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Slovo úvodom
Predkladáme čitateľom tretiu časť výkladového zoologického slovníka, v ktorom sú
spracované heslá venované plazom (Reptilia). Slovník je vhodnou študijnou pomôckou ako i
doplnkom populárno-náučných publikácií o živočíšnom svete rôznych kútov našej Zeme, ktoré v
súčasnej dobe ponúkajú naše vydavateľstvá. Zoologický slovník je určený vysokoškolským študentom
učiteľských odborov biológie v kombinácii s iným predmetom, učiteľom prírodopisu a biológie základných a stredných škôl ako aj všetkým záujemcom o svet živočíchov.
Heslá netvoria úplný prehľad herpetofauny sveta, sú len výberové, dokumentujú širokú paletu
veľkostí, tvarov a spôsobu života plazov a ich anatomických a morfologických štruktúr. V jednotlivých heslách autori uvádzajú stručnú charakteristiku radov, mnohých čeľadí a viacerých zaujímavých druhov. Viaceré heslá sú doplnené obrázkami. Pri prevzatých obrázkoch je uvedený ich
pôvod, niekoľko obrázkov podľa predlôh prekreslila RNDr. Lenka Hudáková.
V pripravovaných nasledujúcich častiach zoologického slovníka chceme ponúknuť študentom
a záujemcom o prírodu informácie o ďalších skupinách živočíchov spracované domácimi zoológmi.
Okrem sprístupnenia informácií o živočíšnych organizmoch je nezanedbateľnou úlohou slovníka
napomôcť stabilizácii slovenských mien živočíchov a odbornej zoologickej terminológie.
Vydanie zoologického slovníka bolo podporené grantom KEGA č. 3/3184/05 a grantom
VEGA č. 1/2369/05.
V Bratislave 1. septembra 2006
Zostavovatelia
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Predhovor autorov
Hlavnou úlohou predloženej publikácie je uľahčiť študentom, učiteľom základných či stredných
škôl ak aj ostatným záujemcom orientáciu v pomerne širokom bohatstve taxónov plazov rôznej
hierarchickej úrovne. Okrem tejto publikácia sleduje i ďalšie. Jednou z nich je podrobnejšie predstaviť
všetkých 12 druhov plazov, ktoré sú dnes súčasťou pôvodnej herpetofauny Slovenska. Niektoré z nich sú
evidované v Červenej knihe IUCN ako ohrozené, ich výskyt je obmedzený na neveľké územia a ani
odborná verejnosť sa často nemôže pochváliť tým, že ich u nás pozorovala v prírode. Publikácia ďalej
uvádza obsahovo stručnejší, no vyčerpávajúci prehľad všetkých recentných druhov plazov s potvrdeným
výskytom v Európe (pozri aj tabuľku v závere slovníka). Ostatné tu uvádzané (mimoeurópske) druhy boli
vybrané buď ako významné (počtom jedincov, fylogeneticky, hospodársky), alebo zaujímavé (vzhľadom,
spôsobom života, biologickými zvláštnosťami). Slovník ďalej uvádza charakteristiky všetkých recentných
čeľadí a radov plazov. Vyhynuté taxóny boli do slovníka vyberané selektívne, uvádzame len niekoľko
známejších či pre laickú verejnosť „atraktívnejších“ skupín prevažne druhohorných plazov. Heslár bol
napokon doplnený relevantnými herpetologickými termínmi z učebníc biológie pre stredné školy.
Náplňou hesiel taxonomickej povahy sú informácie o systematickom zaradení, charakteristických
znakoch vonkajšej morfológie (vrátane veľkosti a sfarbenia), biológii, ekológii a zoogeografickej
distribúcii jednotlivých taxónov. V prípade druhov žijúcich na Slovensku uvádzame pre zaujímavosť aj
ich poddruhovú príslušnosť. Náplň ostatných hesiel bola rozsahom i obsahom individuálne prispôsobená
jednak povahe samotného hesla, jednak technickým možnostiam tohto slovníka.
Slovenská nomenklatúra plazov je (na rozdiel od napr. vtákov) pomerne nekonzistentná. Situácia
okolo slovenského menoslovia ako takého sa navyše skomplikovala zavedením nových slovenských mien
pre druhy donedávna označované druhovým menom „obyčajný“. Prívlastok „obyčajný“ bol nahrádzaný
inými menami v snahe odstrániť v laickej verejnosti dojem, že druh „obyčajný“ musí byť automaticky
hojný, čo malo v prípade našej herpetofauny negatívne dôsledky súvisiace s ochranou plazov a často
viedlo k ich nezmyselnému zabíjaniu. Nové slovenské mená, navrhnuté pre takéto druhy, sú zatiaľ
používané pomerne nejednotne (a to i samotnými herpetológmi), čo spôsobuje problémy tak pri výučbe
ako i v praxi. Napr. druh Lacerta agilis je v novšej populárnovedeckej literatúre označovaný slovenskými
menami jašterica krátkohlavá, jašterica bystrá i jašterica agilná. V prípadoch existujúcej multiplicity
slovenských mien pre daný druh sme sa spravidla pokúsili zvoliť preň také meno, ktoré ho podľa nášho
názoru vystihuje najlepšie. Pokiaľ existujú pre plazy slovenské mená bežne používané laickou či
odbornou verejnosťou, sú v tejto publikácii v prevažnej väčšine zohľadnené. Zmeny navrhujeme len
výnimočne, a to najmä v tých prípadoch, keď zaužívané slovenské mená nevyhovujú požiadavkám
kladeným na slovenské menoslovie (napr. vznikli nepresným prekladom odborného či inojazyčného
mena, necharakterizujú konkrétny druh dostatočne či jednoznačne atď.). Pre niektoré druhy, ktoré dosiaľ
slovenské meno nemali, sme navrhli nové mená. V texte sú pri starších slovenských druhových menách
s prívlastkom „obyčajný“ uvedené odkazy na nové slovenské meno druhu, pri ktorom je potom uvedená
charakteristika druhu. Podotýkame, že k slovenským menám použitým v tomto slovníku sa nevyjadrila
komisia pre slovenskú zoologickú nomenklatúru. Používanie konkrétnych slovenských mien však nie je
záväzné ani po prípadnom schválení touto komisiou (platí to pre celú slovenskú vedeckú nomenklatúru).
Ďalšou snahou autorov publikácie bolo upozorniť na fylogenetické vzťahy jednotlivých taxónov
vo väčšej miere než je tomu v mnohých učebných textoch či v dostupnej populárnovedeckej literatúre.
Oblasť evolúcie a fylogenézy je totiž podľa mienky autorov u nás dlhodobo podceňovaná. Z rovnakého
dôvodu sa publikácia pokúša priniesť aj podrobnejší pohľad na anatomické či morfologické znaky plazov,
a to i napriek faktu, že vzhľadom na obmedzené možnosti tejto príručky nemôže predkladaný text, no
najmä obrázky, konkurovať špecializovaným publikáciám.
Ivan Bartík a David Jandzík
Poznámky
1/ Všetky heslá sú usporiadané v abecednom poradí. Heslá konkrétnych taxónov sú v abe- cednom poradí
bez ohľadu na ich systematické postavenie v triede plazov.
2/ Symbol → v texte predstavuje odkaz na iné heslo v slovníku, ktoré s daným heslom súvisí, alebo ho
obsahovo rozširuje či upresňuje.
3/ Termíny bazálny (pleziomorfný) / derivovaný (apomorfný) sú v texte používané v zmysle
fylogenetickom. Spravidla sú chápané relatívne, t.j. vo vzťahu k iným taxónom v danej fylogenetickej
línii (pozri aj obr. 8, 14, 18, 21). Bazálny taxón je fylogeneticky pôvodnejší voči iným taxónom, zatiaľ čo
derivovaný taxón je fylogeneticky odvodenejší.
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agamovité (Agamidae) – čeľaď stredne veľkých až veľkých → jašterov vyskytujúcich sa v
Afrike, Ázii, Európe, Austrálii a niekoľkých
ostrovoch Indonézie. Ide zväčša o denné a terestrické druhy. Množstvo druhov tejto čeľade
má vyvinuté špecializované adaptácie. Napr.
dračíky (rod Draco) sú schopné kĺzavého letu,
a to vďaka predĺženým rebrám, ktoré im rozťahujú voľnú kožu na bokoch trupu. Agama
golierikatá (Chlamydosaurus kingii) má na krku veľké kožné záhyby, ktoré dokáže rozprestrieť v snahe zastrašiť predátora alebo
konkurenta. Častá je modifikácia šupín na hrebeňovité alebo tŕňovité útvary – nezriedka sexuálne dimorfné – uplatňujúce sa najmä v sociálnych interakciách. Niektoré druhy majú tŕnisté výrastky po celom tele, napr. moloch tŕnitý (Moloch horridus – jeho zvláštnosťou je aj
potravná špecializácia na mravce), iné len na
chvoste (druhy rodu Uromastyx). Väčšinou sú
vajcorodé, niektoré však rodia mláďatá (Phrynocephalus). Spravidla nie sú schopné → autotómie chvosta, avšak zástupcovia rodov
Agama, Physignathus a Laudakia sú schopní
intervertebrálnej autotómie. Čeľaď je taxonomicky problematická, predstavuje pravdepodobne polyfyletickú skupinu. Združuje približne 50 rodov s asi 400 druhmi. Ich spoločným
znakom je akrodontný chrup (pozri → tráviaca
sústava plazov).
Agamy → agamovité
Agkistrodon halys → ploskohlavec Halysov
Agkistrodon piscivorus – ploskohlavec vodný
→ vretenicovité
Agrionemys horsfieldi → korytnačka stepná
Agrionemys → korytnačka
Alethinophidia – fylogenetická línia → hadov
zahŕňajúca skupiny → veľhadovce a → Colubroidea, resp. → Macrostomata a → Anilioidea,
resp. → Anilioidea, → Booidea a → užovkovce (Obr.7).
Algyroides fitzingeri → jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi → jašterica Marchova
Algyroides moreoticus → jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus → jašterica pestrá
aligátor čínsky (Alligator sinensis) → krokodílovité
aligátor severoamerický (Alligator mississippiensis) → krokodílovité
aligátorovec (Gerrhonotus) → slepúchovité
aligátorovec texaský (Gerrhonotus liocephalus) → slepúchovité
aligátory → krokodílovité
Alligator mississippiensis – aligátor severoamerický → krokodílovité
Alligator sinensis – aligátor čínsky → krokodílovité
Alligatorinae → krokodílovité
Alsophylax pipiens → gekón rovnoprstý
Amblyrhynchus cristatus – leguán morský →
leguánovité
Amphisbaena alba → obrúčkovcovité

