæezanásmusel slouæit.To‡íkal, kdyæbezosty¿nêvylézalze
spacáku. Jedinê Jirka ¿el çipernê obhlédnout situaci aby nám vzápêtíoznámil, æe çty‡i
zmijejsou fuç. Pochvíli usilovného pátráníjsme hadyobjevili. Protoæe uæ nejevili zájem
anio samiceajen hledali kdezmizet, pokusjsmeukonçili. Rádi nadobuseznamováníse
se zmijími feromonyvzpomínáme. Vûnê feromonû zmijích samic je typická, i kdyæ ne-
jsemschopenjislovnêpopsat. P‡i popsanémpokusujsmeseseZbyñkemdohodli,æevní-
máme tutéævûni. Nêkolikrátjsmeji ucítili i naÇepci. Marnê jsme po p‡ítomnosti zmije
v k‡oví, kdejsmesi ji uvêdomili, pátrali. Jednoujsme p‡i takovém ¿tastném ucítênízmije
skuteçnêobjevili stoçenou samici, ale nic nenasvêdçovalotomu, æevûnêpocházíod ní.
P‡i uchopenídorukyaoçichánílzestejnouvûni,víceménê,cítituv¿echdospêlÿchsamic
na ja‡e. Nepokroçili jsme v poznánídále, ale stejnê to bylo hezké.

ZM
IJEV
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SLEDOVÅNïPOKRAÇUJE
Zaçátkem roku 1987mnevyhledal panZbynêkZeman.Mladÿterarista, kterÿmêloba-

vu o zdravíchované krajty. P‡i¿el jsem se nani podívat. Nebyla napadena roztoçi, jakse
obával, ale bylo o çem si povídat. Na rozdíl od mnoha teraristû mêl Zbynêk zalíbení
i v na¿íherpetofaunê. Domluvilijsmese,æemnenav¿tíví,alejaks obliboudodává,9prÿ:
jsemnatozapomnêl.Æenamusdêlila,æejsemnaÇepci, nazmijích.Vydalsemnehledat.
Potkali jsmesenacestiçceod Neznaboh. Radostnêmi hlásil: 9Vidêljsemzmiji!: 9Abyla
barevná?:, zeptaljsemse.Oçkasemu rozzá‡ila: 9Nádhernê! Krásnêçernáabílá.:Zprá-
vu o çerstvê svleçeném samci jsem p‡ijal se smí¿enÿmi pocitya s omluvou, æejsem pro
zmijezapomnêl nana¿i schûzku. Pokraçovalijsmev prohlídce lokality. KdyæZbynêkuvi-
dêl skuteçnê nabarvené zmije, pochopil pûvodníotázku. Znaçenía sledovánízmijí ho
taknadchlo,æemnêsamotnémudodalenergiiv práci nepolevit. Naopak,çastêjijsmesle-
dovali a znaçili zmije v ¿irokém okolí lokality. Za to Ti, Zbyñku, pat‡ídík.
Následujícího roku se poda‡iloZbyñkovi objevitdruhou lokalitu − 9pod silnicí: podél

Chuderovskéhopotoka. Dêtiz nedalekÿch panelákûSeverníterasymu líçily,jaktadyby-
lysvêdkypá‡enízmijí.Zbynêknelenilazaçalzmijezdej¿ípopulaceznaçit.Taksestal krá-
lem III.
Snad nejzajímavêj¿ím zji¿têním bylo, æetyto dvê populacevzájemnê nekorespondují.

Jako by se dræely v pásech asi 150 m ¿irokÿch, danÿch vrstevnicemi a leæících nejblíæe
200 m od sebe. Ale délka toho pásu je nám neznámá.
Migrace nám stáleje¿tê dêlá starosti. Prozatím nejdel¿ívzdálenost, kterou jsmezjistili

u sledovanÿchzmijí, urazil 9Jofre:, samecs hrbem nazádech, çíslo 108, prvnênalezenÿ
aznaçenÿ8.4. 1987. Kaædéjarobylmnohokrátpozorován naobvyklÿchmístechv cent-
ru lokality.Stejnêtaknaja‡e1991 aktivovalod24.b‡eznado28.kvêtna,pakseztratil.Ale
2.çervnabyl spat‡enustudánkyv Neznabozích,coæjevzdu¿nouçárou2000m daleko.
Tím p‡ekonal rekord samceçíslo43, kterÿbyl oznaçen 5. 8. 1977 praktickyvest‡edu lo-
kality. Kaædoroçnê byl tamtéæ spat‡en aæ do29. 4. 1979. Dva rokyjsem ho nevidêl, ale
v dal¿ícht‡ech letechbyl pozorovánpravidelnê, kaædéjaroaædo18.4. 1984, kdyzmizel.
Objevil se aæ 8. 4. 1989, ale 900 m daleko smêrem na Neznabohy.
Stejnêtajemnÿje i pohybzmijípo lokalitêbêhemjednohodne. Samecçíslo 130seobje-

vil 3. b‡ezna 1989azmizel 1 . kvêtnatéhoæ roku.Odtédobyjsmehonevidêli.Aledona¿í
mysli sezapsal 16. dubna, kdybyl nesvleçenÿkontrolovánv bÿvalém sadê. Podvou hodi-
nách byl nalezen svleçenÿnaokraji k‡ovív polovinêhranicepole.Zatudobu, kdysetvá‡il
jako neviñátko, se dokázal svléknout, p‡esunout se o 300m azase se slunit, jako by nic.
Tojevelkánevÿhodap‡íméhopozorování. P‡esve¿kerou snahujsmeodkázáni hlavnê

na¿têstíp‡i procházení lokalitou. Stra¿nêmê¿tvalo, æesevesledovánípohybuzmijíne-
mûæeme hnoutz místa. Jsou známé metodyjak na to, ale vûbec nejsou snadné.
Kapsle s radioaktivním kobaltem (

60
Co) se umístípod kûæi sledovanéhoæivoçicha. Pak

uæstaçípomocíGeiger-Müllerovapoçítaçezjistit, kdehledanÿtvorje. I p‡esznaçnáome-
zení (zastínêní hadazeminou, kamenem amalá çtecívzdálenost) byto znamenalo pro
násvelkÿpokrok.Obrátiljsemsenakamarádyz vÿzkumnéhoústavu.V¿esepoda‡ilovy-
‡e¿it. Jedinÿproblém bylodlouhodobézapûjçenípoçítaçe.Vesvé naivitêjsemseobrátil
navojenskou správu. Têæko semi vysvêtlovalo, jakjsem k 9tomu nápadu: p‡i¿el, abych
kamarády nedostal do prû¿vihu.
Mnohemnadêjnêj¿íaschûdnêj¿ísemijevilaradiotelemetrickámetoda,o kteréjsemse

tou dobou dozvêdêl. Je velmi jednoduchá. Velice zmen¿enÿ radiovÿ vysílaç se umístí
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podkûæihadais baterií.Anténaseprovléknekûæí. Pozorovatelzedvoumístzamê‡íp‡es-
nêpolohusledovanéhohadaajevyhráno.Hadsenacházív prûseçíkuzískanÿchp‡ímek.
P‡esnad¿eníiodbornostznámÿchjsempot‡ebnouaparaturu nezískal. Bylomoænésivy-
bavenípo‡íditza2000dolarû, ale natomi nezbÿvalo. Vkládal jsem nadêji do úçasti na
1 . svêtovém herpetologickém kongresu. Tam se jistê objevímecená¿. Neobjevil, ale dr.
Naulleau mi soukromê sdêlil, æe tutometodu uæívajíu hadûv ohraæeném prostoru, aby
o drahávybavenínep‡i¿li. Nadêjnábylazprávakolegy,jehoæjménojsemkesvé lítostiza-
pomnêl. Pomocítelemetrie sledoval hady ¿írohlavcev izraelské pou¿ti. Mêl k dispozici
od vojákû auta s technikou a p‡idêlené spolupracovníky. Ani jsem mu moc nezávidêl.
Nezbÿváneævê‡it,æe i tatotechnikabudeçasemdostupná i na¿imbadatelûmanezûsta-
ne jenom snem.
Kdysijsemvidêl televiznísnímkyo americkémherpetologovi, kterÿvoperoval ch‡estÿ-

¿ûmminivysílaçky. Pustiljezpêtdop‡írody. Druhÿden nalokalitu p‡ijel pohodlnês kara-
vanem.Z útrobautavytáhl dálkovê ‡ízenÿmodelmotorového letadla, kterÿnesl retrans-
látor. Karavan byl vybaven poçítaçem. Usmêvavÿ herpetolog zmáçkl páçku ovladaçe,
kterÿdræel v ruce. Letadlo sevzneslo a létalo dle p‡íkazû pozorovatele nad okolníkraji-
nouseskálamiakañony.Jakmilezaznamenalop‡ítomnostch‡estÿ¿e,poçítaçzakreslil ná-
lez do mapy a p‡ipsal okolníteplotu i teplotu hadova têla.
P‡edstavovali jsmesi jakz deky, nedalekoTrabantu, hledím naobrazovku poçítaçe na

Zbyñka, kterÿ ovê¿en rûznÿmi çidly propátrává podle p‡íkazû ze sluchátek celÿÇepec
a poçítaç chrlízískaná data. Je pravda, mûj parƒák nesdílel stejné nad¿ení. P‡i zpáteçní
cestêkNeznabohûmjsmeznovupro¿liobê lokality. Protendenjsmesedmihodinovÿvÿ-
let za zmijemi ukonçili. Je krásné bÿt ¿ƒastnÿm bláznem.
Zmijeobecnájepovaæovanázaæivoçichas noçníaktivitou.Takév teráriuji lzetakpo-

zorovat.Zpravidlaporozsvícenítopnéæárovky,coæv mémteráriujenaja‡eanapodzim
v 10hodin, kdeætov létêv 8 hodin, zmijeopustíúkrytastoçísepod nínebovjejítêsné
blízkosti. Takvydræí leno¿itaæçty‡i hodiny. Çastêji uæ podvou hodináchzasezmizív ú-
krytu nebozaujmemístochladnêj¿í,jakobyv polostínu.Æárovkyvypínáautomatnaja‡e
anapodzimv 16hodin, kdeætov létêve20hodin.V prvnímp‡ípadêzmijevyhledáteplo
je¿têv pozdnímodpoledni, kdeætovedruhém,tedyv létê,aækolem 18. hodiny.Alev lé-
tê mázaçátekodpoledníaktivitymnohoodchylek, které nenísnadné specifikovat (obr.
14). Je-li hladová, dokáæe¿mejditpoteráriujakdopoledne, tak i v podveçer.V noci do-
vedou neru¿enê spát, stejnêjakovytrvale prolézatv¿echnyúkryty i kouty.Ale prûkazná
závislost klidu a çilosti mi uniká.



38

Uæ vzaçátcích jsem se pokusil sledovat zmije po setmêní a v noci. Dokonce sklá‡i
z chemiçkymi opat‡ili drobnéodrazové kuliçky, çervené, oranæovéabílé barvy. Chyce-
nÿmzmijímjsem namazal nah‡betêpásekKanagomemaposypal ho kuliçkami.V labo-
ratorních podmínkách avesvêtle baterkyoznaçenézmijezá‡ilyznamenitê.V nocijsem
jeVelorexemodvezl napûvodnímístoavypustil.Abych uspêl, mêljsemvypûjçenuaku-
mulátorovou halogenovou svítilnu. Snadcelédvêminutyjsemoznaçenézmijesledoval,
neæmiv trávêapod ke‡emzmizely. Nenechal jsem seodraditadot‡íhodinjsemjevy-
dræel hledat. Marnê. Nena¿el jsem ani neoznaçené.
Navzdory poçáteçním neúspêchûm jsme se Zbyñkem obnovili noçní pozorování.

Opakovanê jsme si na lokalitê postavili stan jako základnu, vædy na dva dny, v kvêtnu,
çervnu,çervenci, srpnuazá‡í.Tobyl plán.S prohlídkou lokalitjsmezaçaliv 21 hodin.Za
dvêhodinyjsmenejzajímavêj¿íçásti pro¿li. Poçaji jsmeo pûlnociznovavyrazili. Pojídle
a çaji jsme byli za ranního rozb‡esku odhodláni pokraçovat. Ranní rosa nám v úmyslu
zabránila. Po dvou pokusech jsme dal¿í noçníexkurze omezili na procházkyod 23 do
1 hodiny, ov¿em, se stejnÿm vÿsledkem. Bêhem noçních lovû jsme nevidêli ani jednu
zmiji, ale za to se nám poda‡ilo vædy sníst zásobu jídla i na druhÿ den.

Obr. 14
Termoregulacezmijeobecnévlétêzarûznÿchatmosférickÿchpodmínek
A−relativnêzamraçenÿden, B−sluneçnÿden; plnáçára−teplotavæaludkumê‡enára-
diotelemetricky, teçkovanê−teplotamê‡enákovovou atmosférickou sondou 50cm nad
zemí, çerchovanê−teplotavestínu 50cm nadzemí, çárkovanê−teplota20cmpodze-
mí. Podle NAULLEAU (1983), upraveno.
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Jedinÿmi spolehlivÿmi vÿsledky noçních lovû bylo zji¿têníæe:
1 . Noc je p‡íjemnêj¿í prospat neæ ji strávit zbyteçnÿm hledáním zmijí.
2. P‡i pozorovánív p‡írodênenínikdydostjídlaapití. (I p‡i nejzajímavêj¿ích pozorová-

ních zbude dost çasu na jedno i druhé.)
3. Ranníprocházkav rose, kdylokalitaneníje¿têzalitasluncem,jemrhánívlastníener-

gií. (Çasu lze vyuæít k ranní kávê nebo maté. A tê¿it se, co p‡inese den.)
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Zatímconaja‡e, kdyæzmijezaçalyaktivovat, bylo relativnêsnadnéses nimi setkat,tak

po skonçeníobdobí pá‡eníto zaçalo bÿtznaçnê obtíæné. Nejen pro rûstvegetace, ale
hlavnêproto,æejsmenêkterédnyæádnézmijenenalezli.Tobylok zbláznêní! Denstejnÿ
jakojindyazmije prostê nebyly. Dokonceveçty‡echzku¿enÿch lidechjsmeponich pá-
trali,alebezvÿslednê.Z jinÿchmístokresujsmedostalizprávy,æetendentakénebylypo-
zorované,aleçastêji bylijinípozorovateléúspê¿ní. P‡estojsmesimysleli,æealespoñmíst-
nê je jejich aktivita nêçím ovlivnêna.
Usmálo se v¿ak namne ¿têstí. Zatímcojsme s Honzou zpracovali a publikovali první

vÿsledky,zaçalavÿstavbaHydrometeorologickéhoústavuAkademievêdv Koçkovê.Nê-
jakou dobutrvalo neæbyl ústavdokonçen, neæse poda‡ilo najítp‡átelemajícíchuƒpod-
porovatbláznyazbyteçnostiaujasnilose,cobudet‡ebasledovat. Díkyfandovstvínezi¿t-
nÿch p‡átel se poda‡ilo shromáædit úæasná data: denní teploty maximální, minimální
a p‡ízemníminimální, prûmêrnouvlhkostvzduchu, prûmêrnou rychlostvêtru,oblaçnost
ve 14hodin, stavpoçasív 7, 14a21 hodin, délkasluneçníhosvitu, stavpûdyv 7, 14a21
hodin a tlakvzduchu ve 14 hodin, to v¿echno od roku 1981 do roku 1989.
Teâp‡i¿lachvílep‡ipomenoutp‡ítelePavla, kterÿaçsámneinklinoval k teraristice, udê-

lal promnemnoho, jen tak, z p‡átelství. Dr. Pavel Çíæek, CSc., byl matematikem Krajské
hygienicko-epidemiologické stanice. Léka‡ské a biologické vÿpoçty mu nebyly ¿panêl-
skouvesnicí. Nezi¿tnêmimatematickyhodnotilvÿsledkystudia¿títkû nahlavêzmijírûæ-
katÿch a zmijímen¿ích, stejnê jako vÿsledky sledovánía populaci zmije obecné. Jemu
jsem takévnutil získané údajeod 9rosniçká‡û:, coæ nedaloæádnou práci, protoæe Pavel
byl pro kaædou blbinu. V nadêji, æe se koneçnê hnu z místa ve snaze objasnit aktivitu
zmijí, jsem mu vysvêtloval: 9Moæná, æe najde¿ nêjakou závislost mezi tlakem vzduchu
a jejich chutíbÿtzalezlé nebovenku.:V úvaháchjsem pokraçoval: 9Snadzaçátekako-
necaktivitybudou provázetnêjakévÿraznézmênyteplot, t‡ebav nêkolikadennímp‡ed-
stihu.: Nazávêrjsem smêle formuloval: 9Zmije nemají rádyvêtrné poçasí, také aktivují
kdyæneníjasno, líbísejim pode¿ti nebomezi de¿têm.Anebo ...:, nenechal mêdomlu-
vit. 9Jásitov klidup‡eberuadámTivêdêt.:Vzalsvazekdat, poloæil honastûl, p‡inesl ká-
vu, sedl si pohodlnê do k‡esla proti mnê a téma rozhovoru se zmênilo.
Pot‡ech nedêlíchjsemse,jakobynáhodou,zastavil u Pavla: 9Asi z tohonic nebude.:,

znêla strohá odpovêâ. Za dva tÿdny mne vyhledal doma. 9Bude¿ zklamán!:, zaçal na
úvod, 9Æádnouzávislost, kterábystálazato,jsemnena¿el.: Kdyævidêlmézklamání, do-
dal: 9Alejestli chce¿, takmi ‡ekni ajáTi tynesmyslymatematickypotvrdím, alefakttam
æádnou závislost nenacházím.: Nadêje, kterou jsem vkládal do získanÿch dat, práce
mnohap‡átel, nêkolikletstrávenÿchznaçenímzmijí, serázemrozplynula. Dalijsmesi ká-
vuapovídali si o jinÿch krásáchæivota. Nêkolikrátjsemje¿têzavedl rozhovornazmijíté-
maastatistiku,alePavel byl neoblomnÿ: 9BuâTionêcojde, nebosimûæemevymÿ¿let!.:
S tím jsem nemohl neæ souhlasit. Punc vêdeckosti se rozplynul.