Ablepharus kitaibelii → krátkonôžka štíhla
Ablepharus → krátkonôžka
Acanthodactylus erythrurus → jašterica červenochvostá
Acanthophis antarcticus – koralovec vreteničí
→ koralovcovité
Acrodonta – fylogenetická línia → jašterov
zahŕňajúca čeľade → agamovité a → chameleónovité (Obr.13.).
Acrochordus arafurae – bradavičník arafurský
→ bradavičníkovité
Acrochordus granulatus → bradavičníkovité
Acrochordus javanicus – bradavičník jávsky
→ bradavičníkovité
agama bodkovaná (Phrynocephalus guttatus)
– druh → jaštera z čeľade → agamovitých.
Malý druh so širokou plochou hlavou dorastajúci do približne 12 cm. Je adaptovaná na polopúštne podmienky, žije najmä na piesočnatých biotopoch. V ohrození v rýchlom slede
dvíha nad chrbát a opäť narovnáva chvost
s kontrastne sfarbenou ventrálnou stranou. Je
vajcorodá. Vyskytuje sa severne od Kaukazu
a zasahuje až do Kazachstanu.
agama golierikatá (Chlamydosaurus kingii)
→ agamovité
agama kaukazská (Laudakia caucasia) – druh
→ jaštera z čeľade → agamovitých. Morfologicky je veľmi podobná → agame tŕnitej, od
ktorej sa odlišuje sieťovitou kresbou na chrbte.
V staršej literatúre je označovaná ako Stellio
caucasius. Vyskytuje sa v oblasti Kaukazu,
Zakaukazska a Stredného východu až po severný Afganistan.
Agama stelilo → agama tŕnitá
agama stepná (Trapelus sanguinolentus) –
druh → jaštera z čeľade → agamovitých. Celková dĺžka je približne 30 cm. Šupiny na chrbte a bokoch tela sú kýlovité a veľmi drsné. Základné sfarbenie je olivovosivé až žltkasté.
Samce sú v období párenia veľmi pestré; majú
svetložltý až pieskový chrbát a vrch hlavy,
čiernomodré hrdlo so svetlými pruhmi, intenzívne fialové boky trupu. Vajcorodý
druh. Vyskytuje sa na Strednom východe až po
Afganistan. V Európe je výskyt izolovaný na
malú časť severného Kaukazu.
agama tŕnitá (Laudakia stellio) – druh → jaštera z čeľade → agamovité, známy aj pod staršími menami Agama stellio a Stellio stellio.
Druh dorastajúci do približne 35 cm. Telo je
pokryté nápadnými rohovinovými tŕňmi. Sfarbenie je variabilné, zväčša hnedasté, sivé až
čierne. Pohlavne dospelé samce sú sfarbené
pestro – majú žltú až oranžovú alebo modrú
hlavu a krk a kontrastne sfarbené končatiny.
Samice sú sfarbené menej výrazne, mláďatá sú
jednofarebné. Živí sa hmyzom, príležitostne
i malými hlodavcami alebo plazmi či rastlinnou potravou. Druh je vajcorodý. V Európe sa
vyskytuje len v Grécku, ďalej zasahuje na
Blízky východ a do severnej Afriky.
Agama → agamovité
5
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Amphisbaenia → obrúčkovce
Amphisbaenidae → obrúčkovcovité
anakonda veľká (Eunectes murinus) → veľhadovité
Anapsida – fylogenetická línia plazov
s anapsidnou lebkou (→ lebka plazov). Väčšina systematikov jej prisudzuje taxonomický
status podtriedy.
Anelytropsis → Dibamidae
Anguidae → slepúchovité
Anguimorpha – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca líniu → Varanoidea a líniu →
Diploglossa (Obr. 13.).
Anguis cephallonica → slepúch peloponézsky
Anguis fragilis → slepúch lámavý
Anguis → slepúch
Aniliidae – je monotypická čeľaď → hadov
s jediným druhom Anilius scytale, ktorý dorastá do 60 cm. Má telo pokryté hladkými šupinami, pričom dorzálne sú len o málo menšie
než ventrálne. Chvost je veľmi krátky. Je výrazne sfarbený – na tele sa striedajú čierne
a jasnočervené priečne prstence. Podobne ako
iné bazálne hady čeľade → Anomochilidae
trávi dni skrytý v podraste alebo v norách, ktoré si však sám nehĺbi. Je živorodý. Vyskytuje
sa v severnej časti Južnej Ameriky.
Anilioidea – parafyletická skupina → hadov
zahŕňajúca bazálne čeľade → Anomochilidae,
→ štítochvostovité a → Aniliidae (Obr. 7.).
Anilius scytale → Aniliidae
Anolis carolinensis – anolis červenokrký →
leguánovité
anolis červenokrký (Anolis carolinensis) →
leguánovité
Anomalepididae – je čeľaď malých → hadov
príbuzných so → slepáňovitými, s ktorými
zdieľajú mnohé morfologické a ekologické
charakteristiky súvisiace s podzemným spôsobom života. Vyskytujú sa v Strednej a Južnej
Amerike a zahŕňajú 4 rody s 15 druhmi. Najznámejším rodom je Anomalepis.
Anomochilidae – je čeľaď malých → hadov
dorastajúcich do 40 cm. Ich telo je valcovité,
tupo zakončené na oboch stranách a je kryté
hladkými šupinami. Majú zachované rudimenty zadných končatín, ktoré sa v podobe
ostrohovitých výbežkov nachádzajú v blízkosti
kloaky. Čeľaď je tvorená dvomi druhmi rodu
Anomochilus známymi z menej než 10 exemplárov. Vyskytujú sa na Malajskom polostrove,
na Borneu a Sumatre. Je to bazálna skupina
pomerne archaických hadov, ktorých biológia
je veľmi málo známa. Žijú pravdepodobne
skrytým spôsobom života v podraste a norách
vyhĺbených inými živočíchmi.
Anomochilus → Anomochilidae
Archaeolacerta bedriagae → jašterica Bedriagova
Archosauria → taxón plazov, najčastejšie
hodnotený ako podtrieda. Charakteristickým
znakom je prítomnosť antorbitálnych (predočnicových) okien (otvorov) na lebke. Najväčší
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rozmach dosiahla skupina v druhohorách. Patria medzi ne → krokodíly, → Pterosaury a →
dinosaury, ktorých recentnými potomkami sú
vtáky.
Atractaspididae – čeľaď jedovatých → hadov
s nie úplne jasným systematickým postavením
a príbuzenskými vzťahmi. Majú modifikovaný
solenoglyfný chrup (pozri → tráviaca sústava
plazov, Obr. 32.), s veľmi skrátenou čeľustnou
kosťou, extrémne predĺženým jedovým zubom
a veľmi dlhými jedovými žľazami siahajúcimi
až ďaleko za hlavu. Na rozdiel od → vretenicovitých jedový zub nevztyčujú, ale vysúvajú
nabok bez výrazného otvorenia úst – to im
pravdepodobne umožňuje loviť potravu v podzemných chodbách. Dorastajú maximálne do
100 cm, majú silné cylindrické telo s hladkými
šupinami a slabo odlíšenou hlavou od krku. Žijú hrabavým spôsobom života v tropických
a subtropických oblastiach Afriky a Blízkeho
východu. Patrí sem jediný rod Atractaspis s asi
18 druhmi. Občas býva do tejto čeľade zaraďovaný aj taxón Aparallactinae (pozri →
užovkovité), ktorého príbuzenské vzťahy však
tiež nie sú jasné.
Atractaspis → Atractaspididae
Autarchoglossa – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca skupiny → Scincomorpha a →
Anguimorpha. Pravdepodobne zahŕňa i podrad
→ obrúčkovce a → hady, ktorých postavenie
v systéme → šupináčov však nie je jasné (Obr.
13.).
autotómia chvosta – schopnosť niektorých →
plazov aktívne odvrhnúť časť chvosta.
K autotómii dochádza silným zovretím chvostovej svaloviny okolo chvostových stavcov na
určitom mieste chvosta. Následne sa v danom
mieste tlakom svalov buď zlomí niektorý zo
stavcov chvosta (uprostred stavca je na tento
účel vyvinutá zoslabená zlomová plôška, ktorá
neosifikuje - ide o tzv. intravertebrálnu autotómiu typickú pre → hatériu a niektoré → jaštery), alebo sa od seba oddelia dva za sebou
nasledujúce chvostové stavce (intervertebrálna
autotómia, charakteristická pre niektoré →
agamovité). Zároveň dôjde k roztrhnutiu mäkkých tkanív (svaloviny, ciev, nervov a kože)
obaľujúcich kostru chvosta. Chvostové svaly
zostanú dočasne v kontrakcii, krvácanie
z oboch častí chvosta je minimálne. Odtrhnutá
časť chvosta sa prudko pohybuje švihaním až
do vyčerpania zásob energie v bunkách svalového tkaniva (pri menších druhoch, napr. našich jaštericiach, ide spravidla o minúty). Z
miesta zlomu dorastie v priebehu niekoľkých
týždňov nový chvost. Tento regenerát je však
namiesto stavcov vystužený chrupkovou tyčinkou a i navonok sa obyčajne líši od pôvodného
chvosta. Nová časť chvosta sa už nemôže zlomiť opísaným spôsobom, avšak k opätovnej
autotómii môže dôjsť temer v ktoromkoľvek
mieste pôvodného chvosta ležiacom od miesta
prvého zlomu bližšie ku kloake. Teoreticky te6
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da plaz môže odvrhnúť chvost toľkokrát, koľko stavcov schopných zlomu tvorí jeho chvost.
Naše jašterice majú napr. v chvoste spravidla
viac než 60 stavcov, pričom len prvých 6
z nich je úplne osifikovaných a teda neschopných zlomu (na báze chvosta sú totiž uložené
kopulačné orgány samcov). Autotómia je
plazmi využívaná pri pocite ohrozenia, predovšetkým pri uchopení jedinca predátorom za
chvost. Pozornosť predátora odpúta odtrhnutý
zvíjajúci sa chvost, zatiaľ čo jeho bývalý majiteľ má dosť času na útek. Je čiastočne ovládaná vôľou, nejde o reflexnú aktivitu. Pri chove v zajatí je tendencia k autotómii oslabená až
úplne potlačená.
Azemiops feae – vretenica Feaova → vretenicovité
Bataguridae → batagurovité
batagurovité (Bataguridae) – čeľaď → korytnačiek. Sú to vodné až semiakvatické korytnačky podobné korytnačkám z čeľade → korytnačkovitých (Emydidae) žijúce v sladkých
a výnimočne i brakických vodách. Niekoľko
druhov je terestrických (Pyxidea mouhotii)
Mnohé druhy sú herbivorné, mnohé ďalšie
omnivorné či karnivorné a sú medzi nimi aj
potravní špecialisti (Malayemys subtrijuga sa
živí slimákmi). Známych je 23 rodov s približne 65 druhmi rozšírenými v severovýchodnej
Afrike, Európe a Ázii. Rod Rhinoclemmys žije
v Mexiku a Južnej Amerike.
Bifurcata – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca línie → Unidentata a → Gekkota
(Obr. 13.).
Bitis gabonica – vretenica gabunská → vretenicovité
Bipedidae → dvojnôžkovité
Blanus cinereus → obrúčkovec červovitý
Boa constrictor – veľhad kráľovský → veľhadovité
Boidae → veľhadovité
Bolyeria multocarinata – veľhadovka kýlovitá
→ veľhadovkovité
Booidea – parafyletická skupina → hadov zahŕňajúca čeľade → Xenopeltidae, → Loxocemidae, → veľhadovité, → veľhadovkovité, →
Xenophidiidae a → Tropidophiidae (Obr. 7.).
bradavičník arafurský (Acrochordus arafurae) → bradavičníkovité
bradavičník jávsky (Acrochordus javanicus)
→ bradavičníkovité
bradavičníkovité (Acrochordidae) – čeľaď nejedovatých zavalitých → hadov s kožou tvoriacou početné záhyby. Majú malé, granulovité, neprekrývajúce sa, silne kýlovité šupiny.
Adaptované sú na akvatický spôsob života.
Majú nahor posunuté oči. Nozdry a štrbina,
ktorou vysúvajú jazyk z úst, sú uzatvárateľné
zvláštnymi záklopkami. Na suchej zemi sa pohybujú veľmi neobratne. Aktívne sú v noci.
Dorastajú do dĺžky okolo 2,5 m. Rozšírené sú
od Indie až po sever Austrálie a Šalamúnove
ostrovy. Žijú v slaných či brakických vodách

(Acrochordus granulatus), v sladkých vodách
(bradavičník jávsky – A. javanicus) či
v sladkých a brakických (bradavičník arafurský – Acrochordus arafurae). Živia sa rybami
a kôrovcami. Sú vajcorodé; opísaná bola
i výnimočná → partenogenéza (bradavičník
arafurský). Čeľaď obsahuje 1 rod s 3 druhmi.
V systéme bývajú rozdielne zaraďované na bazálnu alebo derivovanú pozíciu. Podľa dnešných poznatkov sú pravdepodobne sesterskou
skupinou moderných hadov skupiny → Colubroidea.
Brachiosaurus → dinosaury
Brookesia → chameleónovité
bungar (Bungarus) → koralovcovité
Bungarus – bungar → koralovcovité
Caenophidia → užovkovce
Caiman crocodylus – kajman okuliarnatý →
krokodílovité
Caiman niger – kajman čierny → krokodílovité
Caretta caretta → kareta veľkohlavá
Carettochelyidae → karetkovité
Carettochelys insculpta – karetka novoguinejská → karetkovité
Casarea dussumieri – veľhadovka maskarénska → veľhadovkovité

Obr. 1. Schéma krvného obehu (srdce a hlavné tepny) plazov,
pohľad zhora. Krv s menším obsahom kyslíka je vedená v tepnách vyznačených tmavým bodkovaním. Odkysličená krv (čierna) je z ľavej časti srdca vedená pľúcnicami do malého (pľúcneho) krvného obehu.
A plazy (okrem krokodílov)
Oddelené srdcové predsiene, čiastočne oddelené srdcové komory.
Ľavý oblúk aorty vedie okysličenú krv a zásobuje tepny vedúce do
hlavy, v pravom oblúku aorty prúdi na kyslík veľmi chudobná krv,
ktorá sa mieša s okysličenou krvou po spojení oboch oblúkov aorty
do spoločnej tepny vedúcej krv ďalej do tela.
B krokodíly (Crocodylia)
Oddelené srdcové predsiene, oddelené srdcové komory. Cez otvor (foramen Panizzae) je možný prietok okysličenej krvi, resp.
krvi chudobnej na kyslík, do ľavého alebo pravého oblúka aorty.
1 – foramen Panizzae (Podľa Obsta a kol., 1984).

cievna sústava plazov – srdce (cor, Obr. 1.)
plazov (okrem → hatérie bodkovanej) má vyvinutý krátky tepnový kužeľ (conus arteriosus). S výnimkou → korytnačiek má však redukovaný žilový splav (sinus venosus), ktorého zvyšok splynul s pravou predsieňou srdca
7
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(atrium cordis). Pravá a ľavá predsieň srdca sú
od seba úplne oddelené. Srdcová komora (ventriculus cordis) je rozdelená na dve časti neúplnou priehradkou, ktorá sa však pri sťahu srdca môže dotýkať steny komory a rozdeliť ju
tak úplne. → Krokodíly majú dve úplne oddelené komory, v priehradke medzi nimi však
zostáva malý otvor (foramen Panizzae). Vyvinutý je pľúcny (malý) a telový (veľký) krvný
obeh. Odkysličenú krv zbiera z tela žilový
obeh. Do srdca ju privádza dutá žila (vena cava), ktorá sa spája s párovými hrdlovými žilami (venae jugulares) a ústi do pravej predsiene.
Do pľúcneho obehu potom vedie krv pľúcna
tepna (arteria pulmonalis). Okysličenú krv,
privádzanú do ľavej predsiene pľúcnymi žilami
(venae pulmonales), odvádza z komory pravý
oblúk aorty (arcus aortae). Ďalej je krv vedená
k hlave krčnicami (arteriae carotides) a k predným končatinám ramennými tepnami (arteriae
brachiales). Pravý oblúk aorty sa potom spája s
ľavým oblúkom aorty, ktorý začína na rozhraní
ľavej a pravej komory a vedie zmiešanú krv.
Spojením oboch oblúkov vzniká chrbtová aorta
(aorta dorsalis). Dobre je vyvinutý obličkový
aj pečeňový vrátnicový krvný obeh. Plazy majú dobre vyvinutý aj lymfatický obeh. Sieť
lymfatických ciev vyúsťuje v blízkosti srdca
do veľkých žíl (predovšetkým do hrdlových).
V panvovej oblasti väčšiny plazov je pohyb
lymfy v lymfatických cievach podporovaný
párom svalnatých tepajúcich vakovitých rozšírenín („lymfatické srdcia“). Všetky plazy majú
vyvinutú slezinu (lien) i týmus (thymus) podieľajúce sa na tvorbe lymfocytov.