>
Dlouho mi smutná nálada nevydræí, kromê toho mê pozorovat zmije baví a navíc si

myslím, æetomácenu.Abych neúspêch p‡evezl, postavil jsem nabalkonê 9zmijárium:.
Zámêrbyljednoduchÿ.Zmijebudumítv polop‡írodníchpodmínkách. Nebudoumítsice
svobodupohybu,moænostvolbyjinéhoprost‡edía¿irokéspektrumpotravnínabídky,ale
nadruhéstranêuvidím, kdybudouv úkrytuakdybudouvenku.Venkovníteráriumbylo
jenom 80x 35 x 25 cmveliké, protoæevedle kaktusového skleníçku uæ nezbÿvalo p‡íli¿
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místa. Stavitelé panelákû totiæ nebrali v úvahu pot‡eby 9bláznû:. Terárium bylo zakryté
rámem s pletivem o velikosti ok 5 x 5 mm. Substráttvo‡ila mêlkávrstva dubového listí,
vêt¿íavy¿¿íkorkovákûraskÿtalamoænostk úkrytuavhodnÿplo¿¿íkámen krylvchoddo
9podzemí:. Podzemíp‡edstavovalodal¿íterárium30x 25x 60cms 5vlepenÿmi, st‡ída-
vÿmi,trojúhelníkovitÿmipatry.Celoup‡ednístranutvo‡iladví‡ka.Zev¿echstranbylototo
terárium izolováno5cmsilnouvrstvoupênovéhopolystyrenu. P‡edníizolaçnídeskabyla
odnímatelná, abybylomoænohadyv zimovi¿ti kontrolovatadví‡kaumoænilap‡ípadnou
manipulaci. Kontaktní teplomêr zavê¿enÿ mezi patra podzemí hlídal teplotu 4̊ C pro-
st‡ednictvím reléatopenízaji¿ƒovalydvê75Wæárovkyzapojenédosérie leæícípodbez-
peçnostním krytemz pletiva nadnêzimovi¿tê. Prûlezz teráriadozimovi¿tê umoæñoval
asi2cmu‡íznutÿrohdnaprvníhoahornístranydruhého.Mezidnemteráriaavrchnístra-
nou zimovi¿tê byla vrstva vy‡íznutého polystyrenu tak, aby otvory na sebe pasovaly.
Vyústênívchodu bylo nad prvním patrem zimovi¿tê. Hadi záhy vchod do nêj objevili
a zaçali sepojednotlivÿchpatrechbezpeçnêpohybovat.Jedinÿmnedostatkembylo,jak
sepozdêji ukázalo, krmeníæivÿmimy¿mi.My¿ímsepoda‡ilopolystyren prokousatajed-
na zmije mne pak p‡ivítala na balkonê. Na¿têstí se jítam líbilo a nespadla. Od té doby
jsem,poopravênedostatku, krmilvÿhradnêzabitÿmimy¿mi. Popsanéza‡ízenísemiplnê
osvêdçiloamohu hosmêledoporuçit. ¢koda,æemêtonenapadlod‡íve. Po rocejsemse
odstêhovalabohuæel uæjsemnevlastnil balkon. Itakjsembêhemrokuuçinilzajímavápo-
zorování.
Pûvodnízámêr,æesepodívámnabalkonovéteráriumapodletoho,zdazmijejsouven-

ku çi nikoliv, pûjdu teprve nazmije, byl lákavÿ. Ale musel jsem na nêjítvædycky, abych
mêl dûkaz. Ukázalo se, æe zmije si dêlajícoje napadnejen proto, abych nemêl radost.
Nêkdysevyh‡ívalyjednyidruhé,jindyjsempodvlivemzmijínabalkonêponichnaloka-
litêmarnêpátral.Çastokrátjsemsevydal nazmijejenomabysene‡eklo, protoæe9domá-
cí: bylyzalezléaejhle, zmije na lokalitêmêmálem 9vítalymáváním kapesníçku:! Statis-
tické hodnocení têchto pozorování nebylo prûkazné. Jeden poznatek tu stejnê byl.
Obçassenazmijenabalkonêza¿lapodívatiæena.Tuseukázalo,æebalkonovézmije,aç-
kolivneaktivovaly, kdyæjsem na lokalitu ¿el, se posléze nahodinkuobjevily, abysevças,
p‡edmÿmnávratem,zaseschovaly.Z opakovanÿchpozorováníjasnêvyplÿvá,æeaktivita
zmijísemûæev létêzkrátit i napûl hodiny, ato i opakovanê, bêhemdopoledneaodpo-
ledne. Naja‡ea na podzim sedenníaktivita prodluæujeaæ na4 hodiny (nejdel¿ízazna-
menanádobapobytuzmijenamístê). Pro lep¿ísledováníletníaktivityzmijína lokalitêby
bylo úçelné:
1 . Zvÿ¿it poçet pozorovatelû.
2. Zmen¿it sledované úseky.
3. Prodlouæit dobu pozorování.
ùçelné, ale pro mne neproveditelné!

Pozorováníaktivityzmijíæijících v balkonovém teráriu mi p‡ipravila p‡ekvapení, kdyæ
jsemjev pohodlímohl sledovatizachladnÿchdnû, kdybymêp‡edtímanivesnu nena-
padlo, abych senanê¿el na lokalitu podívat.Takjsemnap‡. 15.4. 1990, kdyv noci pr¿e-
lo, ránobylozataæeno,v 9.45 hod.bylateplota7̊ C atrávabylamokrá, leæel stoçenÿ, na
trávêvedleke‡e, nadruhé loucesamecçíslo 119,oznaçenÿst‡íbrnêahnêdê.V 11 hodin,
kdyuæmi ne¿la páraod pusy, jsemvidêl 6 dal¿ích zmijí, mezi nimi i povêstnou 73. Je¿tê
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tÿædenve12hod., kdyuæteplotadosáhla16̊ C,senalokalitê9podsilnicí:setkali upoto-
kasamecç. 500 (st‡íbrnÿ, okrovÿ) a samiceç. 520 (zlatá, çervená), abysecelou hodinu
vênovali zachováni druhu, aniæ byje Zbyñkova a moje p‡ítomnostvyvedla z míry.
Je¿têvêt¿ího p‡ekvapeními 9balkonové:zmije p‡ipravilyseæraním.V¿eobecnêsemá

zato,æehadi nejsou schopni strávitpotravu p‡i teplotách niæ¿ích neæ24̊ C. S klesajícíte-
plotou se naæraníhadi mohouotrávittoxickÿmi produktymetabolismu.Trvalÿpokleste-
ploty vede k hibernaci aæ ke smrti. I kdyæ se vêt¿ina publikovanÿch poznatkû tÿká
tropickÿch hadû a vædycky v p‡írodê existují vÿjimky, byl jsem velmi p‡ekvapen, kdyæ
zmijev teráriu, kdybêhemdneteplotanep‡esáhlapotÿden 16̊ C, samypoz‡elyadob‡e
strávily my¿i (obr. 15). Nebylo to náhodné nÿbræ opakované pozorování. Srovnám-li vi-
zuálnê kondici zmijíchovanÿch v pokojovém teráriu av teráriu na balkonê, musímjed-
noznaçnê konstatovat, æe zmije chované v polop‡írodních podmínkách jsou v lep¿ím
zdravotním stavu.

Obr. 15
Délkatrávenípotravy(vhod.)vzávis-
lostina teplotê (

O

C) uzmije obecné.
Podle NAULLEAU (1983), upraveno.
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ZMëNAJEÆIVOT
P‡i bêænémzpûsobu æivota si p‡íli¿ neuvêdomujeme p‡irozenézmênyv p‡írodê. Do-

p‡ávámejim pozornostteprve kvûli náhlÿmzmênámv dûsledku lidskéçinnosti. Pozvol-
né, p‡irozené zmêny si vêt¿inou uvêdomíme aæ s çasovÿm odstupem nebo vûbec ne.
Tím, æejsemdvêdesítky letsledoval zmije nastejné lokalitê, mêl jsemtrochuvêt¿ímoæ-
nost si tyto zmêny uvêdomit.
Podstatnou, i kdyæ p‡irozenou zmênou byl vzrûst mladého bukového porostu okolo

zídky.Zídkabyla i prvnímobjevenÿmzimovi¿têmzmijí. Spolu sezmijemi tu trávilyzimu
i uæovkyobojkové.Zadeset letokolníporostuænatolikvzrostl,æepûvodní,zmijemi pre-
ferovanámísta, bylazastínênaazmijejeopustily. Po roce 1982jsem uæzmije napûvod-
ních místech, kde jsem se sledováním zaçínal, nena¿el.
Velkou a nep‡irozenou zmênou byla regulace Chuderovského potoka v roce 1974.

ùpravakorytapotokamêlazanásledek likvidaci p‡ilehlé baæinyavymizeníçolkû obec-
nÿch, skokanû sk‡ehotavÿch, skokanû hnêdÿch a uæovkyobojkové. Na p‡ítomnostzmijí
na lokalitê9podsilnicí: nemêla regulacepotokaprokazatelnÿvliv, i kdyæzdej¿ípopulaci
zmijí sledujeme pravidelnê teprve od roku 1988.
Pûvodní starÿ hru¿kovÿ sad, kterÿ rostl z vêt¿í çásti na lokalitê 9pod silnicí: a z çásti

na souçasnémpoli, tvo‡ícíhranici lokality9nadsilnicí:, bylcelÿzlikvidovánv letech 1981−
1982. Povykácenísadubyl p‡emênênv poleapozdêjiz çástivestaveni¿tê. Po likvidaci sa-
du jsem po t‡i roky zaznamenával vy¿¿ívÿskyt mláâat zmijí na sledované lokalitê.
Mladÿ jabloñovÿ sad na vÿchodní hranici pole, kde se také p‡íleæitostnê vyskytovaly

zmijezesledované lokality, bylvykácenap‡emênênv polev roce 1990.Ani tytozmêny
v¿ak nemêly negativnívliv na zdej¿í populaci zmije obecné.
Stavbastoæárûelektrickéhovedenípodél lokalityÇepecsmêremnaNeznabohyv letech

1982−83 poznamenalazejménastanovi¿tê, kteréjsme nazÿvali 9u trianglu:. Bylovykáce-
nok‡oví, podkterÿmzmijezimovaly. Navzdoryobavámseanitentozásah nazdej¿ípopu-
laci negativnê neprojevil. K‡ovído dvou let obrostlo a je jimi i nadále vyhledáváno.
Pole podél silniceChuderov− Boætê¿iceje pravidelnêobhospoda‡ováno. Takézemê-

dêlskáçinnostnevykazujenazdej¿ípopulaci prokazatelnê¿kodlivÿvliv. Pouzenasklon-
ku léta, kdyæje pole vápnêno, jsem nikdy najeho okraji, alespoñ po dobu çtnácti dnû,
zmijenevidêl,zatímconaloukáchnadBoætê¿icemiaktivovaly. Ponêkudhor¿íjepodzim-
níhnojenípole kejdou. To namne pûsobilo, jakobyzmije daly p‡ednost i d‡ívêj¿ímu zi-
mování, neæçichattenzápach.Anisejimnedivím,protoæeprohlídkalokalityv tudobuje
utrpením. Boætê¿ické loukypo sklizni i pole bylyvyuæívány k pastvê hovêzíhodobytka.
Neznáme p‡ípad, æe byzmije byla pasoucíse krávou u¿lapána. Také neznámzdej¿íp‡í-
pad u¿tknutíkrávy, i kdyæ podle informacíokresníhoveteriná‡e nejsou u¿tknutípasoucí-
ho se dobytka na ùstecku vÿjimkou.
Pronásbyly informacepasákûo spat‡enízmijíuæiteçné.Je¿têdûleæitêj¿ív¿akbylospá-

sáníporostu dobytkem kolem polí, mezí, úvozû a k‡ovisek. Tojsme si teprve uvêdomili,
jakou sluæbu nám krávyprokazovaly.Od roku 1992 tatopastvaskonçila. Kdyæjsem si za
pár let p‡i¿el na lokalitu p‡ipomenout krásnéchvíle, æasl jsem, jakjezarostláajakje ne-
snadné se po ní pohybovat a hledat zmije.
VÿstavbaSeverníterasyp‡iblíæilamêstonapouhÿch 100aæ 150m od lokality9podsil-

nicí:a lokalitu 9nadsilnicí: na300aæ350m.Tímsestalavyhledávanÿmmístemprop‡í-
mêstskou rekreaci. Kupodivu, ani tato skuteçnost se neprojevila úbytkem zmijí. Ani
nestouplozabíjeníapronásledovánízmijí.Takédêtijep‡íli¿neru¿íadíkydobrémup‡ístu-
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pu uçitelû p‡írodopisujsmeo zastiæenízmijíinformováni. Dokonce izdej¿íobyvatelé, se
kterÿmi se p‡i kontrolách lokality setkáváme, nám oznamují, kdy, kde a jak obarvenou
zmiji vidêli. Jsou nám známyjen t‡i p‡ípady, kdy byly zmije lidmi ubité.
Zdej¿íloukys roztrou¿enÿmi skupinami k‡ovisekskÿtajínejenvhodnámístaproslunê-

nízmijí, ale i místaproopalováníçi milovánílidí. Toskrÿváneçekané nebezpeçípro po-
zorovatelezmijí.Têækosepakvysvêtluje,æejsmezaníceníp‡írodovêdcianikolivsexuální
úchylové. Je¿tê nejlíp dopadl Zbynêk, kterémujsem doporuçil, abyse podíval po samci
ç. 500. Vidêl jsem ho ráno nedaleko staré hru¿nê nad potokem. Odpoledne se mladÿ
spolupracovníkvydal nadoporuçenémísto, protáhl sek‡ovím, koutkemokaspat‡il st‡íbr-
néhoaokrovéhosamce, ale rázemoçi zaost‡il na neçekanê rozprost‡enou deku. Na ní,
v odpolednímslunci,chytalabronz lepádêvaodênápouzedospodníchkalhotek. Dívka
se posadila a up‡enÿm pohledem jej chtêla odehnat. Zbynêkvykoktal, æe tu lovízmije.
Smêlédêvçek nêmuhrdêpokroçilos chutímuvrazitfacku. Lovecstáleukazoval nazmi-
ji. Teâsi jív¿imla i srdnatá dívka! Z jejího hrdla se vydralo: 9Fakt ...:. Probrala se aæ ve
Zbyñkovê náruçí.
Pro nás bylo p‡íjemnÿm zji¿têním, æe lidská çinnost p‡íli¿ negativnê neovlivñuje æivot

zmijíkolem ùstínad Labem. Dokoncebysezdálo, æejsou nezranitelné.Vædyƒp‡eæívají
namnohaokrajovÿchmístechsamotnéhokrajskéhomêsta.Zatímjetodobré,alebyloby
chybou nechat se uchlácholit souçasnÿm zji¿têním. Z velmi starÿch literálních údajû,
z konce minulého století, kdyæ byly zmije po tisících loveny a zabíjeny, víme, æe byly
hojnêj¿ínamnohamístech kraje. Lounskést‡edoho‡íjetoho p‡íkladem. Namnohamís-
tech, kteráznámz vyprávêníz dêtství, jsem po nich v souçasnosti marnê pátral. Aleod
kolegû, zabÿvajících se ochranou p‡írody na Lounsku, jsem se dozvêdêl, æe zmije se tu
stálevyskytují, i kdyæuæ netakhojnêjakov minulosti. ùsteckos Kru¿nÿmi horami, Lab-
skÿmi pískovci a p‡ilehlÿm Çeskÿm st‡edoho‡ím je na tom je¿tê dob‡e. Zatím je toje¿tê
propojenásouvisláplocha, schopnáautoregulace. Byl bych nerad, abymésvêdectvízû-
stalo pouhou vzpomínkou.
Známÿmip‡irozenÿmi nep‡átelizmijí, kte‡ísenalokalitêvyskytují,jsou:jeæci,divoçáci,

baæanti auæovkyhladké.Jeæektu bÿváçasto pozorován, ale nikdyjsmehop‡i lovuzmijí
nezastihli. Prasatadivoká se takéobças na lokalitê objeví. Zejména nazaçátku çasného
jaradokáæíp‡erÿtimístavÿskytuzmijí.Jestliv¿akv tomtoobdobíobjevízmijev zemi, ne-
máme p‡ímé dûkazy, ale urçitê jimi nepohrdnou. Byl jsem v¿ak svêdkem, kdyæ udolal
zmiji baæant. Bohuæel toodnesl mnou znaçenÿsamecçíslo 53, znaçenÿ29. 4. 1979 na
horníhranici pole.Tenden, 22. 3. 1981,jsemæádnéhoplazanevidêl. P‡i prohlídcezídky
pûvodníhozimovi¿têjsemvypla¿il baæanta, kterÿdo nêçeho kloval. Byl to právê samec
ç. 53. Uænejevilznámkyæivota.Museljsemsiopakovat,æechci p‡írodunestrannêpozo-
rovat, abych se uklidnil, ale v duchu jsem vidêl baæanta na pekáçi.
Obças v blízkosti zmijí nacházíme uæovky hladké. Ve t‡ech p‡ípadech byly uæovky

naærané. Donutil jsem je poz‡enou potravu zvrátit. Dvakrát vydávily slepÿ¿e a jednou
hrabo¿e polního.Ani v teráriujsem pokusnê nep‡imêl uæovky, abysi nazmijích pochut-
naly, i kdyæjsouz literaturytakové p‡ípadyzmámé.Ojednomtakovém pokusu poz‡ení
zmije 9koronelou: mi vyprávêl ornitologJirka. O tom sezmíním pozdêji. Potencionální
nebezpeçítu trochu je.
Podle na¿ich pozorovánísezmije s uvedenÿmi nástrahami a nep‡ízníosudu dovedou

vyrovnat.Jakjsmezjistili, takobêpopulacenasledovanÿch lokalitáchÇepcejsoupraktic-
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kynemênné.Açkolivje i lidskáçinnosttadyznaçná,zûstávázatímbeztragickÿch násled-
kû. P‡íméasoustavnéhubenítuzmijímzestranyzdeæijících lidínehrozí.Anivÿskytp‡iro-
zenÿch nep‡átel nesniæuje jejich stavy. Dokonce i p‡irozené zmêny prost‡edí, jako je
vzrûstvegetace,zûstávajíbeznep‡íznivéodezvyazmijesi dokáæínajítnovávhodnásta-
novi¿tê. Tozníslibnêaçlovêkbychtêl bÿtoptimistou. Jenæe p‡íli¿nÿoptimismus nenína
místê.Aæp‡íli¿mnohozprávzesvêta,aleiz místna¿ívlasti prokazatelnêukazuje,æezmijí
celkovê ubÿvá. Optimistická nálada, kterou jsme pravdêpodobnê svÿmi pozorováními
navodili, bynemêlavéstk domnênce,æejes na¿íp‡írodouv¿ev po‡ádku. Dokoncei ne-
znalostv¿ech æivotních poæadavkû a detailû pûvodního roz¿í‡enímûæe bÿtvarováním.
Nelzetotiævylouçit,æesouçasnáuspokojivákoncentracezmijív bÿvalémSeveroçeském
krajijejen p‡edzvêstízhroucenísestávajících populacív dûsledkut‡í¿tênísouvisléhovÿ-
skytu v Evropê. Bylo by pêkné, kdybych nemêl pravdu.

I kdyæjezmijev Çeskérepublicecelkemplo¿nêzastoupená,jes podivem,jakmáloto-
ho i o jejím p‡esném roz¿í‡enívíme. Staçí se jen podívat na mapu síƒového mapování
(obr. 16) a s hrûzou zjistíme, æe mnoho çtvercû, ve kterÿch lze vÿskyt p‡edpokládat, je
prázdnÿch. Co je toho p‡íçinou?