Zoologický slovník

Coluber ravergieri → užovka Ravergierova
Coluber rubriceps → užovka červenohlavá
Coluber schmidtii → užovka Schmidtova
Coluber viridiflavus → užovka žltozelená
Colubridae → užovkovité
Colubroidea – fylogenetická línia moderných
→ hadov zahŕňajúca čeľade → vretenicovité,
→ užovkovité, → koralovcovité a → Atractaspididae (Obr. 7.).
Corallus – psohlavec → veľhadovité
Corallus caninus – psohlavec zelený → veľhadovité
Cordylidae → kruhochvostovité
Cordylosaurus → jaštericovcovité
Cordylus – kruhochvost → kruhochvostovité
Cordylus cataphractus → kruhochvostovité
Coronella austriaca → užovka hladká
Coronella girondica → užovka slučková
Cricosaura → Xantusiidae
Crocodylia → krokodíly
Crocodylidae → krokodílovité
Crocodylus niloticus – krokodíl nílsky → krokodílovité
Crocodylus porosus – krokodíl morský → krokodílovité
Crotalus adamanteus – štrkáč diamantový →
vretenicovité
Crotalus cerastes – štrkáč rožkatý → vretenicovité
Crotalus horridus – štrkáč lesný → vretenicovité
Crotalus rube – štrkáč červený → vretenicovité
Crotalus viridis – štrkáč zelený → vretenicovité
Cryptodira – skrytokrky → korytnačky
Cylindrophis → štítochvostovité
Cyrtodactylus caspius → gekón kaspický
Cyrtodactylus kotschyi → gekón hrboľkavý
Cyrtodactylus russowii → gekón zakaspický
Cyrtopodion caspius → gekón kaspický
Cyrtopodion russowii → gekón zakaspický
čukvala pestrá (Sauromalus obesus) → leguánovité
Daboia russelii – vretenica reťazová → vretenicovité
Darevskia caucasica → jašterica kaukazská
Darevskia derjugini → jašterica Derjuginova
Darevskia praticola → jašterica lúčna
Darevskia rudis → jašterica drsnonohá
Darevskia saxicola → jašterica skalná
Dasypeltis atra – vajcožrút čierny → užovkovité
Dendroaspis polylepis – mamba čierna → koralovcovité
Dendroaspis viridis – mamba zelená → koralovcovité
Dermatemydidae – čeľaď akvatických → korytnačiek. Je to monotypická čeľaď zahŕňajúca
jediný druh Dermatemys mawii. Je to herbivorný sladkovodný druh dorastajúci približne
65 cm. Vyskytuje sa od južného Mexika po severný Honduras.
Dermatemys mawii → Dermatemydidae

Obr. 2. Schéma anatómie plaza (z radu krokodíly (Crocodylia)),
bez kostry.
1 – vonkajšia nozdra, 2 – mozog, 3 – pažerák, 4 – miecha, 5 –
pľúca, 6 – pravý a ľavý oblúk aorty, 7 – podžalúdková žľaza, 8 –
oblička, 9 – pohlavná žľaza (tu: semenník), 10 – semenovod, 11
– močovod, 12 – priedušnica, 13 – týmus, 14 – štítna žľaza, 15 –
prištítne telieska, 16 – krčnice, 17 – srdce, 18 – pečeň, 19 – žalúdok, 20 – črevo, 21 – konečník, 22 – kloaka. (Podľa Gaislera,
1983).

Clemmys guttata – korytnačka bodkovaná →
korytnačkovité
Clemmys insculpta – korytnačka lesná → korytnačkovité
Coluber caspius → užovka kaspická
Coluber gemonensis → užovka zlostná
Coluber hippocrepis → užovka podkovovitá
Coluber najadum → užovka štíhla
Coluber nummifer → užovka mincová
8
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Dermochelys coriacea – kožatka veľká → kožatkovité
Diapsida – fylogenetická línia plazov
s diapsidnou lebkou (→ lebka plazov), vo väčšine systémov klasifikovaná ako podtrieda.
Dibamidae – čeľaď s problematickým postavením v systéme → plazov, o jej pôvode nevieme nič určité. Väčšinou bývajú zaraďované
medzi → jaštery. Žijú najmä v pôde a podraste.
Nehĺbia si však úkryty v pevnom substráte,
skôr využívajú už existujúce nory a štrbiny
napr. v skalách. Dorastajú maximálne do 20
cm, zväčša sú však podstatne menšie. Nemajú
predné končatiny, zadné majú výrazne redukované. Chvost je krátky a schopný → autotómie. Pravdepodobne sú všetky vajcorodé.
Známe sú dva rody s celkovo 11 druhmi –
Anelytropsis z východného Mexika a Dibamus
rozšírený v juhovýchodnej Ázii.
Dibamus → Dibamidae
dinosaury – skupina druhohorných → plazov
patriacich do podtriedy → Archosauria. Väčšina dinosaurov dosahovala veľké až gigantické
rozmery (najväčšie z nich mali dĺžku vyše 30
m, výšku 18 m a hmotnosť okolo 100 ton, boli
to teda najväčšie známe suchozemské živočíchy na Zemi), niekoľko malých druhov však
bolo naopak sotva väčších ako kohút. Objavili
sa v triase, posledné druhy vyhynuli na konci
vrchnej kriedy v súvislosti s veľkým vymieraním fauny na rozhraní druhohôr a treťohôr. V
súčasnosti nie sú chápané ako samostatný taxón – termín „dinosaury“ označuje zástupcov
dvoch radov (Ornithischia a Saurischia). Medzi
najznámejšie patria napr. druhy rodov Tyrannosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus (všetky
z radu Saurischia) či Iguanodon, Stegosaurus,
Triceratops (všetky z radu Ornithischia). Známe sú druhy herbivorné i druhy karnivorné,
niektoré z nich vykazujú znaky potravnej špecializácie. Všetky dinosaury boli pravdepodobne vajcorodé. Fosílny záznam umožňuje
v niektorých prípadoch rekonštruovať nielen
ich morfologické znaky (existujú napr. doklady
o tom, že niektoré menšie druhy boli operené),
ale i črty fyziologické, ba i etologické. Priame
alebo nepriame dôkazy svedčia napr. o združovaní jednotlivcov do skupín (mnohé herbivory tvorili akési stáda, menšie druhy karnivorov pravdepodobne lovili vo svorkách), starostlivosti o potomstvo (prinajmenšom o znášku,
napr. Maiasaura), pokročilej termoregulácii
(predovšetkým veľké druhy), hlasových prejavoch (napr. Parasaurolophus). Spomedzi dinosaurov pochádzajú aj predkovia vtákov. Niektorí vedci presadzujú zlúčenie dinosaurov s
vtákmi do triedy Dinosauria.
Diplodocus → dinosaury
Diploglossa – fylogenetická línia → jašterov
zahŕňajúca čeľade → slepúchovité, → Xenosauridae, a → krokodílovcovité (Obr. 13.).
Dipsosaurus dorsalis – leguán púšťový → leguánovité

Dolichophis caspius → užovka kaspická
Dolichophis schmidtii → užovka Schmidtova
Dracaena guianensis – dracéna guajanská →
tejuovité
dracéna guajanská (Dracaena guianensis) →
tejuovité
Draco – dračík → agamovité
Draco volans – dračík lietavý → agamovité
dračík lietavý (Draco volans) → agamovité
dvojnôžkovité (Bipedidae) – čeľaď → plazov
zaraďovaná spolu s čeľaďami → obrúčkovcovité, → Rhineuridae a → Trogonophidae do
podradu → obrúčkovce. Zástupcovia čeľade
majú (na rozdiel od zástupcov ostatných dvoch
menovaných čeľadí) vyvinutý predný pár končatín (sú jedinými → šupináčmi s len predným
párom končatín; majú zmnožené články prstov). Používajú ho pri zahrabávaní do pôdy.
Zadné končatiny nie sú vyvinuté, ale zachované sú rudimenty panvového pletenca. Nemajú
v koži osteodermy (pozri → koža plazov). Majú schopnosť → autotómie chvosta, nedochádza však k regenerácii. Sú živorodé. Zastúpené
sú 1 recentným rodom s 3 druhmi žijúcimi v
Mexiku. Medzi známejšie druhy patrí Bipes
biporus, ktorý má na predných končatinách 5
prstov s pazúrikmi.

Obr. 3. Schematický prierez hlavy jašterov v nosovej oblasti.
Znázornené sú horné dýchacie cesty a Jacobsonov orgán. (Podľa
Romera a Parsonsa, 1977).

dýchacia sústava plazov – hlavným dýchacím
orgánom sú pľúca (pulmo, Obr. 2.); veľmi
dobre vyvinuté ich majú → korytnačky a →
krokodíly. Pľúca môžu mať pomerne primitívnu vakovitú stavbu s poprehýbaným vnútorným povrchom (→ hatéria bodkovaná), mnohé
→ jaštery však majú v pľúcach početné spojené dutinky (alveoly) výrazne zväčšujúce vnútorný povrch. Zadná časť pľúc (predovšetkým
→ chameleónovitých) býva málo členená a je
premenená na vzduchové rezervoáre. Tieto
zvyšujú kapacitu pľúc (dôležité pri zdĺhavom
prehĺtaní veľkého sústa, napr. → hady) a
uplatňujú sa aj pri obrannom alebo imponujúcom nadúvaní. Časť pľúc (zvyčajne ľavý pľúcny lalok) plazov s hadovitým tvarom tela býva
v rôznej miere redukovaná. Pri nádychu sa
9
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fera (Obr. 13.).
Eremias arguta – jašterica stepná → jaštericovité
Eremias arguta → jašterica stepná
Eremias velox → jašterica rýchla
Eretmochelys imbricata→ kareta pravá
Erpeton tentaculatum – vodnárka tykadlová
→ užovkovité
Erymnochelys → Podocnemidae
Eryx jaculus → veľhadík piesočný
Eryx miliaris → veľhadík púštny
Eryx → veľhadovité
Euleptes europaea → gekón listoprstý
Eumeces fasciatus – scink pásavý → scinkovité
Eumeces schneideri → scink Schneiderov
Eunectes murinus – anakonda veľká → veľhadovité
Exiliboa placata → veľhadovité
felzuma madagaskarská (Phelsuma madagascariensis) → gekónovité
Furcifer oustaleti → chameleónovité
Furcifer pardalis – chameleón leopardí →
chameleónovité
gaviál indický (Gavialis gangeticus) → krokodílovité
gaviál → krokodílovité
Gavialinae → krokodílovité
Gavialis gangeticus – gaviál indický → krokodílovité
Gekko gecko – gekón obrovský → gekónovité
Gekkota – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca čeľaď → gekónovité (Obr. 13.), niekedy je k nej priraďovaná aj čeľaď → Dibamidae.
gekón Bischoffov (Tarentola bischoffi) – druh
→ jaštera z čeľade → gekónovitých. Málo
známy stredne veľký gekón. Vyskytuje sa na
ostrove Madeira a na súostroví Selvagens v jej
blízkosti.
gekón hrboľkavý (Mediodactylus kotschyi) –
druh → jaštera z čeľade → gekónovitých.
Známy je aj pod starším menom Cyrtodactylus
kotschyi. Menší druh dorastajúci do približne
13 cm. Na chrbte sa nachádza 8 – 14 pozdĺžnych radov zväčšených hrboľatých šupín. Podobne ako → gekón kaspický má charakteristicky zahnuté prsty (Obr. 4.). Farebne je veľmi
variabilný, chrbát je však vždy zdobený priečnymi tmavými pruhmi. Vyskytuje sa v juhovýchodnom Taliansku, na juhu Balkánskeho polostrova, na niektorých ostrovoch Egejského
mora, na Kryme a na Cypre. Mimo Európy zasahuje svojím rozšírením na Blízky východ
a do Zakaukazska. Opísaných bolo viac než
dvadsať poddruhov. Je vajcorodý.
gekón kaspický (Tenuidactylus caspius) –
druh → jaštera z čeľade → gekónovitých,
známi i pod menami Cyrtodactylus caspius či
Cyrtopodion caspius. Stredne veľký druh dorastajúci do približne 16 cm. Má veľmi drsné
šupiny na chrbte a na chvoste. Sfarbenie chrbtovej strany tela je hnedasté až pieskovožlté