Obr. 16Roz¿í‡enízmijeobecnévÇRpodlezískanÿchúdajûdoroku1998
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Pro jedince zabÿvajícího se mapováním roz¿í‡enívybraného druhu æivoçicha je nad
lidskésílynav¿tívitv¿echnamístaosobnê. Protojevyuæívánozprávspolehlivÿch informá-
torûz ‡adve‡ejnosti, kterÿmnejsouna¿espoleçnéznalosti lhostejné.Zprávyshromaæâu-
jíreferátyæivotníhoprost‡edíokresních ú‡adû, nebopracovi¿têAgenturochranyp‡írody
akrajiny(AOPK)v regionech.CelostátnêpakAOPKÇR, Kali¿nická3, Praha3.Nevædyse
zji¿tênÿ údaj dostane na místo urçenía k dal¿ímu vyuæití, protoæe v¿echno záleæí na li-
dechap‡ekonánílenostiçi naochotêspolupracovat.Souçasnÿæivotodçerpáváenergii li-
dípodpo‡itnezi¿tnêrûstna¿ichznalostíavÿraznêsesníæil poçetochotnÿchspolupracov-
níkû. Proto vyuæívám této p‡íleæitosti poæádat çtená‡e mající vztah ke zmijím, aby
s laskavostí sobê vlastní zaslali na mou adresu (Petr Voæenílek, Kundratická 4569/13,
430 04Chomutov) zprávyo zastiæenízmijí, podlevzoru: Datum, místo (nap‡. Jirkov, JZ
odobce,okraj lesanab‡ehu Bíliny), okres, poçet(2ex. pod ke‡emv trávê),jménopozo-
rovatele, kontakt na pozorovatele. Za pomoc p‡edem dêkuji!

Pá‡enízmijí.
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POPULACEZMIJï
Populacímyslíme soubor jedincû téhoæ taxonu, kterÿ se vyskytuje v urçitém období

a v urçitéoblasti. Prostormûæe,alenemusíbÿtohraniçen.Základníznakypopulacejsou:
hustota, forma rûstu, rozptÿlení jedincû, pomêr pohlaví, natalita, mortalita a vêková
struktura. To v¿echno nám o populaci ‡íká slovník, a to v¿echno bych chtêl o :svÿch:
zmijích znát. Ale ani je nenapadne, aby se mnou dobrovolnê spolupracovaly.
Pravdaje, æecose nám poda‡iloobjevitapopsats Honzouv roce 1976, to stále platí.

Po promoci osud odvál mého spoleçníkado Loun ajeho královstvína Kubaçceosi‡elo.
Tu¿il jsemvíce, neæmi bylojasno, æedal¿ísledováníbymohlo p‡inéstnové poznatkyze
æivotazmijí. Podal¿íchdvou letechjsemnastoupil doústeckézoo.Tadyuæjsemnemusel
9krást: ças nazmije, pokud kulturnêvÿchovnéoddêlenízoo, kteréjsemvedl, mêlovÿ-
sledky. Mêl jsem ¿têstí p‡i vÿbêru spolupracovníkû.
PaníZdenaPucováúspê¿nêpracovalas dêtmi adostçasuvênovalaobojæivelníkûm,ze-

jména ochranê ropuchy obecné a ropuchyzelené p‡i jarních tazích. Jirka − kameraman,
o kterém uæ byla ‡eç, s nad¿ením vedl krouækymladÿch zoologû, tvo‡il videotéku zoo a
pomáhalmip‡isledovánízmijí. 9Velkÿ:Jirka,tedypanJi‡íJelínek,obstarávalfotodokumen-
taciatáhl kárus ochranoup‡írody,protoæejsmev¿ichnicítili,æezoobymêlastátv pop‡edí
ochraná‡skéhodêní. PaníMarcelaMacháçkováza¿tíƒovalapro nás nepopulárnípropagaci
adêlalaprogramypromate‡ské¿koly. Byltodobrÿkolektivje¿têv dobách, kdytoslovone-
byloobno¿ené.Nakolegybylospolehnutí.Zástupce‡editeleahlavníekonomzoo,pan ing.
JaromírRouha,byl nejenzdatnÿmodborníkemafandouzví‡at,aletakéçlovêkaktivnêzna-
lÿnêmeckého, anglickéhoa ruskéhojazyka, navícseslabostíi ochotoumi pomáhats p‡e-
klady, nakteréjsem nestaçil.V neposlední‡adêsemusímzmínito ‡editeli zoo, ing. Bo‡ku
Voráçovi, kterÿ,açbylzcelavytíæenstarostmio chodarozvojzoo,udêlalsivædyprokultur-
nêvÿchovnéoddêleníçasapodporoval na¿enápadyiçinnost. Umoænilvznikapráci Kraj-
skéhozoologickéhoklubup‡izoov ùstínad Labem,soutêæemladÿchzoologûv kraji,jako
byly9Ozelenouæábu:, 9Zlatouhadíkorunku:aAkceAR(Ambphibiaareptilia)atakémne
podporoval v pokraçovánístudiazmijí. To semi to 9bádalo:zatakové podpory! Jakuæto
ve skuteçnosti chodí, v¿echnoje jinak. Çasu na zmije zbylo stejnê málo a neodkladnÿch
úkolû p‡ibÿvalo. Bylo dob‡e, æe nás v¿echny práce bavila!

>
Odhadem délka lokality 9nad silnicí:, kterou p‡i kontrolách pravidelnê procházím, je
2000 m. Za p‡edpokladu, æe pozorovatel je schopen sledovat zmije do vzdálenosti
1,5 m pojednéa0,5m podruhéstranêcesty, kteroukráçí,jeplochasledovanéhoúzemí
4000 m

2
. Na ní bylo od roku 1972 do roku 1991 oznaçeno 147 zmijí, z çehoæ bylo

86 samcû a 61 samic. Podle vÿpoçtû z údajû získanÿch dlouhodobÿm znaçením zdej-
¿íchzmijíjeprûmêrnêpopulacetvo‡ena 12zmijemi s dolním limitem8ahorním limitem
19 jedincû s 95% jistotou.
Lokalita 9pod silnicí: mê‡í 600 m a za stejnÿch p‡edpokladû její plocha zaujímá

1000 m
2
. Nadruhé lokalitê bylood roku 1988 do roku 1991 oznaçeno29zmijí, z toho

15 samcû a 14 samic. Vypoçetl jsem, æe s 95% jistotou zdej¿í populaci tvo‡í9 jedincû
s dolním a horním limitem 9 − 21 zmijí.
Vÿpoçetvelikosti populacejezaloæen nap‡edpokladu,æeoznaçíme-li urçitémnoæství

zmijína lokalitêæijících, potom p‡i kaædékontrole hadû budepomêroznaçenÿch aneo-
znaçenÿch jedincû stejnÿjako pomêrv¿ech oznaçenÿch na lokalitê k poçtu v¿ech neo-
znaçenÿch. Uvedená metoda je odzkou¿ena p‡i sledování ryb v rybnících a údolních
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nádræích. S úspêchem byla pouæita pro sledování populacíçolkû obecnÿch, çolkû vel-
kÿch a ropuchyobecné. Protoæejsme neznali jinou metodu, pouæili jsmeji i pro zmije.
Kaædÿrok, pokudsetopoda‡ilo,jsemodzaçátkuaktivityzmijídoskonçeníobdobípá-

‡eníshromaæâoval pot‡ebnéúdaje,abychnazávêrprovedlvÿpoçetpodlejiæzmínêného
Lincolnovatestu. Ukázalo se, æe obê sledované populacejsou prakticky stálé, ajájsem
byl spokojen.
JenmatematikPavel semnounesouhlasil: 9Jakmûæe¿mít11 zmijív populaci, kdyæjich

tamzarokoznaçí¿t‡eba22.:¢patnêseminatakovouotázkuodpovídalo.Ostatnê,mate-
matikabylavædymnouslaboustránkou.Cítiljsemv¿ak,æebiologickápravdaseodmate-
matické li¿í, ale nevêdêl jsem, jakji vyjád‡it.
Pavel ochotnêprovedlmatematickoucharakteristiku sledovanÿchzmijínaÇepci.V prû-

bêhu let 1973 aæ 1989 bylo provedeno353 pozorovánínasledované lokalitê. P‡itom bylo
vidêno223zmijíobecnÿch, zekterÿch bylo 142 samcûa81 samic, z nichæbyloopêtovnê

Tab.1 Populace a její rozsah podle
Lincolnova testu.
Lokalita: Çepec

pozorováno 88 oznaçenÿch jedincû. Vjednotli-
vÿch letechbylyvypoçtenypodílyjedincûnajedno
pozorování, oznaçenÿch na pozorování, oznaçe-
nÿch z poçtu pozorovanÿch a podíly pohlaví. Vÿ-
sledkyukázaly,æejemoænépovaæovatpopulaciza
stabilníz hlediskacelkovéhopoçtu, poçtuoznaçe-
nÿch, pomêru pohlavía pravdêpodobnosti úspê¿-
ného pozorování. Prûmêrnÿ rozsah populace byl
odhadnut na 25,1 jedincû, z toho 16 samcû
a 9,1 samic. Prûmêrnÿ poçet oznaçenÿch jedincû
je 9,9. Pravdêpodobnost úspê¿ného pozorováníje
prokaædéhojedince0,025. Prûmêrnádobasetrvá-
níjedincev populacije 1,7 rokuapomêrpohlavíje
1,75 ve prospêch samcû.
Mêl jsem z vÿsledkû radost, o jejich správnosti

jsemnepochyboval, alenebyljsemuspokojen. Stá-
lejsembyl nahlodávánzedvoustran.Snoubil seve
mnê exaktní chemik s :nekorektním:, ale zaníce-
nÿm zoologem. (Jak se i dnes, p‡es dostatek úspê-
chûbiologie,zejménanaterénníetologya ekology
oçima mnohÿch 9normálních: lidí pohlíæí.)
Nabyl jsem dojmu, æemaláçástzdej¿ípopulace

zmijí je tvo‡ena 9starousedlíky:, kte‡í dob‡e znají
svámístaast‡ídavêjevyuæívajík lovu potravy, od-
poçinku, slunêníi k úkrytu. Pakjetuvêt¿ina9cesto-
vatelû:, kte‡í se zdræíjen krátce, nanejvÿ¿ nêkolik
dnû, a pakzmizí. Nêkdyzde ulovípotravu, ale po
stráveníjdouzasedál.Odkudp‡i¿liakamseodpla-
zí, nevím. To sev obou p‡ípadech tÿká dospêlÿch
samcû. Dospêlé samice se ukazují bÿti je¿tê sloæi-
têj¿ímivesvémchování.Vêt¿inaz nich byopêtza-
slouæila oznaçení 9cestovatelky:, ale asi t‡etina se

A−nadsilnicí

Rok PopulaceDol.lim. Hor.lim.
1973 19 15 27
1974 12 8 29
1975 14 8 14
1976 14 3 40
1977 11 5 11
1981 12 8 18
1982 8 5 13
1984 11 9 15
1985 13 12 15
1986 12 9 20
1987 6 1 14
1988 14 10 21
1989 13 11 17
1990 6 5 9
1991 14 10 24

B−podsilnicí

Rok PopulaceDol.lim. Hor.lim.
1988 8 4 31
1989 11 8 20
1990 8 6 12
1991 10 6 20
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jich po roce aæ dvou letech zase na lokalitê objeví. I tentokrátse tu zdræíjen krátce a pak
zmizí. Jev¿aknêkolikvÿjimek, které s námivydræelyaæ pêt let.Ale stejnêalespoñ nêkteré
samicebylynarokaædvanezvêstné.Cestovatelskáhoreçkasetÿkávícesamic, kterénebyly
v tom rocegravidní.Mláâatazmijí, bezrozdílu pohlaví,aƒsejiæjednáo juvenilní,tj. 1 aæ2,
nebo subadultní, tj. 3 aæ4 leté, jsou rozenÿmi cestovateli, nebojsou mistryv unikánína¿í
pozornosti. K zimovánívyuæívajívhodnámísta, kterÿchjevezdej¿ích podmínkách dosta-
tek a nedochází kvÿraznému koncentrovánízmijí p‡i vyhledávánízimovi¿ƒ.
Tak se mi jevízdej¿í populace zmijí bez ohledu na její odborné hodnocení. Vím, æe

jsem nedokázal odpovêdêtna ‡adu zajímavÿch adûleæitÿch otázek.Zmijímjetojedno.
Dûleæitêj¿ív¿akje,æesena lokalitêstálevyskytují. Snadnêkdyp‡í¿têbudumocidáthod-
notnêj¿íodpovêânebodal¿ínad¿enecvnesevícesvêtladostavuzdej¿ípopulaceaæivota
zmijívûbec. Nezbÿvá, neæ doufat!

Tabulka3.Zmije zastiæené jen jednou za rok

Poçet Zmije Samci Samice
pozorování Celkem % Celkem % Celkem %

1 50 60,0 24 50,4 26 72,8
2 13 15,6 11 23,1 2 5,6
3 7 8,4 3 6,3 4 11,2
4 1 1,2 0 0 1 2,8
5 5 6,0 4 8,4 1 2,8
6 2 2,4 2 4,2 0 0
7 1 1,2 1 2,1 0 0

8−10 0 0 0 1,2 0 0
11 1 1,2 0 0 1 2,8
12 2 2,4 2 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 2 2,4 1 2,1 1 2,8

Max.çasmezidvêma Zmije Samci Samice
pozorováními (roky) Celkem % Celkem % Celkem %

0 84 60,9 48 57,6 36 64,8
1 24 17,4 15 48,0 9 16,2
2 12 8,7 10 12,0 2 3,6
3 6 4,3 3 3,6 3 5,4
4 6 4,3 1 1,2 5 9,0
5 2 1,4 2 2,4 0 0
6 2 1,4 2 2,4 0 0

7−11 0 0 0 0 0 0
12 1 0,7 1 1,2 0 0

13−14 0 0 0 0 0 0
15 1 0,7 1 1,2 0 0

Tabulka2Zmije chytané v dal¿ích letech

POPULACEZM
IJï



50

JAKÆIJï
Mohusmêleprohlásit,æejsme,jakolidé,znaçnêpokroçiliv souçasnémpoznáníæivota

zmijeobecné.OddobAlfredaBrehma,jehoæ9Æivotzví‡at:jsmevêt¿inou hltalijakosou-
bornouajedinouuçebniciæivoçichopisu,sena¿eznalosti podstatnêroz¿í‡ilyi prohloubi-
ly. Dávnominula doba, kdy hlub¿íznalosti v oboru bylydoménou jen slovutnÿch pánû
uçencûakvêdomí¿ir¿íchvrstevproniklyjenz‡ídka.Osobnêjsem rád,æejsemmêl p‡íle-
æitostnahlédnoutdochovánízmijíap‡ispêtsvoutro¿koudomlÿnana¿ichspoleçnÿchvê-
domostí.Timlad¿íbyv¿akmohli nabÿtpocitu,æed‡ívetomêli milovnícivêdysnaz¿íneæ
dnes, kdy uæ je o zmijích hodnê známo. To by byla chyba. Síto çasu oddêluje zrno od
plev. Dal¿í poznatky p‡iná¿ejí d‡íve netu¿ené souvislosti a provê‡ují správnost na¿ich
úvah. Radostz poznáníjejakodroga, která neu¿kodí, aleæivotzp‡íjemní. Podívejme se
na æivotzmijí pohledem souçasnÿch znalostí.
Zmije obecné opou¿têjízimníúkryty hromadnê, jakmile v nich teplota dosáhne 8 aæ

9
o
Cavenkovníteplotavzduchuvystupujek 12

o
C. Prvnísamci sev¿akmohouobjevitjiæ

p‡i dennímmaximumálo nad 6
o
Casamice nad 8

o
C. Samcivylézajíobvykleo 10aæ 12

dní d‡íve neæ samice a juvenilníjedinci, kdyæ v okolí nez‡ídka je¿tê leæízbytky snêhu.
U násto bÿváod polovinyb‡ezna. Samci vyhledávajímikroklimatickyvhodná, proh‡átá
místav bezprost‡ednímokolízimovi¿ƒavyuæívajíkaædé p‡íleæitosti ke slunêní. Zprvu se
vyh‡ívají i ve shlucích nêkolikajedincû, bêhem nêkolika dnû sev¿ak sluníjiæ oddêlenê,
i kdyæjedinci mohou bÿtnavzájemvelmi blízko. Domovskÿokrsekv tétodobêzaujímá
plochuod nêkolikam

2
aæponêkolikdesítekm

2
,vzácnê i p‡es 100m

2
. Samiceajuvenilní

jedinci sepoopu¿tênízimníhoúkrytuzprvutakéslunív jehotêsnémokolí, av¿aknedos-
pêlíjedinciasamice, kterésev daném rocenebudou rozmnoæovat, sezáhystêhujínalo-
vi¿tês dostatkempotravy, úkrytûavyhovujícímmikroklimatem,kdestrávívêt¿inuaktivní-
ho období. Ostatnísamice sezdræujíblíæezimovi¿têv místech, kde pravidelnê dochází
k pá‡ení, kterémohou bÿtjakp‡ímouzimovi¿tê, tak ivzdálenydesítky,vÿjimeçnê i stov-
kymetrû od nêj. Jarníslunênísamcû, trvajícíasi mêsíc, je ukonçenosvlékáním staré po-
koæky.Samcisepotéstávajípohybovêvelmiaktivní,zaçínajípátratposamicíchap‡esou-
vají se za nimi. Samice zûstávají nesvleçené a kjejich prvnímu svlékánídocházíaæ po
skonçeníobdobípá‡ení. Poukonçenírozmnoæovacíhoobdobísesamci rozptÿlína lovi¿-
tê a samice se také rozlézají po okolí, ale do men¿ích vzdáleností (obr. 10).
Prostorové rozmístênípopulace, délkamigrací (mezi zimovi¿têm a lovi¿têm, v letních

vedrech p‡ípadnêmezi su¿¿ími avlhçími stanovi¿ti) i krátkodobÿch loveckÿch potulekza
potravou a velikost domovskÿch okrskû je velmi variabilníjak u jednotlivÿch populací
(podle pomêrû na dané lokalitê), tak i individuálnê. P‡i migracích zmije pouæívají urçité
9koridory:, kde podrostaçlenêníterénu zaruçují relativnê bezpeçnÿp‡esun. Odzimo-
vi¿têsenêkdyvzdalujíi p‡es 1000m apohybujísev prostoruvêt¿ímneæ1 km

2
,ojedinêle

sezatoulají i do nêkolikakilometrovévzdálenosti. Denníp‡esun mûæe bÿt i p‡es 300m,
obvyklev¿akménê. B‡ezísamice, kteréjiæ neloví, sezdræujínapomêrnêmaléplo¿e,jen
vzácnê vêt¿í neæ 100 m

2
.

Dennírytmusjepromênlivÿpodle roçníhoobdobí, poçasí, charakteru lokalityafyzio-
logického stavu jedince. Bêhem jarního slunêní, rozmnoæování, za chladnêj¿ích letních
dní, koncem létaa na podzim a pocelou sezonu vevy¿¿ích nadmo‡skÿch vÿ¿kách mají
zmijeobecnédenníaktivitu. V teplÿch letních dnech seaktivitazçásti p‡esouvádo sou-
mraçnÿch a noçních hodin. Denníaktivita zmijív letních mêsících zpravidla zaçíná p‡i
ranníchteplotáchvzduchu6aæ8

o
Caveçerkonçíp‡i 18aæ20

o
C.Nejvêt¿ímnoæstvíaktiv-
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níchzmijíbÿvázastiæenop‡iteplotáchvzduchu 19aæ25
o
C.Jakmileteplotyvzduchup‡e-

sahují30
o
C, zmije se ukrÿvají. Nemají-li zmijemoænost úkrytu, jsou p‡i 30

o
Cvelmi ne-

klidné a teploty kolem 40
o
C jsou pro nê jiæ smrtelné. Za nep‡íznivého poçasí se sluní

vædy, kdyævysvitneslunce.Zaletníhovedrasesluníkrátcezrána, potomseukrÿvajíap‡í-
padnêopakovanêsluní, vyuæívajípolostínu astínu, p‡ípadnêsechladívevodê. P‡es po-
ledne jsou v úkrytu a odpoledne se opêt s p‡estávkami sluní. Po soumraku se mohou
vyh‡ívatnateplézemi akamenech. Loveckáaktivitaspadázejménadoveçerních hodin,
ale vhodnou p‡íleæitost k lovu vyuæívajív kteroukoliv dennídobu.
Také reakcezmijíp‡i vyru¿eníje rûznápodle roçníhoobdobí, pohlavíastavujedince.