vzduch cez vonkajšie nozdry a tubulárnu časť
nosovej dutiny (vestibulum nasi) dostáva do
vlastnej nosovej dutiny (cavum nasi proprium,
Obr. 3.). Nosová dutina prechádza vzadu do
tubulárnej spojky (ductus nasopharyngeus),
ktorá → hatérii bodkovanej chýba a → jaštericovité ju majú redukovanú. Tubulárna spojka
ústi vnútornými nozdrami (choánami) do zadnej časti ústnej dutiny (cavum oris). Dolné dýchacie cesty tvoria hrtan (pharynx), priedušnica (trachea) a dve priedušky (bronchi;
→ hady majú len pravú), ktoré sa ešte môžu
vetviť a končiť prípadne v alveolárnych dutinách. Hlasové prejavy plazov sú málo rozvinuté, obmedzujú sa na syčanie a fučanie vznikajúce prudkým vyrážaním vzduchu z pľúc.
Niektoré plazy však pomocou väzív a blán v
hrtane vydávajú skutočný hlas (štekavé zvuky
→ gekónovitých, chrapot niektorých → korytnačiek a najmä hlasové prejavy → krokodílov
zahŕňajúce bučanie samcov i kvákanie čerstvo
vyliahnutých mláďat). Ventiláciu pľúc zabezpečujú pohyby hrudníka, krokodíly používajú
spôsob analogický dýchaniu bránicou a → korytnačky majú osobitné svalové membrány
umožňujúce vdych a výdych. S výnimkou čeľade → kožnatkovitých sa → koža plazov na
dýchaní nepodieľa. Niektoré akvatické → korytnačky dokážu prijímať vo vode rozpustený
kyslík dobre prekrvenými stenami kloaky (pozri → tráviaca sústava plazov) a prípadne i párom prídavných mechúrikov spojeným s kloakou. → Kožatkovité podobným spôsobom využívajú steny pažeráka pokryté vaskularizovanými výrastkami. Niektoré → jaštery (najmä
scink Trachydosaurus rugosus) majú vyvinuté
hrtanové (faryngeálne) dýchanie.
Eirenis collaris → užovka golierikatá
Eirenis modestus → užovka trpasličia
Elaphe dione → užovka stepná
Elaphe hohenackeri → užovka zakaukazská
Elaphe lineata → užovka pruhovaná
Elaphe longissima → užovka stromová
Elaphe quatuorlineata → užovka štvorpása
Elaphe sauromates – druh → hada z čeľade
→ užovkovitých. Príbuzný druh → užovky
štvorpásej, za ktorej poddruh bol dlhý čas považovaný. Je odlišne sfarbený, na hnedom, žltom či ružovom podklade sa nachádza kresba
tvorená tmavými okrajmi jednotlivých šupín.
Vyskytuje sa od Balkánskeho polostrova východne až po južné Rusko, Irán a Turkménsko.
Elaphe scalaris → užovka rebríčková
Elaphe situla → užovka leopardovitá
Elasmosaurus → plesiosaury
Emydidae → korytnačkovité
Emydoidea blandingii → korytnačkovité
Emys blandingii → korytnačkovité
Emys orbicularis → korytnačka močiarna
Emys orbicularis → korytnačka močiarna
Emys → korytnačka
Episquamata – fylogenetická línia → jašterov
zahŕňajúca líniu → Laterata a líniu → Toxico10
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s nevýraznými priečnymi pruhmi. Charakteristicky zakrivené prsty (pôsobia dojmom akoby
boli zlomené) nemajú vyvinuté prísavné lamely, sú však vybavené pazúrikom. Vyskytuje sa
vo východnej časti Kaukazu, na Blízkom východe a zasahuje až po Afganistan. Je vajcorodý.
gekón krátkoprstý (Hemidactylus turcicus) –
druh → jaštera z čeľade → gekónovitých. Dorastá do 10 cm. Štíhly gekón s niekoľkými
priečnymi radmi zväčšených šupín na chrbtovej strane tela. Sfarbenie je veľmi variabilné
od ružovohnedej a hnedej až po pieskovožltú
či sivú s nepravidelnými tmavými škvrnkami
na chrbte. Má veľmi krátke prsty s pazúrikmi
a prísavnými lamelami (Obr. 4.). Žije na suchých skalnatých biotopoch, často v blízkosti
ľudských sídel. Vydáva piskľavé zvuky, ktoré
pripomínajú hlas mačky. Vyskytuje sa od oblasti Stredozemného mora až po oblasť Zakaspicka. V Európe je hojný vo všetkých pobrežných oblastiach Stredozemného mora od Španielska až po Turecko a obýva aj väčšinu stredomorských ostrovov. Je vajcorodý.
gekón listoprstý (Euleptes europaea) – druh
→ jaštera z čeľade → gekónovitých. Je známy
pod starším menom Phyllodactylus europaeus.
Dorastá len do 6 – 8 cm a je najmenším jašterom Európy. Má relatívne dlhé prsty, na koncoch rozšírené, s prísavnými lamelami a pazúrikmi. Chrbát je pokrytý homogénnymi drobnými šupinami. Sfarbenie je tmavé, hnedé až
šedé s nepravidelne rozmiestnenými svetlými
pásmi, škvrnami a mramorovaním. Vyskytuje
sa na Korzike a Sardínii a priľahlom pobreží
Francúzska a Talianska. Je vajcorodý.
gekón obrovský (Gekko gecko) → gekónovité
gekón rovnoprstý (Alsophylax pipiens) – druh
→ jaštera z čeľade → gekónovitých. Malý
štíhly druh dorastajúci maximálne 9 cm. Základné sfarbenie je pieskovožlté až hnedé.
Chrbát a chvost sú zdobené priečnymi tmavými pruhmi. Prsty sú rovné a nemajú vyvinuté
prísavné lamely. Najmä v noci vydáva piskľavé zvuky, ktoré slúžia zrejme ako akustické
signály. Druh sa vyskytuje severne od Kaspického mora až po Mongolsko a Čínu. V Európe
žije len v oblasti dolného toku Volgy v Rusku.
Je vajcorodý.
gekón širokoprstý (Tarentola mauritanica) –
druh → jaštera z čeľade → gekónovitých. Dorastá do 15 cm a je najväčším európskym gekónom. Chrbtovú stranu tela má pokrytá drsnými hrboľčekovitými šupinami, na chvoste
má šupiny zašpicatené. Na spodnej strane prstov má široké prísavné lamely. Vrchná strana
tela je sivohnedá až hnedá, kresbu tvoria tmavé
priečne pruhy. Rozšírený je od Pyrenejského
polostrova pozdĺž pobrežia Stredozemného
mora až po Turecko. Okrem Európy sa vyskytuje v severnej Afrike a na Sinajskom polostrove. Druh bol introdukovaný do mnohých
ďalších oblastí. Je vajcorodý.

gekón zakaspický (Mediodactylus russowii) –
druh → jaštera z čeľade → gekónovitých. Dorastá do 11 cm. Vyskytuje sa od Zakaspicka až
po západnú Čínu. V Európe bol pozorovaný
len jedenkrát v oblasti severovýchodného
Kaukazu. Známy aj pod staršími menami Cyrtodactylus russowii a Cyrtopodion russowii.
gekónik trpasličí (Sphaerodactylus elegans)
→ gekónovité
gekóniky → gekónovité
gekónovité (Gekkonidae) – sú čeľaďou → jašterov hojne rozšírených v teplých oblastiach
celého sveta. Na rozdiel od väčšiny → plazov
dokážu vydávať hlasné, pomerne variabilné
zvuky. Väčšina gekónovitých má na spodnej
strane prstov rozšírené plôšky s rozlične utváranými lístkovitými šupinami, zvyčajne lamelovito usporiadanými (Obr. 4.). Tieto kožné
útvary obsahujú množstvo mikroskopických
komôrok a drobných háčikov a umožňujú gekónovitým zachytiť sa i na veľmi hladkých
povrchoch (napr. na skle). Nočné druhy majú
štrbinovitú zrenicu, ktorá má pri maximálnom
stiahnutí za denného svetla podobu niekoľkých
malých otvorov ležiacich v rade pod sebou;
cez každý sa na sietnici tvorí samostatný obraz.
Majú zrastené, priehľadné očné viečka, ktoré si
dokážu čistiť pomerne dlhým jazykom, vyplazovaným z kútika úst. Väčšinou kladú vajcia,
niektoré (rody Naultinus, Hoplodactylus a druh
Rhacodactylus trachyrhynchus) však rodia
mláďatá. Živia sa drobnými živočíchmi, najmä
bezstavovcami; väčšie druhy dokážu uloviť aj
menšie stavovce. Príležitostne konzumujú aj
rastlinnú potravu. Dorastajú do celkovej dĺžky
maximálne 55 cm. Poznáme druhy žijúce
v dažďových pralesoch, ale i v stepiach
a púšťach. Výborne šplhajú po kmeňoch stromov, skalách či stenách (vrátane ľudských
obydlí). Väčšina druhov má nočnú aktivitu.

Obr. 4. Prsty niektorých zástupcov gekónovitých (pohľad zdola).
1 – Tarentola, 2 – Hemidactylus, 3 – Mediodactylus (Podľa Obsta a kol., 1993).

Čeľaď zahŕňa asi 1000 druhov rozdelených do
približne 100 rodov a štyroch podčeľadí (Eub11
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lepharinae, Gekkoninae, Diplodactylinae a Pygopodinae). Jedným z najväčších zástupcov
čeľade je gekón obrovský (Gekko gecko) žijúci
v juhovýchodnej Ázii. K známym druhom patrí aj felzuma madagaskarská (Phelsuma madagascariensis) s dennou aktivitou. V Európe sa
vyskytujú druhy: → gekón rovnoprstý, → gekón kaspický, → gekón hrboľkavý, → gekón
zakaspický, → gekón krátkoprstý, gekón listoprstý (Euleptes europaea) a → gekón širokoprstý.
Gerrhonotus – aligátorovec → slepúchovité
Gerrhonotus liocephalus – aligátorovec texaský → slepúchovité
Gerrhosaurus – jaštericovec → jaštericovcovité
Gloydius halys → ploskohlavec Halysov
Gymnophthalmidae – sú čeľaďou → jašterov
s blízkymi príbuzenskými vzťahmi k → tejuovitým. Heterogénna čeľaď, v ktorej došlo
v priebehu evolúcie niekoľkokrát k redukcii až
k strate končatín a predĺženiu tela. Sú medzi
nimi druhy terestrické, hrabavé i semiakvatické, dorastajúce zväčša len do 20 cm. Živia sa
hmyzom. Druhy, ktorých rozmnožovanie je
známe sú vajcorodé. Rod Gymnophthalmus je
partenogenetický. Čeľaď obsahuje 36 rodov
s približne 160 druhmi.
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tiny i panvový pletenec rudimentárne zachované. Dosahujú veľkosť približne od 10 cm do 10
m. Chvost majú kratší ako trup s hlavou. Telo
majú kryté väčšinou strechovito sa prekrývajúcimi rohovitými šupinami (vzácne zrniečkovitými a oddelenými), hladkými alebo kýlovitými (Obr. 5.). Na bruchu majú jediný rad priečne predĺžených rohovinových štítkov (Obr. 6.),
ich počet všeobecne zodpovedá počtu stavcov.
Na hlave sa tvoria väčšie pravidelne usporiadané štítky (pozri → koža plazov), prípadne sú
štítky fragmentované na drobnejšie šupinky.
Majú streptostylickú (kvadrátum sa na mozgovňu pripája prostredníctvom supratemporálnej kosti a má voľný ventrálny koniec) diapsidnú lebku (pozri → lebka plazov), pričom im
oba jarmové oblúky – rovnako aj parietálny
otvor – chýbajú. Mnohé kosti lebky navzájom
nezrastajú, ale sú spojené kĺbom alebo väzivom (najmä kosti podnebia a čeľustí), čo dodáva hadom schopnosť prehĺtať pomerne veľkú korisť. Stavce sú procélne (pozri → kostra
plazov), ich počet môže presiahnuť 400 (niektoré fosílne druhy mali viac než 500 stavcov).
Chvostové stavce podzemných foriem môžu
byť počtom redukované a dokonca zrastené do
tyčinky. Hrudná kosť hadom chýba, takže
stavce nesú voľne zakončené pohyblivé rebrá,
ktorých konce sa opierajú o svalovinu spojenú
s brušnými štítkami. Zuby pozri → tráviaca
sústava plazov. Jazyk majú hlboko rozoklaný.

Obr. 5. Tvar chrbtových šupín našich druhov hadov. A. hladké
(užovka hladká, užovka stromová), B. slabo kýlovité (užovka
obojková), C. výrazne kýlovité (užovka fŕkaná, vretenica severná). (Podľa Zwacha, 1990).

hady (Serpentes) – podrad → šupináčov známy od kriedy (sú fylogeneticky najmladšou
skupinou → plazov). Hady sú evolučne úspešnou skupinou a aj v súčasnosti zaznamenávajú
búrlivý rozvoj (radiáciu). Existujú preto medzi
nimi formy v najrôznejších fázach procesu
speciácie (vzniku nových druhov), pričom ich
taxonomický status nie je systematikmi posudzovaný jednotne. Rôzni autori rozoznávajú 11
až 16 recentných čeľadí hadov s viac než 2900
druhmi, z ktorých takmer dve tretiny tvoria →
užovkovité. Čeľade možno rozdeliť do dvoch
či troch veľkých skupín klasifikovaných väčšinou ako infrarady či nadčeľade: slepáňovce
(Scolecophidia), veľhadovce (Henophidia) a
užovkovce (Caenophidia). Posledné dve z uvedených skupín bývajú niekedy spájané do skupiny (infraradu) Alethinophidia. Hady majú
charakteristicky predĺžené telo bez končatín,
pričom im najčastejšie chýbajú aj oba pletence.
Niektoré skupiny však môžu mať zadné konča

Obr. 6. Tvar šupín na tele hada. A. na chrbte, B. na bruchu.
(Podľa Engelmanna a kol., 1993).

Očné viečka im zrastajú – oko majú kryté
priehľadnou nepohyblivou epidermálnou vrstvou, ktorá sa zvlieka s pokožkou. Stredné ucho
majú redukované, bubienok a Eustachova trubica chýbajú. Párové vnútorné orgány sú uložené asymetricky, polovica z nich môže byť
redukovaná (napr. ľavý pľúcny lalok, zatiaľ čo
12
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Obr. 7. Fylogenetické vzťahy jednotlivých skupín hadov (Serpentes). (Podľa Pougha a kol., 2004).

pravý býva mimoriadne predĺžený). Močový
mechúr chýba. Sú kozmopolitne rozšírené,
chýbajú len v polárnych oblastiach a na niektorých ostrovoch (napr. Írsko, Nový Zéland). Poznáme druhy zemné, stromové, podzemné i
akvatické (morské i sladkovodné). Sú prevažne
karnivorné, niektoré úzko potravne špecializované, iné s veľmi širokým potravným spektrom. Korisť prehĺtajú živú alebo ju najprv
usmrcujú (škrtením, jedom). V období rozmnožovania často dochádza k ritualizovaným
súbojom samcov, inokedy sa pred kopuláciou
vytvárajú mnohopočetné agregácie. Kopulácia
často trvá niekoľko hodín. Hady kladú vajcia