Naja‡eav dobê rozmnoæováníjsouzmijeménêobez‡etnéa lzesek nimnêkdyopatrnê
p‡iblíæit aæ na jeden metr. V létê samci, nedospêlíjedinci a nerozmnoæující se samice
p‡ekvapivê rychleprchají, nez‡ídkauænavzdálenostdeseti metrû.Gravidnísamicenao-
pakzûstávajídlouho nehybnéasnaæíse pomalu nenápadnê ukrÿt. Je-li zmiji zabránêno
v útêku, svinesedokruhu s p‡edníçástítêlaesovitêstaæenou, syçí, nadÿmáse, roz¿i‡uje
hlavuaprovádívÿpadyna 10aæ30cmvesnazeu¿tknoutru¿itele. P‡i dlouhémdráædêní
bÿvajíprovádêny9fale¿né: útokysezav‡enoutlamou. P‡i p‡i¿lápnutínebouchopeníu¿t-
kne ihned.Av¿aknerozdráædêná, klidnêpodebranázmijepoloæenánadlañ, sevêt¿inou
u¿tknout nepokou¿í.
Zmije pomêrnêdob‡e plavea umíse i potopit. P‡i migracích nêkdyp‡ekonává i vodní

toky.V Baltskémmo‡ijsouznámyp‡ípady, kdyp‡eplavala iznaçnévzdálenostimeziost-
rovy.Takép‡i útêku neváhávléztdovody. I kdyæjezmijepozemníhad, dovedesevy¿pl-
hat na k‡oviny 1 aæ 2 m vysoko.
Koncem létasezmijestahujík zimovi¿tím. P‡edtímdocházívêt¿inou k porodumláâat,

coæjevÿhodnéprosamicez hlediskamoænosti naléztpotravu. Nêkdyv¿akporodprobí-
háaæpoblíæzimovi¿tê,coæjez‡ejmêvÿhodnéupopulacív oblastech s drsnêj¿ím klima-
tem, protoæe záhy po porodu p‡icházídoba p‡ezimovánía tímto zpûsobem se zvy¿uje
promláâatamoænost najítvhodnÿzimníúkryt. Velké rozdílyv æivotnístrategii jednotli-
vÿch populacíkorelujís obrovskÿm rozpêtím klimatickÿch podmínek, ve kterÿch zmije
obecnáæije. Jen na územíbÿvaléhoÇeskoslovenskajeobdobíaktivity u populacíz niæ-
¿íchpolohtémê‡dvojnásobnêdlouhévesrovnánís populacemiz horníhranicevÿ¿kové-
horoz¿í‡ení.S klesajícíteplotousezmijezdræujístáleblíæezimovi¿tê.V tédobêopêtvyu-
æívajíkaædé p‡íleæitosti ke slunêní. Dozimovi¿ƒse ukrÿvajíobê pohlavíve stejnou dobu,
jakmilenejvy¿¿ídenníteplotyklesajípod8aæ10

o
C,teplotypovrchupûdypod 10

o
Caani

na nejproh‡átêj¿íchmístech p‡esden nedosahujízmijíhooptima25 aæ28
o
C. Nêkte‡íje-

dinci v¿akmohou setrvatvenku déle azmizíaæ p‡i teplotách vzduchu 1 aæ 5
o
C. U nás

konçíaktivitazmijípodlepoçasíanadmo‡skévÿ¿kykoncemzá‡íaæpoçátkem listopadu,
vÿjimeçnê jsou nêkte‡íjedinci zastiæeni na povrchu i pozdêji.
Jakozimovi¿têslouæískalnírozsedliny, mezeryv kamennÿchzdech, norysavcû, pros-

tory pod ko‡eny stromû, hromady slámy, sklepenísamot, hospodá‡skÿch staveníapod.
Zmijezimujízçástijednotlivê,zçástivespoleçnÿch úkrytech.V prvnímp‡ípadêv hloub-
ce 10aæ40cm,vedruhém50aæ250cm,p‡içemæpoæadavkynakvalituahloubkuzimo-
vi¿tê stoupají úmêrnê s drsností klimatu. Teploty v zimovi¿ti by nemêly klesat pod
−2,5

o
C, p‡i kterÿch zmije hynou promrznutím, a nemêly by rovnêæ stoupat nad 10

o
C,

kdysezbyteçnêzvy¿ujemetabolismusp‡ezimujícíchjedincû.Obvykleteplotyv zimovi¿-
tích kolísají mezi 1 aæ 6

o
C. Vzimovi¿ti se zmije mohou i p‡emísƒovat a hledat vrstvu
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s vhodnêj¿íteplotou. Zmijeje schopna se pomalu pohybovat i p‡i 1̊ C, p‡i 2 aæ 4̊ Cje
schopnostpohybujiæznaçná.Zimovi¿têtakénesmíbÿtdlouhodobêzatopeno, doçasné
zatopení (nap‡. p‡i oblevê) jsou p‡ezimujícíjedinci schopni p‡eæít. ùmrtnost bêhem zi-
mováníje v¿ak vysoká, nap‡. ve Finsku u mláâat dosahuje 54 % a u dospêlÿch 33 aæ
35 %.
Zmije nez‡ídkazimujíspoleçnê s dal¿ími druhy hadû, se slepÿ¿i, je¿têrkami, ropucha-

mi, skokany a çolky. Poçet hromadnê zimujících jedincû bÿvá na severu areálu vy¿¿í
a jsouznámazimníseskupenízmijíaæv poçtu 800jedincû.V na¿ich podmínkách nezi-
muje spoleçnê zpravidla více neæ desetjedincû.
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V¿eobecnêjeznámo,æezmije lovíhlavnêmy¿i,aprotojíjep‡iznávánoexistençníprávo,

neboƒhubí¿kodlivéhlodavce. Kdybynebylostrachuz jejíjedovatosti, takbychomjidávno
chránili. Dnesjev platnostizákonç. 114/1992Sb.,o ochranêp‡írodyakrajiny.Tímtozáko-
nemje i zmiji obecné poskytovánaochrana 9zvlá¿tê chránênéhoæivoçicha:. P‡edtím jen
v nêkterÿch osvíceneckÿch okresech byly i zmije chránêné. Jenæe kaædé takové zev¿eo-
becnêní a zjednodu¿ení je v nejlep¿ím p‡ípadê polopravdou. Pomineme-li jedovatost
a nesmyslnédêleníæivoçichû na¿kodlivéauæiteçnézjistíme,æe rozmanitostnabízenépo-
travyv p‡írodêjemnohemvêt¿íneæjsmep‡edpokládali atakéspektrumakceptovanépo-
travyæivoçichemmnohem ¿ir¿í. Shrnoutna¿eznalosti o potravêzmijíbudejistêzajímavé.
Hlavnísloækoupotravydospêlÿchzmijíjsoudrobnísavci, p‡edev¿ímhlodavci: hlavnênor-

níci, hrabo¿i, my¿ice, ménê çasto dal¿í my¿ovití, ojedinêle mladí pl¿i a k‡eçci. Dále hmy-
zoæravci: hlavnê rejsci, p‡íleæitostnê bêlozubky, rejscové (nepleƒte si rejsce a rejsky) a krtci.
Jsouznámyiojedinêlép‡ípady, kdyzmijeulovilanetopÿraamladou lasiçku.Takébyl pozoro-
ván pokus o ulovení novorozeného zajíce. Jako doplnêk potravy jsou prokázána zejména
mláâataptákû,je¿têrky, hnêdêzbarvenískokani i blatnice,çolci imlokajsouznámyip‡ípady
kanibalismu. Mláâata se æivímalÿmi skokany, je¿têrkami, slepÿ¿i a také æíæalami a slimáky.
Vÿjimeçnê je uvádên hmyz, jehoæ poz‡eníje spí¿e povaæováno za náhodné neæ úmyslné.
P‡íklademkonkrétníhosloæenípotravyzmijíobecnÿchz jednéna¿ípopulaceuStarého

Mêsta pod Snêæníkem je podrobnÿ rozbor potravního spektra u souboru 300 jedincû,
kterÿ uvádítuto frekvenci potravy:

Zuvedenéhovyplÿvá, æe hlodavciv potravêzmijíspolehlivê p‡evládajíaspolu s hmy-
zoæravciadrobnÿmisavcitvo‡íaæ90 % krmení. Dal¿ívÿzkumyukázaly,æeuzmijíhodo-
rostuv potravêp‡evládají80 %je¿têrky. Nutnov¿akvzítv úvahu,æesenasledované lo-
kalitê vyskytovali skokani jen sporadicky. Neménê zajímavé bylo sledování sezóních
rozdílû v p‡ijímání potravy.
(P‡ehled % zmijí s ko‡istív æaludku.)
Duben 0 % Kvêten 27,6 % Çerven 35,1 %
Çervenec 46,3 % Srpen 53,1 % Zá‡í 45,0 %
Tato skuteçnostje v plném souladu s roçním cyklem aktivity zmijí.

Skokan ? (Rana sp.) 0,8 %
Je¿têrka æivorodá (Lacerta vivipara) 5,5 %
Je¿têrka ? (Lacerta sp.) 2,3 %
Pêvci ? (Passeriformes) 2,3 %
Rejsek obecnÿ (Sorexaraneus) 4,8 %
Rejsek malÿ (Sorexminutus) 0,8 %
Rejsek ? (Sorexsp.) 5,5 %
Norník rudÿ (Clethrionomysglareolus) 27,6 %
Hrabo¿ polní (Microtus arvalis) 5,5 %
Hrabo¿ ? (Microtus sp.) 6,3 %
Hrabo¿i ? (Microtinae) 15,8 %
My¿ice ? (Apodemus sp.) 3,1 %
Hlodavci ? (Rodentia) 6,3 %
Drobní savci ? (Mammalia) 13,4 %
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Jakmilezmijespat‡íko‡ist,zpozornías mírnêesovitêstoçenouazdviæenoup‡edníçás-
títêla se k nípomalu plíæínebo çeká najejíp‡iblíæeníaz vhodnévzdálenosti ji u¿tkne.
Jedná-li se o ko‡ist schopnou úçinné obrany, jako jsou nap‡. dospêlí drobní hlodavci,
ihnedpou¿tknutístáhnezmijehlavu nazad.Odtohookamæiku reflexnêchemosenzoric-
kypátrá po ko‡isti. Çastÿmvysunovánímjazykaseorientujeo pohybu apoloze úlovku.
U¿tknutÿsavecmûæe, podlemístazasaæení, uhynouttémê‡ihned,çastêji hyneaæbêhem
nêkolika minut. Koordinovanê se v¿ak p‡estává pohybovat nez‡ídka jiæ po nêkolika se-
kundách, takæe sev agónii potácíobvyklev blízkosti zmije. Jakmile zmije mrtvou ko‡ist
vystopuje, ohledá ji a zaçne od hlavy polykat, coæ podle velikosti ko‡isti obvykle trvá
10 aæ20minut. Bezbrannou ko‡ist, nap‡. novorozenéhlodavce, polykázmijezaæiva.Ta-
kéje¿têrkyaæáby, nakteréjedpûsobípomalu,zmijeçastopou¿tknutínepustía ihnedse
jesnaæípoz‡ít, nez‡ídkaodzadu.Celkovÿobjempoz‡enépotravymûæebÿtznaçnÿ, nap‡.
58cmdlouhásamicemêlav æaludku 5 dospêlÿch norníkû a33 cmdlouhÿsamectémê‡
dospêlého krtka. Nalezne-li zmije hnízdo drobného savce s mláâaty, snaæíse zpravidla
nejprve ulovit dospêlého jedince. Nasycená zmije obvykle vyhledá úkryt, ale çasto se
sluní, neboƒvevy¿¿íteplotêprobíhátrávenírychleji. Podlepozorovánív zajetítrávízmije
obecná rychleji neæostatnídruhyevropskÿch zmijíave srovnánís nimi mûæetrávit i p‡i
10

o
C. Naopakp‡i 30

o
Cuæje, na rozdíl odostatníchdruhû,tráveníuzmijeobecnénaru-

¿eno. Bylo zji¿têno, æe p‡i
15

o
C trvá tráveníokolo 173 hodin,

20
o
C 82 hodin a

25
o
C 63 hodin,

coæjev souladus ekologickÿmipoæadavkyzmijeobecnéajejímup‡izpûsobenírelativnê
nep‡íznivÿm podmínkám.
P‡itoulkáchp‡írodousestaneçlovêksvêdkemudálosti, kterádáchuƒrozvinoutlidskou

fantazii, alestriktnípohled9rádobyvêdce:mitozakazuje. P‡estosidovolímvzpomenout
na dvê zajímavá pozorování.
Nazaçátku prázdnin v roce 1978jsem sevydal naobhlídku lokality.Vysokávegetace

sniæovala nadêji, æe zmiji spat‡ím d‡ív neæ mi zmizía spoléhal jsem také na tro¿ku toho
¿têstí.Zesoust‡edênéhonapêtímêvytrhlakoroptev. Kousekodemnevystartovalaavzá-
pêtíp‡istála,jakobynemohla.Aænato,æejsemselekl,mnejejíchovánínevyvedloz míry.
Jenjsemsi ‡ekl: 9Bacha!Mátumladé.Aƒnêjakéneza¿lápne¿!:Sotvajsemvykroçil, ulpêl
mûj pohled na samici ç. 54. P‡istihl jsem ji p‡i prolézání trávou. Ani ne ve vzdálenosti
50 cmodzmije se bez hnutíkrçilo koroptvímládê. Bylotojakovefilmu. P‡i tomjsem si
uvêdomil, æemládêmávhodnouvelikost, abyse stalojejíko‡istí. Protoæese povaæuji za
pozorovatele, pomalu jsemzmizel, abych neru¿il. Poda‡ilo semi je¿têvyhnoutt‡em ko-
roptvímdêckám. Namezijsem seposadil. Byl ças nap‡emÿ¿lení. P‡írodadovedebÿtaæ
neuvê‡itelnêkrutákesvÿmdêtem,alenarozdílodçlovêka, kterÿsesnaæíjiovládatap‡e-
tvá‡etk obrazusvému, nenízlomyslná, pomstychtiváahamiæná. Poskytujedostprostoru
proexistenci, toleranci i lásku.Jenommylidénechcemeuznávatp‡írodnízákonyaæene-
mesepodvlajkoucivilizaçníhopokrokuzavêtrnÿmimlÿny,dobÿvánísvêtav touzezbo-
hatnout.
Vroce 1985 sev Prazekonalo3.evropskéherpetologickésetkání. Promnetobylavel-

ká událost. Chtêl jsem informovat zahraniçní kolegy o vÿsledcích sledováníznaçenÿch
zmijí. Bylopot‡ebavÿsledkyshrnout, p‡ednéstijev anglickémjazyceamocio nich i dis-
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kutovat. P‡ípravami dalazabrat. P‡estojsem sivy¿et‡il dostçasu, abychzmije na lokalitê
nezanedbával. P‡ekvapenímip‡ichystalasamiceç. 70, kteroujsemprvnêspat‡ilaoznaçil
4. 6. 1983 u 9trianglu:.Toho rokuseobjevilau k‡ovínahorníhranici pole 14. kvêtna.Za-
çátkemçervenceseobjevila300m vlevovedlecestysmêrem naBoætê¿ice.Zajedenáct
dní,tedy13.çervence,seusadilaupatymladéhojavorupolevéstranêpole,asi60m nad
9trianglem:.Tadymêl nazemihnízdostrnadobecnÿap‡ímopodhnízdemmêlazmijedí-
ru dosvéhoúkrytu. Byljsemz tohouvytræení.Zmijijsemvidêl 13., 20., 24., 28. çerven-
ce,24. srpnaa20.zá‡í. Pochopitelnêjsemnalokalituchodilçastêji.Z poçátkubylohníz-
do prázdné. Za nêkolik dní strnadi zûstávali sedêt na javoru nebo v okolním k‡oví.
27. çervenceuæbylov hnízdêsneseno5vajec, alesamicestrnadaje¿têp‡edemnouod-
létla.4.srpnajsemkolemhnízdapro¿el,aniæbysamicehnízdoopustila. 10.srpnauæbyla
na hnízdê çty‡i holata. Pak uæ bylo dost starostís herpetologickÿm setkáním a nazmije
nebylças.21 .srpnajsemtonevydræelanachvílijsemzajel nav¿tívit9svou: lokalitu.Hníz-
dostrnadû uæbyloopu¿têno. Nadnêzûstalojednonevylíhlévejce.Zat‡i dnypotéjsem
byl zasena lokalitê.Zpod hnízdavykukovalaçerstvêsvleçenásamiceç. 70.Vyuæilamé-
hop‡ekvapeníazmizelav dí‡e, neæjsemsenadál.Ten rokjsemji naposledyvidêl20.zá-
‡í. Celou dobu jsem p‡emÿ¿lel, zda tato samice byla p‡íçinou strnadí rodinné tragédie.

Soubojsamcû.

ÇïM
SEÆIVï
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Jiæ je to hodnê let, co mi p‡i¿el zvlá¿tnídopis s je¿tê podivnêj¿íadresou.

Váæenÿ pan
PetrVoæenílek
znalec zmijí
ùstí nad Labem

Mysleljsemsi,æenêkdoz kamarádûmêchcepotê¿it. Protoæedopisemp‡edev¿ímzatí-
æípracovníkypo¿t, takalespoñadresou sepokusívylouditúsmêvnadoruçovatelce.Jen-
æedopis byl psánvypsanou rukou, která, açv létech, ovládalaje¿tê krasopis. Toseo ni-
kom z mÿch p‡átel nedalo ‡íci, açkoliv proti mnê to byli vskutku dob‡í písmáci.
Osmistránkovÿdopis líçil odyseu starÿchmanæelû z Pardubicka, kterÿm nikdo nedop‡ál
sluchu vjejich problému a nikomu nestáli za odpovêâ. Dopis ‡íkal asi tolik:
RMáme rádi zví‡ata. Vzimêp‡ikrmujemeptáçky a také zajíce a v létê zase peçujeme
o v¿echno,copot‡ebujena¿ipomoc. Ikoçkyapsiz okolínásvyhledávají. Vposlednído-
bêsenamlékoprokoçkynauçilychoditizmije. Bojímesejich,alevíme,æeionyjsouBoæí
tvorové. Poæádalijsmeopomocú‡ady,o radyjsmeprosiliirozhlasatisk,alenikomujsme
nestálizaodpovêâ. Holt, uæjsmesta‡í. Çetlijsmeo Vásvnovinách, aprotoæesezmijemi
zabÿváte,obracímesenaVásjakonaodborníka,abystenámpomohl. Proçsizmijevybra-
lyná¿domek? Proç, kdyæzav‡ememléko do kamen, zmije se na nêjdobÿvajía syçí?R
Nedalomitoanadopisjsemodpovêdêl.Trochuvyhÿbavêatrochuopatrnê.Odpovêâ

tu byla skoro okamæitê. Vymênili jsme si dal¿ít‡i dopisy. Tymoje nep‡esáhly nikdy dvê
stránky. Poçetstránekdopisû, kterémi p‡icházely, rapidnêklesal.V podstatê¿lo ioto,æe
mi starou¿kovépsaliz touhypokontaktu s lidmi.Cítili semezi námiopu¿têní.Azví‡átka,
speciálnêzmije?Tybylyjen prost‡edkem,abychzareagoval.Alenelituji toho.T‡ebajsem
jim ve vhodnou chvíli podal pomocnou ruku.