alebo rodia mláďatá, opísané boli ojedinelé
prípady partenogenézy a dokonca hermafroditizmu. Niektoré vajcorodé druhy majú vyvinutú starostlivosť o znášku (stráženie – kobra
kráľovská (Ophiophagus hannah), inkubácia v
závitoch tela samice – pytóny).
hatéria bodkovaná (Sphenodon punctatus) bola donedávna považovaná za jediného recentného zástupcu radu Rhynchocephalia.
V 80. rokoch 20. storočia však bola na základe
podrobných analýz populácia asi 500 jedincov
žijúca na jednom z ostrovčekov pri Novom Zélande klasifikovaná ako ďalší samostatný druh
– Sphenodon guntheri. Všetci ostatní zástup13
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covia čeľade hatériovitých (Sphenodontidae) i
radu Rhynchocephalia sú známi len z druhohôr. V telesnej stavbe hatérie nájdeme množstvo jedinečných archaických znakov – zachovaný dolný jarmový oblúk na lebke, amficélne
stavce, háčikovité výbežky (processi uncinati)
na rebrách slúžiace na úpon svalov, dobre vyvinuté temenné oko, tzv. brušné rebrá (gastralia) osifikujúce v zamši a iné (pozri → kostra
plazov, → zmyslové orgány plazov). Zo všetkých žijúcich plazov si hatéria udržiava najnižšiu telesnú teplotu. Dorastá do dĺžky 30 cm.
Má schopnosť → autotómie chvosta. Dožíva
sa až vyše 50 rokov. Dnes žije v počte okolo
50 – 60 tisíc jedincov na niekoľkých ostrovoch
v blízkosti Nového Zélandu, kde je prísne
chránená.
Heloderma – kôrnatec → kôrnatcovité
Heloderma horridum – kôrnatec mexický →
kôrnatcovité
Heloderma suspectum – kôrnatec gila → kôrnatcovité
Helodermatidae → kôrnatcovité
Hemachatus haemachatus – kobra obojková
→ koralovcovité
Hemidactylus turcicus → gekón krátkoprstý
Hemorrhois algirus → užovka pustatinová
Hemorrhois hippocrepis → užovka podkovovitá
Hemorrhois nummifer → užovka mincová
Hemorrhois ravergieri → užovka Ravergierova
Henophidia → veľhadovce
Hierophis caspius → užovka kaspická
Hierophis gemonensis → užovka zlostná
Hierophis gyarosensis → užovka gyaroská
Hierophis viridiflavus → užovka žltozelená
hlavaňa ploskoprsá (Platysternon megacephalum) → kajmankovité
Hydrophiidae → koralovcovité
Hydrophis – mornár → koralovcovité
Chalcides bedriagai → scink Bedriagov
Chalcides chalcides → scink trojprstý
Chalcides ocellatus → scink valcovitý
Chalcides striatus → scink pásavý
Chamaeleo africanus → chameleón africký
Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský
→ chameleónovité
Chamaeleo chamaeleon → chameleón menlivý
Chamaeleo jacksonii – chameleón Jacksonov
→ chameleónovité
chameleón africký (Chamaeleo africanus) –
druh → jaštera z čeľade → chameleónovitých.
Je to stredne veľký druh dorastajúci do 30 cm,
veľmi podobný chameleónovi stredomorskému. Základné sfarbenie je zelené, môže sa
však meniť na sivé alebo žlté. Cez boky sa
tiahnu dva farebne odlišné úzke pruhy. Je vajcorodý, kladie až 53 vajíčok. Vyskytuje sa od
Nigérie, cez Kamerun až po Etiópiu a Somálsko, na severe zasahuje do Sudánu, Líbye
a Egypta. Izolovaná populácia žije na juhozápade Peloponézskeho polostrova.
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chameleón Jacksonov (Chamaeleo jacksonii)
→ chameleónovité
chameleón jemenský (Chamaeleo calyptratus) → chameleónovité
chameleón menlivý (Chamaeleo chamaeleon)
– druh → jaštera z čeľade → chameleónovitých. Je to stredne veľký druh chameleóna dorastajúci zvyčajne okolo 25 cm, samice však
výnimočne môžu dorásť až 40 cm. Je farebne
veľmi variabilný, od čiernej až po citrónovo žltú, zväčša je telo škvrnité v šedých, hnedých
a zelených odtieňoch. Obýva polopúštne i stepné biotopy, pobrežné kroviny, zväčša v blízkosti vody. Je vajcorodý, samice môžu klásť až
66 vajec. Obýva celú severnú Afriku, Arabský
polostrov Arábiu a v Európe sa vyskytuje v
Španielsku a Grécku. Okrem nominotypického
poddruhu sú dnes uznávané ďalšie dva poddruhy (Obr. 8.).
chameleónovité (Chamaeleonidae) – čeľaď →
jašterov vyznačujúca sa okrem veľmi dobre
vyvinutej schopnosti meniť farbu mnohými
ďalšími výraznými špecializáciami. Telo majú
bilaterálne stlačené, ich hlava často nesie výrazne vyvinuté hrebene a rohy. Chvost majú
ovíjavý. Dva a tri prsty na každej končatine im
zrastajú, a to až po predposledný článok, takže
na koncoch končatín vznikajú kliešťovité útvary ideálne pre arborikolný spôsob života (zygodaktýlia). Oči chameleónov sú schopné nezávisle sa pohybovať. Pri zameraní oboch očí
dopredu vidia chameleóny trojrozmerne, binokulárne. Pohybujú sa pomaly. Na lov lietajúceho hmyzu im slúži veľmi predĺžený a vysúvateľný lepkavý jazyk, ktorý môžu vymrštiť až
na vzdialenosť presahujúcu dĺžku tela. Jazyk
nepoužívajú na chemosenzorické pátranie, nemajú vyvinuté ani vonkajšie ucho. Väčšina
druhov žije v Afrike a na Madagaskare, niekoľko ďalších na Blízkom východe, v Ázii a v
južnej Európe. Žijú prevažne na stromoch od
takmer púštnych oblastí po tropické dažďové
pralesy. Netypické vlastnosti majú zástupcovia
rodu Brookesia – žijú terestricky, nemajú ovíjavý chvost a majú malé telesné rozmery (niektoré sú dlhé iba 3,5 cm). Najväčšie chameleóny merajú viac ako 50 cm (Furcifer oustaleti).
Väčšina chameleónov je hmyzožravá, veľké
druhy sa môžu živiť aj stavovcami. Chameleóny sú denné plazy s teritoriálnym správaním.
Väčšinou sú vajcorodé, niektoré však rodia
mláďatá. Okrem chameleóna menlivého sa
v Európe vyskytuje i → chameleón africký
(Chamaeleo africanus). K ďalším známym
druhom patria chameleón jemenský (Chamaeleo calyptratus), chameleón Jacksonov (Chamaeleo jacksonii) či chameleón leopardí (Furcifer pardalis). Skupinu tvorí asi 130 druhov v
6 rodoch.
Chameleóny → chameleónovité
Charina → veľhadovité
Chelidae → matamatovité
Chelonia mydas → kareta zelená
14
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Obr. 8. Chameleón menlivý Chamaeleo chamaeleon recticrista z Libanonu.

Obr. 9. Varan komodský Varanus komodoensis z ostrova Komodo.
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morálne póry (Obr. 10. C, pozri aj → koža plazov). Rod sa člení až na 7 podrodov, ale niektorým z nich býva priznávaný status samostatných rodov (napr. Podarcis, kam patrí aj
naša → jašterica múrová). Pri akceptovaní tohto stavu patria do rodu Lacerta len 3 podrody s
27 druhmi, ktoré sú rozšírené v Európe, severnej Afrike, Malej a Prednej Ázii až po Irán, severnejšie potom cez Sibír, Mongolsko až na
Ďaleký východ a Sachalin. Žijú v rôznych prostrediach, od vlhkých lesov cez lúky, suché
trávnaté a kamenisté stráne, skalné steny a stepi až po okraje polopúští, od pobreží a nížin až
vysoko do hôr, od subtropického pásma severnej Afriky po takmer 70° s. š. (→ jašterica živorodá – žije aj na Slovensku). Sú vajcorodé
alebo živorodé; štyri druhy sa rozmnožujú partenogeneticky. Najväčším druhom je → jašterica pôvabná. K veľkým druhom patrí aj →
jašterica smaragdová či naša → jašterica zelená. Rod Lacerta je na území Slovenska zastúpený dvoma druhmi; okrem jašterice zelenej
u nás žije aj → jašterica krátkohlavá.

Chelonoidea – fylogenetická línia → korytnačiek zahŕňajúca čeľade → karetovité a → kožatkovité (Obr. 16.).
Chelus fimbriatus – matamata strapcová →
matamatovité
Chelydra serpentina – kajmanka dravá → kajmankovité
Chlamydosaurus kingii – agama golierikatá
→ agamovité
Chlamydosaurus → agamovité
Chrysopelea pelias → užovkovité
Iberolacerta aranica → jašterica aranská
Iberolacerta aurelioi → jašterica vrchovská
Iberolacerta bonnali → jašterica pyrenejská
Iberolacerta cyreni → jašterica vrchovská
Iberolacerta horvathi → jašterica chorvátska
Iberolacerta martinezricai → jašterica vrchovská
Iberolacerta monticola → jašterica vrchovská
Iguana iguana – leguán zelený → leguánovité
Iguania – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca čeľaď → leguánovitých a skupinu →
Acrodonta (Obr. 13.).
Iguanodon → dinosaury
ichtyosaury (Ichtyosauria) – rad druhohorných
→ plazov, ktoré sa sekundárne vrátili z terestrických biotopov do vody. Vodnému prostrediu sa prispôsobili natoľko, že už neboli schopné pohybu po súši. Tvarom tela pripomínali
dnešné delfíny. Charakteristickými znakmi
ichtyosaurov boli plutvovité končatiny, chýbajúci krk, chvost pripomínajúci chvostovú plutvu rýb a predĺžené čeľuste. V čeľustiach mali
spravidla veľký počet zubov (niekedy vyše
200), používaných pri love rýb. Niektoré druhy
však boli bezzubé a živili sa pravdepodobne
hlavonožcami. Mali parapsidnú lebku (pozri →
lebka plazov). Boli to rýchli a pohybliví plavci
rozšírení v moriach celého sveta. Objavili sa
v triase (jedným z prvých bol napr. Mixosaurus
dlhý asi 2 m), vyhynuli na konci kriedy. Ich
pôvod nie je dodnes možné spoľahlivo identifikovať, pravdepodobne ho treba hľadať už
v mladších prvohorách, teda krátko po vzniku
plazov ako takých. Priemerne dorastali do dĺžky 2 – 3 m. Jestvujú doklady, že aspoň niektorí
zástupcovia boli živorodí (napr. jurský Stenopterygius).
Jacobsonov (vomeronazálny) orgán →
zmyslové orgány plazov
jašterica (Lacerta) – rod malých až stredne
veľkých → jašterov z čeľade → jaštericovitých. Najväčšie druhy dorastajú do celkovej
dĺžky vyše 60 cm. Mohutnú hlavu majú zreteľne odlíšenú od svalnatého tela. Končatiny sú
silné, prsty zakončené ostrými pazúrikmi.
Chvost tvorí zvyčajne asi dve tretiny celkovej
dĺžky tela. Očné viečka sú pohyblivé. Nozdra
leží medzi dvomi či viacerými štítkami (Obr.
12 A). Na spodnej strane hrdla je zo šupín vytvorený tzv. golierik (collare, Obr. 10. A, B).
Veľký análny štítok nie je rozdelený (Obr. 10.
C). Na spodnej strane stehien sú vytvorené fe-