Açkolivjsemzprávy,æe hadi pijímléko, povaæoval zasmy¿lenkyaod star¿ích kolegû
9hada‡û:jsemmêl informace,æetobezúspê¿nêzkou¿eli, nenapadlomênicjednodu¿¿í-
ho, neæ to také zkusit. Mêsícjsem v¿echny své hady nechal bez moænosti se napít. Pak
jsemjimdal domistiçekmléko, alehadûmtobylojedno. Pot‡i dnyjsemvydræel nabízeti
jim çerstvé mléko. Çtvrtÿ den jsem do vypláchnutÿch misek nalil çerstvou, vodovodní,
chlorovanou, ústeckou vodu. Vêt¿ina hadû se krátce nato s chutí a dlouze napila. Tím
jsempovaæovalotázkuzavy‡e¿enou. P‡estosenajdedostitazatelû, kte‡íseptají,jakjeto
s hadyamlékem. Protoæehistoriivznikutétopovêryznámpomêrnêp‡esnê,je¿têz doby
dávnominulé, kdyjsem byl asi svi¿ƒ, buduvámji vyprávêt, i kdyæ se netÿkázmijí, o kte-
rÿch je pûvodní ‡eç, ale uæovek obojkovÿch.
Uæovkaobojkovájeasi na¿ím nejznámêj¿ím asnad i nejroz¿í‡enêj¿ím hadem.Typické

ælutéskvrnyzahlavou, pro kterébÿváoznaçovánajako had sezlatou korunkou, mohou
bÿtvelicesvêtlé,témê‡bílé, nebonaopaksytêoranæové,alemohou ichybêt,jakouçernê
zbarvenÿchjedincû. Hlavnísloækou potravyjsouæáby, p‡edev¿ím skokani. Poodpá‡ení,
v çase snû¿ky, samice sná¿í aæ 20 koæovitÿch vajíçek. Oblíbenÿm místem snû¿ky vajec
jsouhnoji¿têneboskládkykompostu.Tobyltakédûvod,proçseuæovkyçastovyskytova-
lyv blízkosti statkû.Zejménap‡iochlazenínebop‡edzimovánímvyhledávalyteplochlé-
vû.V¿eobecnê lidénemajíhadyv lásceabojísejich. Kdyæsepaktakovádêveçkanastat-
ku setkás nimi çastêji, berejejako nutnézlo. Dokoncezaçneçasem uvaæovat, çím byjí
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mohli bÿti prospê¿ní.Ajsmeujádravêci.Taksestalo, æevychytraládêveçka, abyuæivila
‡adu hladovÿch krkûvjejich rodinê,zaçalakrástmléko.Abynatosedláknep‡i¿el, staçilo
obças zabít uæovku, která upíjela mléko, nebo p‡esvêdçit hospodá‡e, æe krávu uhranul
hadadojivostjeprotosníæená.Z tohojasnêplyne,æenepoctivostlidskáje lidskáaçlovêk
z nídovede obvinit kaædého, jenom ne sebe.
Sly¿eljsem,æezmije, kterápronásledujeçlovêkav horáchsi usnadníroli pronásledova-

tele tím, æe uchopíocas do tlamyajako krouæek uháníza ru¿itelem, aby homohla u¿t-
knout.Zdálosemitojakoúæasnêvymy¿lenáhistorkaaædodoby, kdymidobrÿp‡ítelvy-
právêl tento p‡íbêh:
Uævjino¿skÿch letech zaçal sbíratbrouky. S kamarádem stejnéhozamê‡enísevydali

o prázdnináchzasvÿmkoníçkemdoRoháçû.Mladítrampovéproæívali krásnoudovole-
nouzdobenouperlamivlastníchpoznatkûzaçínajícíchp‡írodovêdcû.Vjednomp‡íkrém
údolísesetkali sespoustouzmijí,æejimzaçalybÿtnep‡íjemné.Staçilachvilkamladickÿch
‡eçíaoba svornêvzali nohy na ramena. Jednazmije sev¿akvydalaza nimi. Mûj p‡ítel,
kterÿkryl kamarádovizáda,sly¿elzaseboupodivnézlovêstnézmijísyçení.Zmoæeni úpr-
kem a lapajíce po dechu se rozhodli vzdát se bêhu o æivot. Sotvavydechli v oçekávání
zmijíhoútoku, rozprost‡elosepokrajitichoamír. Rozuzleníbyloprosté. Bêhv promáçe-
nÿch keckách, ¿plouchajícívodav polních lahvích, ¿ustêníbatohû a smÿkaçek pro sbêr
hmyzu spolu s nervovÿm vypêtím v neznámém prost‡edívyvolalo dokonalou iluzi.
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Jenom uodrûdyzcelaçerné, kterou lid po p‡ednosti 9zmijípekelnou:zvykl si jmeno-

vati, nelzeklikatéhopruhu rozeznati,anebojenp‡i urçitémosvêtlení.Jeuvedenove9sta-
rém: Brehmovê æivotê zví‡at.
Açkoliv v¿ichni víme, æe se jedná jen o barevnou odchylku normální zmije obecné,

kaædéhop‡i pohledunaçernêzbarvenouzmijiovládnezvlá¿tnítajemnoatouhaobjasnit
tutozáhadu. 9To nemûæe bÿtp‡ecejen tak!:, uvaæuje kaædÿterarista. Ani já nejsemjinÿ
a pohled na çernou zmiji mne stále je¿tê vzru¿uje.
Prvnívytouæenou 9çerno¿ku: (mêl bych ‡íci 9çernocha:, protoæetobyl samec)jsemdo-

stal od p‡íteleJaroslavaTi¿era, kterÿnaSokolovsku uçil avedl mladép‡írodovêdce. S nad-
¿enímahrdostíjsemo skvostpeçoval. Kupodivu,pot‡echnásilnÿchkrmeníchzaçalochot-
nê lovit hrabo¿e polní, které jsme v tu dobu chodili na St‡íæovickÿ vrch s Heroldem
vykopávat. Snahazískatçernousamicidopáru nebyladlouhokorunovánaúspêchemasa-
mecsenedoæil následujícíhojara. Následujícího roku,opêtkoncemjara,jsemodJardydo-
stal samici.Tobylop‡ekvapení! Kdyæpakv srpnuporodilaosmmáâat, byljsem radostíbez
sebe.Mláâata byla normálnêzbarvena. P‡edstavoval jsem si, jakbudu mítmoænostjejich
rûstahlavnêbarevnézmênystudovat. Naskytlasemiv¿akp‡íleæitostvymênitje i sesamicí
s GenemDyrkaczem,americkÿmteratistou,sekterÿmjsmesidopisovaliaplazymênili.Slí-
bil mi nêkolikdruhûseveroamerickÿch uæovekahlavnêtolikvytouæenéch‡estÿ¿e. Neodo-
laljsem!Touhapoznávatnovéhadybylasilnêj¿íneæv¿echnap‡edsevzetí.Vædyƒdomase-
æenu jiné zmije, ale americké hadyjen têæko! Inu, lehce nabyl...
Postupem çasu, a hlavnê çásteçnÿm nasycením p‡irozené zvêdavosti, jsem dospêl

k váæenísi druhû hadû, kterémámv teráriu a neshánêtnovézakaædou cenu.Moænosti
kaædéhochovatelejsouomezené.Jejich p‡ekroçenínakonecvedekvytráceníse radosti
z práce, zanedbáváníchovatelskÿch povinností(i jinÿch) azbyteçnému úhynu hada. Tr-
valomi asi deset let, neæjsem k tomu dospêl. Je¿tê nynímám potíæe, abyzvítêzil zdravÿ
rozum, kdyæjep‡íleæitostzískatneznáméhohada.Vædyckysi zdûvodním proçje nutné,
abych mohl udêlatvÿjimku.
Mêl jsemv¿ak¿têstíaod p‡átel ze ¢umavyjsemzískal pêtçernêzbarvenÿch zmijí. T‡i

samceadvêsamice.Jednasamicebylaodpá‡enáz p‡írody. Koncemsrpnaporodilanor-
málnêzbarvenámláâata. Protoæejsemneznalzbarveníjejichotce,vybraljsemsi náhod-
nê¿estz dvanáctimláâat(3,3), kterájsemsi ponechal. Dvêmláâatanevydræelamou pé-
çi. Vet‡etím roceæivotazbylÿch mláâatseodehrál tenzázrak. Jiæ poçtrnáctém svleçení
pokoæky byli jeden sameçeka dvê samiçkyvÿraznê tmav¿í. Po patnáctém svleçenípo-
koækyzûstalyçernêzbarvené.Zbÿvajícísameçeksi ponechal pûvodnítypickézbarvení
i v dal¿ích letech.O osuduabarevnÿchzmênách sourozencûjsemnezískalzprávy, pro-
toæe za tak dlouhou dobu uæ je nikdo ze známÿch nechoval.
Druhÿm rokemchovuzmínênéskupinyçernÿchzmijísedostavilonêkolikúspêchû na-

jednou. Prvním bylo úspê¿nézimovánív¿ech dospêlÿchjedincû.Zmijejsemzimoval ve
sklepê kamarádova bytu od zaçátku prosince do zaçátku b‡ezna p‡i prûmêrné teplotê
5̊ C. (Tenkrátjsemzaçal koketovats chovem u násæijících hadû p‡i teplotách do25̊ C.
Teplotuhlídal kontaktníteplomêrabyladosahovánalokálnêpod25Wæárovkou.Ostatní
prostorteráriabylsilnêvêtránstropem. Pokudteplotav místnosti nekleslapod 18̊ C, ne-
bylo v teráriu zapnuto p‡ídatné topení. Také, kdyæ teplota v místnosti p‡esáhla hranice
25̊ C, bylyv¿echnytepelnézdroje blokovány. Jenæemy¿lenku jsem nedotáhl do konce
a ani dílçívÿsledkyjsem nepublikoval. Zvítêzila touha po exotickÿch hadech.)
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Druhÿúspêch sedostavil v polovinêdubna. Jeden samecasamicezískali v sobêzalí-
beníado¿lomezi nimi kekopulaci.Svitlanadêje,æebudumítp‡íleæitoststudovatzaruçe-
nê çerné zmije po zaruçenê çernÿch rodiçích. T‡etí radostí byl úspê¿nÿ porod. T‡ináct
mláâat, kterÿchjsemsekoncemsrpnadoçkal, bylozasenormálnêzbarvenÿch.Tentokrát
jsemserozhodl,æesi ponechámv¿echnamláâata,abychp‡i¿el nakloubtomutogenetic-
kému rozmaru p‡írody. Tuto p‡íleæitost si urçitê nenechám ujít! Çlovêkmíní− 9P‡íroda:
mêní. Naskytla semi p‡íleæitostpodívatse do Brazílie. Uvidêt hada‡skybájnÿ Butantan!
Bylo rozhodnuto! Vêt¿inu hadûvezmu sebou navÿmênu, o nêkteré se postarajíp‡átelé
neæsevrátímanêjaképrodám,abybylonacestu.Takskonçilomébádánío zmiji pekelné
a æivot ¿el dál...
Co lidskápamêƒsahá, bylovædyckypo rucevysvêtlení, proçexistujínormálnêzbarve-

néaçernézmije.Odfantastickÿchvÿmyslûaæposerióznívêdeckáhodnocení.Odsnílkû
nevyhÿbajícím se senzaci, aæ po uçence p‡iná¿ející pro svá tvrzenídûkazy.
Odborníci seshodují,æeçernÿchjedincû p‡ibÿvásmêremkehranici severního roz¿í‡e-

ní. Vyskytujíse takév horách nebov ostrovních populacích. Açkolivçernêzbarveníje-
dinci semohou státsnadnêj¿íko‡istípredátorû neæ normálnêzbarvenézmije, u kterÿch
jeklikatákresbaspolehlivêj¿ímochrannÿmzbarvením,jenadruhéstranêçernézbarvení
schopnoprodlouæitdobuaktivityv krátkémseverském létê. Kromêtohobylo¿védskÿmi
a holandskÿmi kolegyprokázáno, æemelanistické (çernêzbarvené) exemplá‡emajívêt¿í
velikosti hmotnostneæstejnêstarénormálnêzbarvenézmije.Tomávÿznamnéuplatnêní
p‡i soubojích samcûazejménapakp‡i çeleníztrátám p‡i zimováníanedostatku potravy
naja‡e. Nelze nevzítdo úvahy i moænostuplatnêníse industriálníhomelanismu.Zkrátka
p‡es pokrokvêdy zûstává stále je¿tê dost otazníkû.
Myslímsi,æestejnêzáhadnájakoçernáje içervenêzbarvenázmije.Takéuníneníklikatá

kresbapatrná, nebojen p‡i urçitémosvêtlení.Melanismus, stejnêxantorismus (æluté nebo
çervenézabarvení) ialbinismus(vrozenÿnedostatekpigmentu),jsouodchylkyv pigmenta-
ci kûæe. I kdyæjsouçervenêzbarvenézmijekrásné, nedosahujezdalekajejichoblibaçernê
zbarvenÿchjedincû. Pravdêpodobnêproto,æejsou p‡íli¿vzácné. Stejnêtakalbinickézmi-
je,jichæjeznámoje¿têménê.Çernÿchzmijíjetakakorátabychomjeobçaszahlédli amêli
dostatek çasu snít, æe p‡ispêjeme svou tro¿kou do mlÿna na¿ich znalostí.
Inu, zmije pekelná je vskutku pekelná.
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RádvzpomínámnapanaOtakara Lancez ústeckéchemiçky. Kdysimnevyhledalchla-

píkmen¿ípostavy, tro¿ku p‡i têle, s roztêkanÿmamodrÿmaoçimaa rtuƒovitéhopohybu.
Oznámilmi,æesechystáodjetdoAfrikylovitzví‡ataprofrankfurtskouzooajejího‡edite-
leBernhardaGrzimeka.Spoleçnêjsmesesp‡ádali snyo fantastickÿchexpedicíchzaexo-
tickÿmizví‡atyceléhosvêta.Nedalomutomocpráce.Zanedlouhojsemsep‡esvêdçil,æe
panuOtakarovi staçilojeno tajemnÿchdálkáchsnít. P‡estojsmezûstali dobrÿmi kamará-
dy.Mêl skvêlÿpozorovacítalentanavícnebyl línÿtoulatsepoústeckép‡írodê.Çastop‡i-
ná¿el zprávyo zastiæeníobojæivelníkû a plazû naokrese. Obças si musel zpest‡it nález
neuvê‡itelnÿm dobrodruæstvímjaké ho p‡i tom potkalo, ale uvádêné pozorované druhy
byly vædyvêrohodné.
PanOtakarmêupozornil,æemeziTelnicíaKrásnÿm Lesembylzaokupace9ústav:, kde

chovali Nêmcijedovatéhady. P‡edosvobozenímprÿhadyvypustili,aprotosev okolívy-
skytujíjinéneznámédruhy. Bylotop‡itaæenézavlasy!Jakexotiçtíhadidokáæív na¿ízimê
p‡ezimovat? Proçbysenerozptÿlili dodalekovêt¿íhoprostoru? Kolikhadûobou pohlaví
muselo bÿtvypu¿têno, abysevzájemnê bêhem námluv na¿li? Dal¿ípodobnéotázkymi
proudilyhlavou. P‡estojsem nebyl schopen kategorickyprohlásit: 9Jetoblbost!:Je neu-
vê‡itelné,jakÿmhloupostemçlovêkpop‡ejesluchu. 9Cokdybynatomtrochupravdyby-
lo?: Mám na sebe vztek, æe jsem také alibista! Od starousedlíkû jsem se dozvêdêl, æe
Nêmcitam9nêco:mêli,alenikdoz nichnevêdêl nickonkrétního.Mnohempozdêjijsem
podobné9zaruçené:historkyo hadích ústavech napomocRommelovêarmádêvAfrice
nebo dokonceo tajnézbrani z hadíhojedu, která pomûæe Hitlerovi vyhrátválku, sly¿el
i z jinÿch çástípohraniçíneæz ùstecka. To mi spadl kámen se srdce a bylo pozáhadê.
Je¿tê více mne zaujala zpráva panaOtakara, æe nedaleko Chlumce æije zvlá¿tnídruh

zmijí lískovÿch. 9Jsou úplnêjiné neæzmijeobecné ...:, ‡íkal, alejakúplnêjinéjsemz nêj
nedostal. 9Æijívÿhradnê kolem porostû lísek.:, byla dal¿í informace, kterou jsem dostal.
P‡estoæejsemvêdêl,æejinÿdruh neæzmijeobecnáu násneæije,v touzepoobjeveníno-
véhodruhujsemneztrácel nadêji. (Çlovêkjenepouçitelnÿ.Jednoujsemv lesenadBrnou
nad Labem objevil nádherného, statného, pomerançovê zbarveného skokana s vÿraz-
nou çokoládovou kresbou. První úvahu, æe se jedná o skokana hnêdého, jsem záhy
zavrhnul.Vædyƒbylv skutku neobvyklÿ. Rozhodljsemsevzíthodomûapopsatjakono-
vÿdruh. Rozçarovánímêçekalodoma, protoæezesáçkuvypadltypickÿ, nab‡i¿eskvrnitÿ
skokanhnêdÿ.Tobylonazabití!) P‡i nejbliæ¿íp‡íleæitostijsemses panemOtakaremvydal
na lov zmije lískové.
Jednudubnovou nedêli (tenkrátseje¿têv sobotu pracovalo)jsmesepomêrnêbrzy rá-

nospoleçnêvydali autobusemdoVarvaæova. Chtêli jsmesi prohlédnoutokolípodél æe-
lezniçnítratiTelnice−Chlumec, kdesepodleslovméhospoleçníkatatovzácnostvysky-
tuje. Poçasí nám p‡álo. Bylo sice pod mrakem, ale slunci se chvílemi poda‡ilo na nás
s úsmêvem pohlédnout. Cítil jsemvevzduchu, æebytomohl bÿtúspê¿nÿden. PanOta-
karveselecupkal kup‡edu bezohledu nasvûj vêk.Za nímjsem, jakobynic, nenápadnê
funêl já.Mûj prûvodcesi mêdobíral: 9Vymladínic nevydræíte, lapete podechu, aleco
budetedêlatv horách?Je¿tê k tomuchcetedotropû!: Projistotujsemotoçil ‡eç nazají-
mavostiv okolí, aleæralomêto! ¢ibalskáoçkaspoleçníkapost‡ehla,æemitémarozhovo-
ru nevoní.Obratnêzaçal tkátnovou nitotázek, kterÿmnechybêlotrochuotru¿íku. 9Proç
sebou nosíteten klaceknahady?: a hned pokraçoval: 9Jetozbyteçnézavazadloa kdyæ
hov p‡írodêbudete pot‡ebovat, taksi ho prostê u‡íznete!: 9Moænámáte pravdu ...:za-
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çal jsemváhavêodpovídat: 9Jednoujsem chtêl zmije pozorovata pakjsemvzápalu lo-
veckévá¿nê sebral zezemê klacek, abych zmiji chytil. Jenæe klacek byl suchÿ, zlomil se
a pêknÿsameçekmêdostal.Odtédobyvozím9hadobijku: sebou. Kromêtohojsemasi
povêrçivÿavozímji v¿ude, i dozahraniçí, protoæemi nosí¿têstí.: Podal jsemvysvêtlení,
ales odstupemçasu uætonenípravda. Hadobijkamnedoprovázelanapoçáteçníchces-
tách poSlovensku, Bulharsku, Kavkaze,Jugoslávii aMaâarsku.Tammiji surovê rozlámal
mladÿa horlivÿochránce p‡írody. Nedal si vysvêtlit, æezdej¿ívzácnézmije ráko¿skéfo-
tografujianikolivodchytávám. Protoæenicnena¿el,vybil si svûjvzteknapovêstnémane-
vinném klacku.
Mezitím jsme do¿li k pe¿unku, kterÿ mêl skrÿvat tajemnou zmiji. Pan Otakar vytáhl

dÿkuabysiz nedalekéhok‡ovílískyobecnéu‡ízlvhodnou loveckou hada‡skouvidliçku.
Ze soust‡edênéhonapêtí, kdyjsem pátral pookolí, mnevyru¿il vÿk‡ik: 9Jau!:V okamæi-
kujsembyl u prûvodce, kterÿmioznamoval: 9Tapotvoramnekousla!:Chtêljsemmu le-
vÿprost‡edníçek, kambyl u¿tknut, roz‡íznoutazápêstípodvázat. PanOtakaro mou po-
moc nestál. Ránu si vysál a ‡ekl: 9To budedobrÿ!: a svalil sejak¿palek. Vechvilcev¿ak
p‡i¿el k sobê. Daljsemmu napítçaje. 9Vklidu seâte, dojdu propomoc!: 9Tobudedob-
rÿ.:, ponêkudnep‡ítomnêzopakoval. 9Nicmineníapûjdusám:.9Taksichvilkuodpoçiñ-
te!:, skorojsemporuçil.Zdálsebÿtklidnÿ.Chtêljsemvêdêt,jakk u¿tknutíp‡i¿el. 9Vyhlídl
jsem si vhodnouvêtev, ze které bych si vidliçku upravil. Kdyæjsemji chtêl u‡íznout, sáhl
jsem levaçkouprovêtevaucítiljsemdonípíchnutí.Teâjsemsiteprvev¿iml,æemezidal-
¿ími vêtviçkami byla propletená zmije.:, skoro s lítostí poznamenal. Podíval jsem se do
k‡ovíatémê‡v metrovévÿ¿cebylastále propletenápêknázmijísamice. Skorobych ‡ekl,
æesechechtala.Mêljsemcodêlat, abych se k nínep‡idal, protoæemi celásituacep‡ipa-
dalaznaçnê komická. Pokusil jsem seji vy¿ƒourat, alejakmile sejímá hadobijka dotkla,
bleskovê se spustila ke ko‡enûm, kde zmizela. Byla to v¿ak normálnízmije. 9Je pryç!:,
oznámiljsempanuOtakarovi, kterÿtémê‡slavnostnêprohlásil: 9Sámjstemisvêdkem,æe
tu zmije lískové æijí!: Ani jsem neprotestoval a pomalu jsme se vydali ke státní silnici,
abych dopravil kolegu stopem do ¿pitálu. Je¿tê pocestê semu udêlaloznaçnê nevolno,
takæebyl rád, stejnêjakojá, kdyæsezanámizav‡elabránanemocnice. Kdyæjsmesese¿li
pojehotÿdenníhospitalizaci, byl plnÿenergiease¿ibalskÿm úsmêvemmi sdêlil: 9Znám
místo nedaleko Tisé, kde æije zmije smrková.:

Dávnouæjsempustilz hlavyodyseusezmijí9lískovou:aosudnaválvrstvuzapomnêní
nadobuna¿ehokamarádství.Aæteprvep‡i p‡ípravêrukopisuknihyjsemsi uvêdomil, kde
v¿udejsemzmijevidêl ajakéjménobyjim podle panaOtakarap‡íslu¿elo. Shodouokol-
nostínavojenskémcviçenínedalekoTiséjsem p‡istihl zmije hledajícísu¿¿ístanovi¿tê po
de¿ti nabohatêovêtvenÿchmladÿchsmrcíchvevÿ¿cenejménêpadesáticentimetrû−æe
by 9zmije smrková:?Vmod‡ínovém lese nedaleko Bolebo‡e to byla − 9zmije mod‡íno-
vá:. DoVañovajsembyl p‡ivolánk p‡ípadune¿ƒastnÿchmanæelû,jejichædomeksivybra-
la − 9zmije chodbová:. H‡i¿tê mate‡ské ¿koly v v Podbo‡anském Rohozci si oblíbily −
9zmije mate‡inkové: a zahradnictvív Dolních Zálezlech − 9zmije skleníkové:. Nejvêt¿í
potê¿eníjsemmêlze9zmijetoaletní:, kterásivybrala9kadibudku: nasousedçinêchalu-
pê, aby s nímohla trávit intimnêj¿íchvíle. Inu, choutky zmijíjsou nevyzpytatelné.
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Jednoho dne roku 1987 se na kulturnê vÿchovném oddêlení ústecké zoo objevil

fe¿nÿ,¿tíhlÿaurostlÿmuæ,asiv mÿch letech.Mêlzájemo p‡írodu. Pozdêjijsemsedozvê-
dêl,æepûvodnêmêlzájemo kolegyniZdenu,alejako9správnÿ:¿éfjsemtonetu¿il. Poví-
dalijsmesiop‡írodênaùstecku, kterájev oçíchmnohanezasvêcencûúplnê¿patná,ale
myjsmev nínalezli i krásu. P‡edstavil sejakopanMazaç.Odnêjjsemsedozvêdêl,æebyl
myslivcem, pracuje na smênyv povrchovém dole na Chaba‡ovicku, pêstuje orchideje,
chovávçelyav¿ímási i obojæivelníkû aplazû, kte‡ísevyskytujív okolíjehozahrádkyve
Æâárku.Tomêzaujalo! I p‡esnáklonnost, kteroujsemk nêmuchoval,jsemzapomnêlje-
hojménoazaçaljsemmu ‡íkatpanVçeliçka. P‡ezdívkase i u kolegû ujalaapanuMaza-
çovi se dodateçnê omlouvám.
ÇasodçasusepanVçeliçkav zooobjevil. Dalijsmesiçajmatéaprodebatovaliv¿ech-

nomoæné.Naja‡ep‡iná¿el prvnízprávyo zastiæenínejrûznêj¿íchæivoçichûv okolíÆâár-
ku. Kolemjehozahrádkysevyskytovaly i zmije.Tomnezaujalo. Jenæepracovních úkolû
i ostatníchzájmûjsemmêldostatekanáv¿têvujehovçelíhokrálovstvíjsemstáleodkládal.
Rokuplynul jakovoda.Aæjednoho krásnéhodne, nazaçátku dubna, mne panVçeliçka
p‡imêl podívatsenazahradu.Zasejsemzaæil p‡ekvapení. Nevelkázahrádkas pêtivçel-
stvy, malou chatou tak akorát pro uloæení pot‡ebného ná‡adí, stolu se dvêma æidlemi,
gauçemask‡ínkou, nakteréstál propanbutanovÿva‡iç.Zahradabylabudovánaabylaho-
dilaoku.Dalijsmesi kávuz dovezenévodyapakuæjsemsezaposlouchaldop‡íjemného
hlasu hostitele.
:Jsemtujakpoustevník, alejemitudob‡e. Nenítodalekoodùstín. L. aautomám.Æe

tuneníelekt‡ina,tominevadí. PitnouvodusidovezunebosidojdudoÆâáruauæitkovou
mámz potoka. Provçelynicnepot‡ebujiav zimêjeobçasp‡ijeduzkontrolovat.Zeleninu
tu nepêstuji. P‡i práci nasmênytomocnejde, akdyæp‡ijíædímjenobças, takúrodusklidí
nêkdojinÿ.Vçelyjsouvdêçnézatrochupéçeaje¿têseodmênímedem.Navícmi nechá-
vajídostçasuv¿ímatsi p‡írodyatomnebaví.:, uzav‡elzvolnasvûjmonologpanVçeliçka.
Cítil jsem k nêmu je¿tê vêt¿í sympatie. Po kávê jsme vyrazili na obhlídku okolí.
Je¿tê neæjsmeopustili zahrádku, u vrátekjsme spat‡ili samceje¿têrkyobecné, jakoby

nám p‡i¿el pop‡át hezkou procházku. Travnatá plocha s roztrou¿enÿmi ¿ípkovÿmi atrn-
kovÿmi ke‡imározmêrasi 155x 250m.Severnístrana lokalityjetvo‡enasilnicíKnínice−
Æâár.Západníhranici tvo‡íaæ5 m hlubokÿúvozseæelezniçnítratí Libouchec−Telnice,
kterÿzatratíp‡echázív pole. Navÿchodêjiohraniçujesmí¿enÿles, kterÿpopármetrech
spadáaæk o 7m níæevinoucímu sekorytu potokaKlí¿eanadruhémb‡ehu sezvedána
zalesnênÿ,bezejmennÿkopecs kótou422,5m.Najihu lokalitypokraçujezvlnênákrajina
stepního charakteru aæ k bÿvalému kamenolomu.
PanVçeliçkamnezaujal líçením, kdev¿udeopêtovnêpozoroval zmije. Skuteçnênetr-

valodlouhoadvasamceajednusamicijsmetendenvidêli. Byljsemuvytræeníjakoumá
za9humny:pêknou lokalituanabádaljsemho,abyzmijeznaçil stejnêjakoHonza,Zby-
nêkajá. Ani ve snu mê nenapadlo, æezmije nechytáamá k nim aæ p‡íli¿velkÿ respekt.
Domluvili jsme se, æeobças p‡ijedu a pokusím sezmije najeho lokalitêznaçitaon pak
budezaznamenávatjejich pohyb.Tojsmetakéudêlali. Prvních pêtzmijí(3 samcea 2 sa-
mice) jsem oznaçil je¿tê v roce 1988 a novÿ spolupracovník byl chycen do sítê. Peçlivê
a snaæivê docházel na lokalitu a v¿echna pozorování zmijí zapisoval. Tak jako mnoho
ostatních lidí, kte‡ísi v¿ímajívÿskytuzmijív okolí, ale neznaçíje, nabyl i on pocitu, æena
lokalitê sezdræujístále stejníjedinci. Bêhem dvoumêsícû námzmizelyobê samiceaje-
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den samec. Dva pûvodnísamcejsme na¿têstí nalezli a obnovili jejich barevnéznaçení.
Novêsepoda‡ilooznaçitje¿têjednohosamceasamiçku.Jenæe¿têstínám nep‡áloaneæ
léto skonçilo nevidêli jsme ani hadíocásek.
Vdubnu roku 1989 p‡ispêchal ochotnê na pomocZbynêk. Protoæe pan Vçeliçka ne-

propadl chytánía samostatnému znaçenízmijí, zvolili jsmejinou taktiku. Chtêli jsme se
pokusitnazdej¿ílokalitêoznaçitconejvícezmijíabychomzjistili,dochází-li kekorespon-
denci mezi Æâáreckÿmi a Boætê¿ickÿmi zmijemi. Tato lokalita je totiæ vzdu¿nou çarou
vzdálenajen4 kmod lokalityÇepec. Svitla nám nadêje p‡ispêtk poodhalenírou¿kyta-
jemstvímigracezmijí. P‡esve¿kerousnahusenámpoda‡ilozacelÿrokoznaçitjenjedno-
hosamceat‡i samice.Tedycelkovêjen 11 zmijí. Nenítomnoho! P‡íleæitostnêjsmesepo-
kou¿eli sledovat æâárecké za pomoci pana Vçeliçky, ale bez valného úspêchu. Také
pátráníponovêobjeviv¿íchsezmijích na lokalitêÇepecnep‡ineslooçekávanéhovÿsled-
ku. Naopak se ukázalo, æe jakékoliv roz¿i‡ování sledované lokality je prakticky bezvÿ-
znamné. P‡íli¿ t‡í¿tilo na¿e síly a hlavnê bylo pro nás çasovê neúnosné.
Kdyæsetakohlédnuzavykonanoupracímusímkonstatovat,æejespí¿e lemovanáomy-

lyneæ úspêchy. Jemi z tohotrochu smutno.Obzvlá¿ƒkdyæsi uvêdomím, æejsem sestal
samozvanÿm ¿éfem pro ‡adu spolupracovníkû avzorem následníkûm, kteréjsem nedo-
kázal véstjen rûæovÿm sadem. V dobê, kdyæ jsem byl je¿tê chemikem ve vÿzkumném
ústavu anorganickéchemie, uæívali míkolegové rçení: 9I ¿patnÿvÿsledekjevÿsledek!:−
tím se teâutê¿uji. Ale v kaædém p‡ípadê mi bylo s vámi dob‡e.
Æivotjde dál. Nezbÿvá çasu dojíædêt na milovanou lokalitu. Také zmijí kolegy odvály

povinnosti jinam.Vztah achuƒpokraçovatve studiu zmijívemnêv¿akdoutnajídál. Po-
stupnê poznávámokolíChomutova. Nejen, æesetadyvyskytujízmije, aleobjevujesetu
i çernáforma.Navícjsemseseznámils teraristouZdeñkem¢pinkou,kterÿmápodobnou
touhupoznávatæivotzmijíi sledovatroz¿í‡eníobojæivelníkûaplazûnaChomutovsku.Co
si víc mohu p‡át?Z doutnáníuæje zase malÿ plamínek. I chomutovskézmije mê p‡ijaly
mezi sebe.V dubnu 1996jsemsi svouneopatrnostídopomohl k45. u¿tknutí. Budeme-li
mít se Zdeñkem ¿têstí, snad se nám poda‡í najít klíç k zámku tajemstvízmijího æivota.
A hlavnêmámemoænostse radovatz dal¿íhopoznávání.O tuto radostjsemsechtêl po-
dêlit i se çtená‡i.
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Jetootázka, na kterou hledaloodpovêâmnohop‡írodovêdcû p‡ed námi, a nakterou

také nejsmeschopni jednoznaçnêodpovêdêt. Je skuteçnê ponêkud sloæitêj¿í, neæ se na
prvnípohledzdá. Kolikjezmiji let, kdyæses nísetkáme? Kolika letsedoæívá?Odpovídá
velikostjejichvêku?Potíæspoçíváv tom,æenikdozmijímponarozenínevystavírodnÿlist
nebo9zmijíobçanku:ap‡ípadnê úmrtní list. P‡irozené úmrtízûstáváskryto p‡ed na¿imi
zraky,odehrávásev ústraní.Hledatodpovêâuzmijíchovanÿchv péçiçlovêkajemoæné,
alejenutnépoçítats urçitÿmzkreslením. P‡i nejlep¿ívûlijsoupodmínkyv teráriuodli¿né
vesrovnánís p‡írodními. Potravyje patrnê nadbytek, alejejídruhováskladbaseznaçnê
li¿í. Uæv têchtodvouvêtáchjezahrnuto nêkolik neznámÿch, kterézpochybñujívÿsled-
ky. Nemámev¿akjiné. Pravdaje, æezískánínovÿch poznatkû na stejnou vêcz rûznÿch
pohledûeliminujechybyadobírámesetakk pravdê.Tímtosloæitÿm úvodemjsemchtêl
mladÿm(akvêkunetrpêlivÿm)adeptûmherpetologienaznaçitcestujakdál, kdyæuædo-
cházejísíly(i nápady)k ‡e¿enínêjakéhoúkolu, kterÿsezdálbÿtnadosah ruky. K na¿í¿ko-
dêjsmeneuvaæovalio moænosti sledovatvelikostarûstzmijína lokalitê.Jejichdélkyjsme
sijen p‡íleæitostnêzaznamenávali. Tobylahrubáchybaado¿lami aæp‡i zpracovánítéto
knihy.
Z literaturyvíme,æemláâatase rodív poçtu3aæ24kusû,v délce 12aæ25cmahmot-

nosti 3,0 aæ 7,7 g. Prozajímavost uvádím mírymláâatod ¿esti samicz ùsteckaodpá‡e-
nÿchv p‡írodê.Mê‡eníbyloprovedenop‡iloæenímk pravítkuaváæenímnalaboratorních
p‡edváækách:

Délka Hmotnost Prûmêrná hmotnost
15 cm 3,3 aæ 3,6 g 3,5 g (6 ks)
16 cm 2,5 aæ 3,85 g 3,66 g (9 ks)
18 cm 3,5 aæ 4,8 g 4,15 (10 ks)
19 cm 4,0 aæ 5,3 g 4,65 (9 ks)
20 cm 5,3 aæ 5,8 g 5,53 (10 ks)
21 cm 5,25 aæ 6,0 g 5,75 g (11 ks)

Podle literaturyv prvním roce æivota dosahujízmije celkové délky 17,5 aæ 31 cm, ve
druhém roce26aæ40cm,vet‡etím35aæ55cm,veçtvrtém44aæ60cmav pátém51,1
aæ66,5cm.Horníhranicerozpêtísetÿkázejménasamic,jejichærûstjeponêkud rychlej¿í
neæ rûst samcû. Jsme rádi, æe na¿e poznatkyjsou srovnatelné s literárními, protoæe tyto
údaje nám tenkrát nebyly známé a ani jsme je nepovaæovali za dûleæité. Mláâata jsme
v prvníchdvou letechjejichæivotaoznaçovalizajuvenilníjedince.Zasubadultníjedince
jsmeodhadovaliasi 3aæ4 letéazaadultníasi 5avíce letézmije.Staré, senilní, bylypodle
na¿ehoodhaduvíceneæ 15 letéexemplá‡e, kterÿch nebylomnoho.Jakuæjsem ‡ekl, mê-
‡eníjsmeprovádêlijenp‡íleæitostnê.Naloveckéhûlcejsmemêlizá‡ezypo5cmacelková
délkazmijebylaodhadnutap‡iloæenímzmijedræenézahlavu levouazaocaspravou ru-
kou. Váæit je uæ bylo nad na¿e síly. Zde jsou údaje o znaçenÿch zmijích:
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Juvenilní (mladistvé)
Ç. 36, M, 4. 4. 1976, l = 35 cm, 1981 l = 45 cm, 1982 l = 49 cm
Ç. 37, M, 23. 5. 1976, l = 30 cm
Ç. 61, F, 9. 5. 1981, 1−2 r. l = 26,5 cm
Ç. 80, M, 26. 4. 1984, 2 r. l = 27 cm, 1985 l = 35 cm, 1986 l = 42 cm
Ç. 83, F, 3. 5. 1984, 2 r. l = 28 cm
Ç. 86, M, 9. 5. 1984, 2 r. l = 28 cm
Ç. 100, F, 28. 7. 1985, 1 r. l = 25 cm
Ç. 102, M, 28. 8. 1985, 2 r. l = 30 cm
Ç. 147, F, 27. 5. 1991, l = 25 cm
Ç. 148, F, 26. 8. 1991, ménê neæ 25 cm

Subadultní (nedospêlé)
Ç. 62, F, 10. 5. 1981, 3 r., l = 40 cm
Ç. 67, F, 7. 6. 1981, l = 40 cm
Ç. 81, F. 3. 5. 1984, 3 r. l= 40 cm
Ç. 84, M, 4. 5. 1984, 3−4 r. l = 40 cm, 1968 l = 47 cm
Ç. 85, M, 8. 5. 1984, 4 r. l = 40 cm
Ç. 87, F, 10. 6. 1984, 3 r. l = 33 cm
Ç. 89, M, 22. 7. 1984, 3 r. l = 30 cm
Ç. 90, M, 23. 7. 1984, 4 r. l = 40 cm
Ç. 91, F, 29. 7. 1984, 4 r. l = 45 cm
Ç. 101, M, 3. 8. 1985, 3−4 r. l = 40 cm, 1988 l = 45 cm
Ç. 104, M, 9. 4. 1986, 3−4 r. l = 35 cm, 1988 l = 40 cm
Ç. 107, F, 1 . 8. 1986, 4−5 r. l = 45 cm, 1987 l = 49 cm
Ç. 109, M, 19. 4. 1987, 3−4 r. l = 40 cm, 1988 l = 45 cm
Ç. 116, F, 23. 8. 1987, 2−3 r. l = 32 cm
Ç. 121, F. 31 . 3. 1988, 4 r. l = 45, 1989 l = 50 cm
Ç. 140, M, 4. 4. 1991, 3−4 r. l = 37 cm

Adultní (dospêlé)
Ç. 35, M, 22. 6. 1975, l = 55 cm, 1976, l = 61 cm
Ç. 88, F, 22. 7. 1984, l = cca 70 cm, 1985, l = cca 71 cm
Ç. 106, F, 1 . 8. 1986, l = 60 cm, 1987, l = 64 cm
Ç. 128, F, 10. 7. 1988, l = 65 cm, 1989, l = 67 cm

Senilní (se¿lé vêkem)
Ç. 77, M, 17. 4. 1984, l = 90 cm

Byltokapitálníexemplá‡, kterÿsenajednou na lokalitêobjevil.Chybêlmu kousekocasu,
odhademv délce3aæ5cm.Z b‡i¿nístranyp‡edkloakoumêlzhojenéjizvypot‡echp‡íç-
nÿchseçnÿch nebo‡eznÿch ranách. Druhÿdenjsemhozastihl asio 20m dále.Mêljsem
radost, æe si vybral moji lokalitu. Ani mne nenapadlo, æe bych homêl zachovatpromu-
zeum.Teprvekdyæsev dal¿íchdnechani letech neobjevil mido¿lo,æebyltypickÿmces-
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tovatelem, aæejsemzasezaváhal. Utê¿uji se, æe proæil dlouhÿa¿ƒastnÿæivot, ve kterém
urçitê nemêl nouzi o dobrodruæství.
Velikostzmijímezi60aæ70cmminaùsteckunep‡ipadalanijakvÿjimeçná.Teprvep‡í-

tel Pavel Polákmneupozornil, æezmije naRakovnickujsouçastêj¿ív délce50aæ60cm.
Bohuæel jsem tomuto zji¿têní nevênoval náleæitou pozornost.
Zmijesedoæívávêku 10aæ15 let, nêkte‡íjedinciv¿akz‡ejmêmohouæíti podstatnêdé-

le, aæ20 let, jakuvádí literatura. V teráriu jsem dospêléjedince neudræel zatím déle neæ
6 let.Odchovanámláâatajsemdokázaldovéstk pohlavnídospêlostiadoçkatseodnich
dêƒátek, byƒjen ve dvou p‡ípadech. Poprvé t‡ía po druhé çty‡mláâat. Odchovatv¿ak
druhougeneracisemistáleneda‡í. Nemohutedyp‡ispêtk lámánírekordudlouhovêkosti
zmije, kterÿjeznám.Mêljsemv¿ak¿têstív podobêmladého (subadultního) samceç. 9,
kteréhojsem prvnê spat‡il 5. 4. 1973 av tu dobu mê‡il cca40 cm. Je¿têjsme se setkali
16. 4.téhoæroku.Aædojarajsemo nêmnevêdêl.26. 3. 1974jsmesesetkali. Uævypadal
jakodospêlÿ9zmiják:, i kdyæmê‡il jen asi48cm. Paksenadeset letztratil zesvêta.O to
vêt¿íp‡ekvapeníjsemzaæil 16.9. 1984, kdyæjsemchytil statnéhosamce69cmdlouhého,
kterÿ jasnê, byƒ nez‡etelnê, nesl památky mého znaçení. Hledêl jsem na samce jako
9Alenkav ‡í¿i divû:.Znovuaznovujsemseuji¿ƒovalzdajsemsenezmÿlil, alebylototak.
Samou radostíbych hozlíbal, aleono projevynáklonnosti nestál.Obnoviljsemmuzna-
çeníadoufal, æe se s ním zase setkám. Do konce aktivnísezónysemi úspê¿nêvyhÿbal
a stejnêtakv dal¿ím roce.Teprvep‡edp‡íchodempodzimusevednech 18.a19.9. 1985
ukázal atomê‡il 71 cm. Naja‡e roku 1986jsme sevidêli çty‡i krát: 14. 4., 21 . 4., 22. 4.
a 25. 5.Jehodélkanep‡esahovala72cm. P‡ekvapil mêo rokpozdêji, kdyjsmesesetkali
19. a26. dubna 1987−mê‡il 78cm.V roce 1988 sesamecç. 9 rozhodl kespolupráci a
dovolilmiabychhovidêlçastêji. 31 . 3.jsemhospat‡il pozimováníatomê‡il sotva80cm.
Pakjsmesevidêliv dubnuav kvêtnu,alep‡imê‡eníjsemhovícjako 1 cmnenatáhl. Na-
posledyjsme se setkali 12. 3. 1989 ato spolehlivê p‡esahoval 85 cm. Pakuæjsmese ne-
potkali. Rádnasamceçíslo9vzpomínám, i kdyæsidalekovícetajemstvío æivotêzmijípo-
nechal prosebe, neæmi prozradil.Zap‡edpokladu,æev dobê, kdyjsmesepoprvéspolu
setkali, mu bylyasi 4 roky, pakv dobê, kdyjsme sevidêli naposledy, mu bylo asi 20 let.
Vypadal,æejeje¿têv plnésíle,atakmup‡ejidlouhÿaplodnÿæivot,bezohledunalámání
rekordû a 9vêdeckou: spolupráci.



67

POHLEàMENA¢IROKÉP”ïBUZENSTVONA¢ICHZMIJï

V¿echnypoddruhyzmijeobecné,ale i tydruhy, kterésepodlena¿ichznalostíoddêlily
nebo sevyvinulyze stejného základu, tvo‡í komplex Vipera berus. Nêkterÿmi autoryje
tento komplex oznaçován za podrod nebo za skupinu Pelias MERREM, 1820.
Zmijovitíse objevujív paleontologickÿch nálezech vobdobímiocénu (mlad¿ích t‡eti-

horách),tojeasi p‡ed26milionylety,v severníAmerice, Evropê,severníAfrice iAsii, RA-
GE (1984). V tu dobu postupnê docházelo ke zmênê tropického klimatu a vêt¿inou tu
vládlysubtropy. P‡ed7milionyletydo¿lok dal¿ímuochlazováníap‡ed2milionyletydo-
¿lokest‡ídáníteplÿchaledovÿch údobí.Jakp‡edpokládáBASOGLU (1947)aBASOGLU
etBARAN (1980), ¿í‡ila sezmijezMaléAsie, kterou povaæujeza kolébku komplexu be-
rus. Bêhemst‡ídáníteplÿchaledovÿchúdobízejménaseverním,severozápadnímaseve-
rovÿchodním smêrem zde nacházela zmije vhodné æivotní prost‡edí. Tato radiace byla
v dûsledku st‡ídání klimatickÿch podmínek opakována a jejím vÿsledkem je souçasné
roz¿í‡enía variabilita celého komplexu.
P‡i tak¿irokémareálu roz¿í‡enízmijeobecnéneníp‡ekvapením,æevznikajípodmínky

k oddêlenívíceménê izolovanÿch populací, kteréçasem nesou ustálenéznaky. Nêkte‡í
badatelé pakp‡istoupík popisu novÿch poddruhû, p‡ípadnê i novÿch druhû. P‡íkladem
mohou bÿtViperaberusbosniensis, V. b.pseudaspis, V. b. sachalinensisneboV. b. seoa-
nei. Nêkteré poddruhyjsou létamnohaodborníkyuznávané (V. b. bosniensisa V. b. sa-
chalinensis),jinévytvá‡ejíunêkterÿchvêdcûpochybnosti (V.b.pseudaspis)aneuznávají
je. Nadruhéstranêjsounêkterédokoncepovÿ¿enynasamostatnÿdruh (V.seoanei).Tato
zdánlivásloæitostje logickÿmvyústênímnárûstuznalostístudovanéproblematikyi poçtu
odborníkû ametod uæitÿch k dosaæenívÿsledku. Tÿkajísetoho i zmêny, kterév p‡írodê
probíhají, i kdyæ p‡íroda a lidé hledíme na problémyvjinÿch çasovÿch úrovních.

Pat‡í do nêj uvedené taxony: Vipera berus berus (LINNAEUS, 1758); Vipera b. bos-
niensis (BOETTGER, 1889); Vipera b. pseudaspis (SCREIBER, 1912); Vipera b. sachali-
nensis (Carevskij, 1917),o kterÿchbyladostateçnázmínkav textu,dálejiæzmínênáVipe-
ra seoanei LATASTE, 1879, která byla d‡íve uvádênajako poddruh V. berus a dnes jako
samostatnÿdruhsedvêmapoddruhy,V.s. seoaneiLATASTE, 1879vyskytujícísenasever-
nímazápadním pob‡eæíPyrenejskéhopoloostrova iv provinciiAsturieaV. s. cantabrica
BRANAetBAS, 1983, kteráæijev oblasti León. Dáledo souboru berus náleæejídal¿ísa-
mostatnéevropskéiasijskédruhy(vçetnêpoddruhû),z çehoækavkazskédruhybÿvajíze-
jménav ruské literatu‡e oznaçenyjako komplex kaznakovi. Pro úplnost se tedyzmiñuji
o zbÿvajících p‡íslu¿nících celého komplexu.
Vipera barani BÖHME et JOGER, 1983 je známa jen z jednoho çernê zbarveného

exemplá‡e, nalezeného asi 60 km severnê od Adapazari v severozápadním Turecku.
Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV et TUNIYEV, 1986 dosahuje délky 46 aæ

48 cm,s vrchupromáçknutáhlavajepokrytávelkÿmi¿títky,boçníkrajetlamyprotaæené,
st‡ednístrana tlamyzakulacená. Nozdra ústív dolníçásti nasale. Hlavaje úzká a plo¿e
oddêlenáodtêla.Máreliktnívÿskytv jihovÿchodníçásti submeridiálníhoDæavachetské-
ho h‡ebenu vArménii a p‡ilehlé çásti Gruzie. Obÿvá vÿ¿ky 2600 aæ 3000 m n. m.
ViperadinnikiNIKOLSKY, 1913 dorûstá50aæ55cm, hlavajepokrytázrnitÿmi ¿upina-

(SOUBORZMIJïOKRUHUBBERUSC)
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mi, nozdraje umístênave st‡edu nosového ¿títku, obrys hlavyoválnÿ neboza¿piçatêlÿ,
rostrale sedotÿkájednoho nebodvou apikálních ¿títkû.Mezi rostralem afrontalemjsou
3−4 ‡ady¿upin odli¿né kÿlnatosti. Hlavaneníp‡íli¿ ¿iroká, p‡echodv ¿íji je nevÿraznÿ. Je
roz¿í‡enaod Fi¿t-O¿tenovskéhomasivu nazápadêdohor¢charanavÿchodê.Vÿchodní
hranice roz¿í‡eníneníp‡esnêznáma. Najihu vede hranice pojiæních sklonechVelkého
Kavkazu. Severníhranice setáhneod hory¢charaazápadnê setáhne do hlavního hor-
skéhoh‡ebenuVelkéhoKavkazupodéltokuVelkéLabyakonçínaFi¿t-O¿tenovskémma-
sivu.Vyskytujesev 1500aæ3000m n.m. a lzeji charakterizovatjakosubalpinskÿdruh.
ViperakaznakoviNIKOLSKIJ, 1909dorûstá65aæ70cm, hlavajepokrytá¿títky, kterése

velikostíitvarem li¿íod¿upintêla.Nozdraústívest‡edunebov niæ¿íçásti nasale.Hlavaje
za¿piçatêlá. Rostrale se dotÿká dvou apikálních ¿títkû. ¢títky p‡ed frontalem jsou slabê
kÿlnaté, hlavaje¿irokáoddêlenáodtêlaostrÿm p‡echodem, obvykleçernêzbarvenÿm.
Je roz¿í‡enanavÿchodnímpob‡eæíÇernéhomo‡ep‡ibliænêodústí‡ekyKubáñp‡esGru-
zii a p‡ilehlé turecké pob‡eæív okolí Hopy. Obÿvá údolí ‡ek s nadmo‡skou vÿ¿kou do
1000 m.
Vipera nikolskiVEDMADERJA, GRUBANT, RUDAEVA, 1984 obÿvá lesnía lesostepní

oblasti Ukrajinyaevropskéçásti Ruskajiænêod linieKanev−Kursk−Tambov−Buzuluk.
Prost‡ednictvím údolí‡ek, vlhkÿch luka lesû pronikávÿchodnêdostepních oblastíSata-
rovska a Samarska.
Vipera lotieviNILSON, ORLOV,AMDREN, 1995 vykytuje sev horskÿch stepních kra-

jích severního Kavkazu po hranicích Kabardinobalkariskéoblasti, severníOsetie, Çeçny,
Ingu¿etii a p‡ilehlÿch oblastech Gruzie.
Viperaursinniursinii(BONAPARTE, 1835)obÿváitalsképoho‡íAbruzzivest‡edníItálii,

zejména hory Sibillini aæ Meta ve vÿ¿kách 1400 aæ p‡es 2000 m n. m.
ViperaursiniianatolicaEISELTetBARAN, 1970jeznámazedvouexemplá‡ûulovenÿch

nedaleko Elmali, asi 70 km západnê od Antalya vTurecku.
Viperaursiniieriwanensis (REUSS, 1933)vyskytujeseodtureckéhomêstaKrasvÿchod-

nêp‡esgruzijskéTbilisiaæarménskéjezeroSevan. Dálev Inánskémpoho‡íArménskévy-
soçiny a poho‡í Elbroz.
Vipera ursinnimacrops (MEHELY, 1911) balkánskÿ poddruh se vyskytuje na ostrovê

Krk, v Dinárskÿch horách a horách Bosnya Hercegoviny, Çerné Hory, Makedonie a se-
verníAlbánie. Na Krku sestupuje pod nadmo‡skouvÿ¿ku 500m, kdeæto napevninêvy-
hledává 1000 aæ 2000 m n. m.
ViperaursiniirakosiensisMEHELY, 1894jeznámaz vÿchodníhopob‡eæíNeziderského

jezera,maâarsképustyjiænêod Budape¿ti aSedmihradska(historickéúzemív severozá-
padním Rumunsku).
Viperaursiniirenardi(CHRISTOPH, 1861)malápopulacejeuvádênaz Dunajskédelty

a dále z Besarábie (historické územímezi Dnêstrem, Prutem aÇernÿm mo‡em) z nad-
mo‡skÿchvÿ¿ekpod 500aæ2000m n. m. ve stepíchvÿchodního Uzbekistánu, na Kry-
mu, ve stepních oblastech Kavkazu, Zakavkazí i bÿvalé sovêtské st‡edníAsie.
Vipera ursiniiwettsteiniKNOEPFLETet SOCHUREK, 1955 obÿvá francouzské oblasti

severníVaucluse aAlpes de Haute − Provence ve vÿ¿kách 1100 aæ 2000 m n. m.
>

Nejenproçeskéteraristybylaprávêzmijekavkazská,Viperakaznakovi,takovÿmskvos-
tem.Vyuæiljsemkdysi nabídkypobytovÿchzájezdûdoSoçi po‡ádanÿchÇedokemapo-
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kusil jsem seji také najít. Jenæetonebylotaksnadné, i kdyæjsemmêl dostateçnétypyod
známÿch entomologû, kte‡íji na Kavkaze spat‡ili. V tédobê bylo prakticky nemoænézí-
skatv tehdej¿ímSovêtskémsvazuspolehlivémapy, protoæev¿ebyloutajované.Turistické
mapybylyspí¿eomalovánkami (jakjsmejim s oblibou ‡íkali) aznátsou‡adnice hraniçilo
se zloçinností. V p‡írodovêdném muzeu v Suchumi jsem se setkal s p‡íjemnou, milou
a p‡átelskou pracovnicí. Umoænilami prohlédnoutsi afotografovati promê‡it lihovépre-
paráty zdej¿ích 9kaznakovek:. P‡i tom jsme mêli ças hovo‡it o zajímavé herpetofaunê
Kavkazu iZakavkazí. Postêæovaljsemsinanedostateçnostzdej¿íhomapovéhomateriálu.
Neæjsmese rozlouçili, pozvalamnedosvékancelá‡e,zatáhlazávêsynaoknechazamk-
la.Znejistêljsem.Zatáhlazazávêsskrÿvajícívevÿklenkuvojenskoumapu KavkazuaZa-
kavkazí. Mÿmvyjevenÿm oçím s trochou rozpakû sdêlila, æemusíbÿtopatrná, jinak by
bylaodsunutanaSibi‡.Marnêjsem sepokou¿elvrÿtsi mapu dopamêti, coæmi do¿loaæ
v terénu. P‡i louçeníjsemtétoodváænéæenêalespoñsrdeçnêpolíbil ruku. ¢têstív podo-
bê osobního setkání s 9kaznakovkou: mê potkalo mnohem pozdêji, aæ u kavkazskÿch
ÇerkézûvAlexandrovceav gruzijském Boræomi. Stokrátvysnênésetkáníbylobezdob-
rodruæství.Zmijeçekaly,aæsijichv¿imnuaodvezusebou. Krásnêajasnêælutêçiçervenê
zbarvenézmijepo rocev teráriuztrácelypodstatnênasvékráse.Takénarozenámláâata
mêladokrásyrodiçûdaleko. I kdyæzpoçátkukrmeníhadûnedêlalopotíæeazmijeochot-
nê lovily laboratornímy¿i, po çase se objevily komplikace s trávením potravy. Bylo zají-
mavé, æe chovv teráriu hû‡e sná¿eli samci neæ samice.
Dal¿ím druhem, kterÿmnevelicezaujal, bylazmije stepní, Vipera ursinii, vçetnêzná-

mÿch poddruhû. S mnoha p‡áteli jsme pátrali po Vipera ursinii rakosiensis v maâarské
pustê.Zapoznatkyojejímvÿskytuvdêçímp‡íteli I¿tvánu Bottoviz budape¿ƒskézoo, kte-
rÿjesledovalatakétrochuznaçilv okolíDabasu. Bohuæelsvépoznatkynikdynepubliko-
valaprovlastníklidodambicióznêj¿ích kolegûskrÿvajících sepod rou¿kuochranyp‡íro-
dysevênujejen práciv zoo.Z tohojevidêt, æemaâar¿tíkolegovénejsou u¿et‡eni lidské
závistiaobavz moænékonkurence,místoabysvésílyspojili prodobrovêci! Protosestále
hloubêji skláním p‡ed lidmi, kte‡ízájemcûmo stejnouvêc nezi¿tnê pomáhajíbezobav,
æejim rostenovÿodborník. Bêhemnêkolika letjsemmêldíky I¿tvánovi p‡íleæitostcelkem
asi pêtmêsícû pozorovatzmije ráko¿ské (jaksejimtaké ‡íkalo)vevolnép‡írodê, a takéje
ponêkud hloubêji poznat i v teráriu. S nejvêt¿í pravdêpodobností nejvêt¿í chybou p‡i
chovu hadûz mírnéhopásmaaz horskÿchoblastíbyla(amnohdyje¿têje) stáláarelativ-
nêvysokáteplota, kterou hlavnêv zimê hadûm dop‡áváme. Bohuæel, jsou to poznatky,
které jsme tenkrát netu¿ili a na které doplatily svÿmi æivoty mnohé zmije, jejichæ æivot
jsme chtêli lépe poznat.
Mojesnahasetkatsev p‡írodês dal¿ími poddruhyzmijestepní,vyskytujícími sevjiæní

azápadníEvropê, nebylakorunovánaúspêchem.TeprvenaSevanskémjeze‡evArménii
a na ho‡e Çimgan nedaleko Ta¿kentu v Uzebekistánu se na mne usmálo ¿têstí. Velkÿm
problémemp‡ioficiálníchzájezdechbylyçasovéztráty.Jenvÿjimeçnêsepoda‡ilodoslo-
vaukecatpracovníky Inturistu, abychomnavÿletvyrazili p‡edosmou hodinou.Je¿têob-
tíænêj¿íbylo p‡esvêdçit¿oféry, abychom nav¿tívili místa pro nászajímaváanikolivmístní
turistickéatrakce.Vrcholem p‡esvêdçovacího umêníbylozískatpovoleník p‡enocování
navybrané lokalitê, nikolivv hotelu. P‡estobylvlastnípobytna lokalitêohroæen rozmary
poçasí, coænaja‡eav horách nebyloneobvyklé. P‡esuvedenéobtíæesepartanad¿encû
dala témê‡ kaædoroçnê dohromady a vyrazili jsme za vysnênÿmi cíli.
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Snadnejzajímavêj¿ímpoznatkemz chovánízmijístepních naSevanubyljejichzaçátek
a konec slunêní. Jakoby na povel çekaly na setkánís námi ráno mezi osmou a devátou
a odpolednemezi pátou a ¿estou hodinou. Mezitím po nich nebylo ani stopy. Ponêkud
rozplizlesejevilochovánístepníchzmijínaÇimganujakjsemsi hopamatoval i z Maâar-
ska.Ale urçitá podobav chovánítêchtovzdálenÿch populacími nedáváspát. I kdyæ uæ
nenajdu p‡íleæitost k odpovêdi na tuto otázku, jsem ¿ƒasten, æe jsem u toho byl.
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DOSLOV
Chtêli jsme poodhalit rou¿ku tajemství æivota zmije obecné, coæ byl nejen Honzûv,

Zbyñkûvamûjsen,aleimnohadal¿ích, kte‡ínámpomáhali.Zdalekasenámtonepoda‡i-
lo. Vædycky, kdyæ byl vÿsledek na dosah ruky, objevila se nová otázka, na kterou jsme
neznali odpovêâ, nebo seobjevila nováskuteçnost, kterádoposudjasnÿvÿsledekzpo-
chybnila. Máme proto dûvod bÿti nespokojení? Nikoliv! I çásteçnÿ vÿsledek posunuje
spoleçné znalosti k cíli. Jen by byla chyba si nechatzískané poznatky pro sebe. Pouze
publikované skuteçnosti se stávajímajetkem lidstvaa lzejich dálevyuæít. To byl takédû-
vod k napsánítéto knihy. Pochopitelnê, jakp‡ibÿvalozku¿enostísezmijemi ajejichzna-
çením,takp‡ibÿvalovlastníchpoznatkûo zmijímæivotêazejménapublikovanÿchodbor-
nÿch zprávách zahraniçních autorû. Zdaleka ne v¿echny se nám poda‡ilo podchytit.
V knize jsem shrnul historii pokusu o sledováníæivota zmijí, jak jsem ji s p‡áteli proæil.
ùmyslnê se nevyhÿbám nedostatkûm achybám, kterÿch jsem sedopustil. Nic nepotê¿í
tolik, jako neúspêch druhého. Chtêl jsem çtená‡e hlavnê potê¿it. Mámv¿akstále na pa-
mêti knihyz jinÿchoborû, kterémêv dêtstvíp‡ivedlyk láscek chemii (:Zaokny labora-
to‡e:, jejíhoæ autora si uæ bohuæel nepamatuji a 9Tajemství chemie: od Ivana Klime¿e)
a k obdivu vêdy (knihy Paul de Kruif: 9Lovci mikrobû:, 9Bojovníci se smrtí:, 9Vítêzové
nad hladem:, 9Lidmáprávoæít:a9Covítrodvál:).Vædyckymêfascinovalojakbadatelé
dokázali p‡ekonávat p‡ekaæky kvytçenému cíli, jakou v tom hrály roli náhody a jak
mnohdyvÿsledekp‡i¿elz jinéstranyneæbyloçekáván. Prov¿echnymladébadatelejsem
úmyslnê zdûraznil své chyby, aby se jich sami mohli vyvarovat. Bÿt milencem vêdy je
vzru¿ující. Proto jsem napsal 9TYZMIJE!:.

VChomutovê 27. 8. 1996
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EPILOG
Krátcep‡edodjezdemdoItálie, kammnepozvalçeskolipskÿdlouholetÿkamarádPavel

Rükel −geolog, abych mohl ukojitskrytÿzájem aobdiv k sopkám, seznenadáníu mne
objeviliZbynêk, Frantaa9malÿ:Jirka. Pop‡ivítání, prohlídcechovanÿchhadûaobvyklém
probráníteraristickÿchúspêchû i neúspêchûz klukûvypadlo: 9Udêlejsi hnedponávratu
çasasejdemesenaÇepci. Pozvánkudostane¿po¿tou!: Ponávratuze sopekmêçekalve
schránce dopis:

Váæenÿp‡íteli,

letos, 9. dubnajetomuprávê25let,kdybylanalokalitêÇepecvùstínadLabempopr-
véoznaçenazmijeobecnáprodal¿ívÿzkum. Up‡íleæitostitohoto vÿroçísenazmínêné
lokalitêpo‡ádámaláoslava,atodne 12.4. 97.Srazjev 11 hod. usloupuvysokéhonapêtí,
kterÿje viditelnÿjiæze silnice.
atd.

Navzdorytomu, æemi uæ nevyhovujebÿtstálev jednom kole, jsemjel.V devêthodin
uæjsembyl namístê, abychmêl çaspono‡itsedovzpomínek. Podvaceti metrech na lo-
kalitê 9pod silnicí:mneuvítal neznaçenÿmladÿzmijísamec. Up‡ímnê ‡eçeno, radostze
setkání jsem mêl já, kdeæto jemu to bylo lhostejné. Nález zmije byl velkou vzpruhou
a s povznesenounáladoujsemvyrazildál.S nostalgiíjsemp‡ijímaldal¿ízmênyzpûsobe-
né lidskouçinnostíi p‡irozenÿmzarûstánímmezí, kdejsem sesezmijemi d‡ívesetkával.
Nazídce, kdejsemoznaçil prvnízmiji,jsemseposadil.V hlavêsemiodvíjelvzpomínko-
vÿfilmozmijích, kteréjsemtu pozoroval. Pakuæbyl nejvy¿¿íçaspospí¿itk 9trianglu: na
setkání...

Díky, p‡átelé.
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Tuto kapitolu jsem zámêrnê pouæil s ohledem na têch pár çtená‡û, kte‡í se zmijemi
chtêjíalespoñ trochu zabÿvatavydat se podobnou cestou poznávání. Ostatním çtená-
‡ûm dêkuji za p‡ízeñ a trpêlivost.
Teâuæjen pár poznámek pro ty hloubavêj¿í nebo adepty herpetologie. Æádná kniha

o dané problematice nebo daném problému nemûæe bÿt dokonalá. Shromaæâuje zna-
losti autora (neboautorû) i poznatkyautorûjinÿch publikacív urçitédobê.Toudobouje
zpravidlauzávêrkap‡ípravyrukopisuknihy.Neæv¿akvyjde,objevísev nejrûznêj¿íchod-
bornÿch çasopisech ‡ada publikovanÿch poznatkû. Kaædÿmilovníkvêdychcejít dál ve
svémoboru. Protoje nucen novépoznatkysledovatap‡ípadnêsi ovê‡ovattyzprost‡ed-
kovanêpodané.Têmdruhÿmposlouæíseznampouæité literaturyatêmprvnímpilnéshá-
nênínovê publikovanÿch prací. Pochopitelnê nelze se spolehnoutjen nabêænêdostup-
nou literaturu. Je t‡eba vyuæít sluæby odbornÿch státních, ústavních çi spolkovÿch
knihoven.Æejepot‡ebap‡ekonatvlastnílenostaproniknoutidocizíchjazykû nenít‡eba
dodávat. Nyníuæ Internetpodstatnê usnadñuje práci zvídavÿm, i kdyæjestále ¿irokéve-
‡ejnosti mnohdy nedostupnÿ. Správnê usmêrnêná lidská vûle dovede zázraky. Radost
z vêdêníje p‡inejmen¿ím p‡íjemnáodmênaza toto snaæení. Je pravda, æe kaædÿ líc má
i svûj rub. Dokaæme se radovat i z maliçkostí! P‡eji vám hodnê radosti!
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lieu, 31, 1, :59 − 64.

SAINTGIRONS, H.,1989:Whatmakesavipermove? FirstWorld CongressofHerpeto-
logy, Canterbury.

SCHIEMENZ, H., 1983: Zur Ökologie und Bionomie der Kreuzotter (Vipera b. berus
/L. /). Zoologische Abhandlungen, Staatliches Museum für Tierkunde in
Dresden, Nr. 3, Bd. 39, :51 − 60.

SCHIEMENZ, H., 1985: Die Kreuzotter, Vipera berus. Die Neue Brehm−Bücherei,
Wittenberg Lutherstat.

SIMMS, C. 1972: Shift in a population ofnorthernvipers. British Journal ofHerpetology,
:268 − 271 .

SOKOLOV, A., S., 1989: Linka plovozrelych samcovobyknovennoj gadjuki v uslovijach
Tambovskoj oblasti. Voprosy gerpetologii. Kiev. :240 − 241 .

STILLE, B.,MADSEN,T.etNIKLASSON,M., 1986:Multiplepaternityintheadder,Vipera
berus. OIKOS, Copenhagen, 47, :173 − 175.

STILLE, B., NIKLASSON,M.etMADSEN,T., 1987:Withinseasonmultiplepaternityinthe
adder, Vipera berus: a reply. OIKOS, Copenhagen, 49, 2, :232 − 233.



77

¢EBELA, M., 1978: P‡íspêvek k poznánípotravyzmije obecné (Vipera berus LINN.) na
Çeskomoravské vysoçinê. ActaMusei Moraviae, LXIII, :213 − 216.

¢EBELA,M., 1980:Thedietofthecommonviper(Viperaberus) intheareaofmt. Králickÿ
Snêæník. Folia Zoologica, 29, 2, :117 − 123.

¢IMEÇEK, J., 1975: Zmije obecná severní (Vipera berus berus). Akvárium a terárium,
XVIII, 5, :150.

¢IMEÇEK,J. 1982: Nêkolikpoznámekk p‡ijímánípotravyuzmijíobecnÿch,Viperaberus
berus (LINNAEUS, 1758), chovanÿch v zajetí. Fauna Bohem. Septentr, No. 7,
:125 − 128.

¢MERÅK, P., 1974: Zmije obecná ajejíchovv teráriu. Æiva, Praha, 22, :151 − 152.
¢TRAUB, R., 1968: Variabilität im bau des Pileus bei dermitteleuropäischen Kreuzotter,

Viperaberusberus (LINNAEUS).ActaSocietatisZoologicaeBohemoslovacae,
3, XXXII, :293 − 299.

VEDMEDREJA,V., I.,ORLOV, N., L. etTUNIEVB., L. 1986:OnTaxonomyofThreeViper
Species ofthe Vipera kaznakowiComplex. USSRAcademyofSciences, Pro-
ceedings oftheZoological Institute, vol. 157, :55−61 .

VERGNEROVÅ, O., 1979: Osteologie zmije obecné − Vipera berus (LINNAEUS, 1758)
a identifikace hadích obratlû z miocénu lokality Devínská NováVes (Sloven-
sko). Nepublikovaná diplomová práce, Praha.

VIITANEN, P., 1967: Hibernation and seasonal movementsoftheviper, Viperaberusberus
(L.), in southern Finland. Annales Zoologici Fennici, No. 4, Vol. 4, :472 − 546.

VOGEL,Z. 1950: Otázkazoogeografického roz¿í‡enízmijeobecnéseverní−Viperabe-
rus berus (Linné) v Çeskoslovensku. P‡íroda, 3−4, 43, :3 − 8.

VÖLKL,W., 1989: PreyDensityandGrowth: Factors LimitingtheHibernation Success in
NeonateAdders (Vipera berus L.). Zool. Anz., 222, 1/2, :75 − 82.

VÖLKL,W., und Biella, H. −J., 1988: Traditional UsingofMatingand BreedingPlacesby
the Adder (Vipera berus (L.)). Zoologische Abhandlungen, Staatlisches Mu-
seum fürTierkunde in Dresden, Nr. 3, Bd. 44, :19 − 23.

VOLSOE, H., 1944: Structure and seasonal variation ofthemale reproductiveorgansof
Vipera berus (L.). Copenhagen, :9 − 157.

VOÆENïLEK, P., 1966: Zmijeobecná (Viperaberusberus) amojezku¿enosti. Æiva, 4, XIV,
:148 − 149.

VOÆENïLEK, P., 1969:Mojezku¿enostis ViperaberusberusaViperaaspisapsisv teráriu.
Z praxeakvaristyateraristy.Çeskoslovenskÿsvazchovatelû drobnéhozví‡ec-
tva, Praha, :81 .

VOÆENïLEK, P., 1970: Dal¿ípoznatkyz chovuViperaberusberus (L.).ZprávySboru pro
akvaristiku a teraristiku. Spoleçnost Národního muzea. Národní muzeum
v Praze, ç. 5−6, :17.

VOÆENïLEK, P., 1975: Sledovánízmije obecné, Vipera berus berus (LINNAEUS, 1758)
vp‡írodê. P‡edná¿ka na III. etologické konferenci v Bílé T‡eme¿né.

VOÆENïLEK, P., 1976: Souboje samcûzmije obecné. Vesmír, 55, :213.
VOÆENïLEK,P. 1979:NêkolikpoznámekksubspeciímViperaursinii. FaunaBohem.Sep-

tentr. No. 4, ùstí nad Labem, :29−46.



78

VOÆENïLEK, P., 1984:Sledovánízmijíobecnÿch,Viperaberus,vevolnép‡írodê.Abstrak-
ta p‡edná¿ek etologické konference, Mikulov v Kru¿nÿch horách. Etologická
sekceÇeskoslovenské spoleçnosti zoologické p‡i ÇSAVaZoologickázahrada
v ùstí n. L. :45.

VOÆENïLEK, P., 1985: Dal¿í poznatky o æivotê zmijí. Æiva, ç. 3, XXXIII, :110 − 111 .
VOÆENïLEK, P., 1985: Twelve years ofobservation ofadder in natural conditions. Ab-

stracts .ThirdOrdinaryGeneralMeetingofSocietasHerpetologica Europaea,
Prague, :123 − 124.

VOÆENïLEK,P., 1985:Antropogennívlivynapopulacizmijeobecné. FaunaBohem.Sep-
tentr. No. 10, ùstí n. L., :73 − 77.

VOÆENïLEK, P., 1987: Poznámkykezmênámherpetofaunyùstecka. FaunaBohem.Sep-
tentr. Tomus 12, ùstí n. L., :49 − 71 .

VOÆENïLEK,P., 1989: PopulationandMigrationofCommonAdder(Viperaberus): Some
AspectsofObservation in Nature.Abstracts. FirstWorldCongressofHerpeto-
logy. University of Kent at Canterbury.

VOÆENïLEK, P., 1991 : Co novéhoo zmijích Viperaberusberus (LINNAEUS, 1758). Ab-
strakta p‡edná¿ek. XVIII. mezioborová etologická konference, Horní Beçva.
Praha, :42.

VOÆENïLEK, P., 1991 : Matematickácharekteristika populacezmijíobecnÿch na lokalitê
Çepec podle údajû získanÿch dlouhodobÿm pozorováním. Fauna Bohem.
Septentr. Tomus 16, ùstí n. L., :76 − 81 .

VOÆENïLEK, P. 1991 : Nêkolik poznámek k poddruhu Vipera berus bosniensis
BOETGER, 1889. Fauna Bohem. Septenr. Tomus 16, ùstí n. L., :83−95.

VOÆENïLEK, P., 1992:Tepelnéaspektyzmijeobecnépodlepozorovánív p‡írodêavpo-
lop‡írodních podmínkách. Fauna Bohem. Septentr.Tomus 17, ùstín. L., :77−
78.

VOÆENïLEK, P., 1992: Nêkolik poznámek k poddruhu Vipera berus bosniensis
BOETGER, 1889.Zemêpisnéroz¿í‡ení. FaunaBohem.Septentr.,Tomus17, ùstí
n. L., 79−83.

VOÆENïLEK, P., 1993:Vÿæivahadûv teráriu krmnoupastou. FaunaBohem.Septentr.To-
mus 18, ùstí n. L., :77 − 85.

VOÆENïLEK, P., 1993: Nêkolik poznámek k poddruhu Vipera berus bosniensis
BOETGER, 1889. Pozorovánív p‡írodê a v teráriu. Fauna Bohem. Septentr.,
Tomus 18, ùstí n. L., :93−96.

VOÆENïLEK, P.,etZEMAN,Z., 1991 : Pohybznaçenÿchzmijíobecnÿch,Viperaberus, na
dlouhodobêsledované lokalitê. Fauna Bohem. Septentr. Tomus 16, ùstín. L.,
:51 − 76.

VOÆENïLEK, P. aZEMAN,Z., 1993: Druhápopulacezmijíobecnÿch na lokalitêÇepec.
Fauna Bohem. Septentr. Tomus 18, ùstí n. L., :87 − 91 .

VRÅTN¥, F., 1963: Zápisky lovce zmijí. Æiva, Praha, 11, :174 − 175.
ZWACH, I., 1990,: Na¿i obojæivelníci a plazi ve fotografii. SZN, Praha, :130−138.



79



80

PetrVoæenílek
Tyzmije

© Ministerstvo æivotního prost‡edí
Praha 2000

Tisk tiskárnaMacík, Sedlçany
ISBN 80-7212-156-1

grafická úprava ak. mal. Eva Jandíková
sazba a litografie cds, Ing. Petr Jandík

fotografie© autor
fotografie na obálce a 3 fotografie zmijí ze ¢umavyJosefTischler


	Barevna priloha
	Literatura