Obr. 10. A. tvar golierika (c) na spodnej strane hrdla jašterice
múrovej. B. tvar golierika (c) na spodnej strane hrdla jašterice
živorodej. C. stehenné póry (p) a análny štítok (a) na spodnej
strane tela jašterice krátkohlavej. (Podľa Hraběho a kol., 1973).

jašterica aeolská (Podarcis raffonei) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Na druhovú úroveň bol povýšený len nedávno na základe molekulárnych štúdií z populácií → jašterice sicílskej. Vyskytuje sa na Aeolských
ostrovoch v blízkosti Sicílie.
jašterica aranská (Iberolacerta aranica) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých,
známy aj pod starším menom Lacerta aranica.
Stredne veľká jašterica dorastajúca do 23 cm,
veľmi podobná → jašterici vrchovskej, za ktorej
poddruh je niekedy považovaná. Druh sa endemicky vyskytuje v údolí Aran v Pyrenejách.
jašterica arménska (Darevskia armeniaca) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých,
známy aj pod starším menom Lacerta armeniaca. Partenogenetický druh autochtónne sa
vyskytujúci v Zakaukazskej oblasti. V 70. rokoch 20. storočia bolo 130 samíc vysadených
v oblasti strednej Ukrajiny. Počas uplynulých
30 rokov tam vznikla populácia, ktorá sa rozší16
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rila do oblasti s rozlohou niekoľko tisíc metrov
štvorcových.
jašterica baleárska (Podarcis lilfordi) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Dorastá
do 25 cm. Sfarbenie je zväčša tmavé zelené
alebo sivohnedé, často takmer úplne čierne.
Obýva malé ostrovy v blízkosti Malorky
a Menorky.
jašterica Bedriagova (Archaeolacerta bedriagae) – druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých, známy i pod menom Lacerta bedriagae,
dorastajúci do viac než 25 cm. Má zelenkastý
až hnedý chrbát s výraznou tmavou mramorovanou kresbou. Samci v období párenia majú
telo zdobené množstvom svetlých bodiek.
Druh je endemitom Korziky, Sardínie a niekoľkých blízkych malých ostrovov. Je vajcorodá.
jašterica červenochvostá (Acanthodactylus
erythrurus) – druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých, dorastajúci do dĺžky 20 – 23 cm,
pričom dĺžka tela bez chvosta je len približne 7
cm. Štvrtý prst na zadnej nohe má rozstrapkaný lem. Chrbtová strana tela je okrová až hnedosivá s desiatimi pozdĺžnymi svetlými pásmi
prebiehajúcimi od zadnej časti hlavy až za bázu chvosta. Mláďatá a samice majú spodnú
stranu chvosta jasne červenú. Je to xerotermný
druh. Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove
a v severnej Afrike. Je vajcorodá.
jašterica Derjuginova (Darevskia derjugini) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých,
známy aj pod starším menom Lacerta derjugini. Menšia jašterica dorastajúca maximálne do
16 cm. Žije nenápadne v podraste a svojím
sfarbením sa v mnohom podobá → jašterici živorodej. Je hnedá so svetlejšími bokmi tela.
Vyskytuje sa v oblasti Kaukazu, do Európy zasahuje výskytom v Krasnodarskej oblasti južného Ruska.
jašterica drobná (Parvilacerta parva) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých, známy
aj pod starším rodovým označením Lacerta
parva. Dorastá len do 14 cm. Jej základné
sfarbenie je hnedé s tmavými a svetlými škvrnami na chrbte i na bokoch. Vyskytuje sa
v Turecku a na Kaukaze, do Európy zasahuje
výskytom na severe Kaukazu
jašterica drobnohlavá (Podarcis pityusensis)
– druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Stredne veľký druh dorastajúci do 25 cm. Farebne je veľmi variabilná. Základné sfarbenie
môže byť hnedé, sivé alebo zelenkasté. Kresbu
tvoria striedajúce sa pozdĺžne svetlé a tmavé
pásy, pričom tmavé plochy sú posiate drobnými škvrnkami. Vyskytuje sa na ostrovoch Ibiza
a Formantera a priľahlých malých ostrovčekoch.
jašterica drsnonohá (Darevskia rudis) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých, známy
aj pod starším menom Lacerta rudis. Stredne
veľký druh dorastajúci vyše 20 cm. Farebne je
veľmi variabilná. Samce majú základné sfar-

benie zelené, samice hnedé s čiernou kresbou
tvorenou splývajúcimi škvrnami. Na bokoch,
najmä v oblasti pazúch a slabín môžu byť
drobné modré škvrnky. Holene majú kryté
veľmi drsnými kýlovitými šupinami. Ťažisko
rozšírenia je na Kaukaze. Do Európy zasahuje
len v oblasti severného Kaukazu v Severnom
Osetsku, Čečensku a Dagestane. Je vajcorodá.
jašterica dvojpása (Lacerta bilineata) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Veľmi
sa podobá na → jaštericu zelenú, za ktorej
poddruh bola donedávna považovaná. Vyskytuje sa v severnom Španielsku a Francúzsku.
jašterica Erhardova (Podarcis erhardii) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Stredne veľký druh dorastajúci do 22 cm. Základné sfarbenie samcov je zelenohnedé až zelené, samíc hnedé, chrbát a boky sú zdobené
kresbou z čiernych škvŕn. Vyskytuje sa
v južnej časti Balkánskeho polostrova a na
niektorých egejských ostrovoch.
jašterica Fitzingerova (Algyroides fitzingeri)
– druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Malý štíhly druh dorastajúci do 13 cm. Má silne kýlovité dorzálne šupiny, ktoré sú rovnako
veľké na bokoch aj v strede chrbta. Sfarbenie
je nevýrazné, hnedé až sivé, bez kresby. Vyskytuje sa na Korzike a Sardínii a niekoľkých
priľahlých ostrovčekoch. Je vajcorodá.
jašterica hadooká (Ophisops elegans) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých, dorastajúci do 19 cm. Jediná jašterica so zrastenými
priehľadnými očnými viečkami. Základné
sfarbenie je hnedé. Kresbu tvoria čierne škvrnky na chrbte a pozdĺžny oranžový pruh lemovaný bielymi linkami na rozhraní chrbta
a bokov. V Európe žije len na juhovýchode
Bulharska a v európskej časti Turecka, východne je rozšírená až po Pakistan. Je vajcorodá.
jašterica chorvátska (Iberolacerta horvathi) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých,
známy aj pod starším menom Lacerta horvathi. Menšia štíhla jašterica dorastajúca do 18
cm. Druh sfarbením pripomína → jaštericu
múrovú – je hnedosivý s tmavými bokmi.
Mláďatá majú zelenkavé chvosty. Jašterica
chorvátska je horský endemit východných Álp
a Dinárov. Vyskytuje sa v Taliansku, Rakúsku,
Slovinsku, Chorvátsku a v roku 1990 bola objavená aj v južnom Nemecku.
jašterica jadranská (Podarcis melisellensis) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Stredne veľký druh dorastajúci do 18 cm. Základné sfarbenie je zelené alebo hnedé s tmavo
škvrnitými bokmi. Vyskytuje sa na východnom
jadranskom pobreží od severozápadného Talianska až po Albánsko. Opísaných bolo približne 20 poddruhov, okrem P. m. fiumana sa
všetky vyskytujú na jadranských ostrovoch.
jašterica kaspická (Lacerta strigata) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Veľký
druh dorastajúci vyše 30 cm. Samce sú výrazne
17
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zelené, niekedy s čiernou kresbou najmä
v zadnej časti tela. Samice sú tiež zelené, ale
majú zachované pozdĺžne biele pruhy, ktoré
zdobia chrbát juvenilných exemplárov. Vyskytuje sa od východného Turecka a Kaukazu až
po Turkménsko a Irán. V Európe žije len
v južnom Rusku, severne od Kaukazu.
jašterica kaukazská (Darevskia caucasica) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých,
známy aj pod starším menom Lacerta caucasica. Stredne veľký druh horskej jašterice obývajúci skalnaté biotopy v oblasti Kaukazu. Sfarbením sa čiastočne podobá → jašterici skalnej,
na rozhraní chrbta a bokov sa však najmä
v prednej časti tela tiahnu dva svetlé pruhy.
jašterica krasová (Lacerta mosorensis) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Stredne
veľká jašterica dlhá v dospelosti maximálne 22
cm. Základné sfarbenie je sivohnedé s čiernou
škvrnitou kresbou. Vyskytuje sa len v krasových oblastiach Dinárov v Chorvátsku a Čiernej Hore.
jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Dorastá
do dĺžky 20 – 24 cm, z čoho 60 – 65 % tvorí
chvost. Chrbát má obyčajne hnedosivý, po
oboch stranách chrbta sa niektorým jedincom
tiahne svetlý, niekedy prerušovaný prúžok. Na
chrbte i bokoch sú spravidla pozdĺžne rady
tmavých škvŕn, z ktorých väčšie majú vo vnútri bledú škvrnku. Samce majú zvyčajne boky
zeleno sfarbené, v čase rozmnožovania veľmi
výrazne. Brucho je zelenkasté až belavé, niekedy tmavo bodkované. Mláďatá sú tmavo sivohnedé s bledými, čierno lemovanými škvrnkami. Sfarbenie je variabilné a závisí aj od
poddruhu. Známe sú špecifické farebné aberácie, u nás je napr. častá aberácia erythronota s
červenohnedým chrbtom. Druh žije v celej Európe okrem Stredomoria, Írska a severnej časti
Škandinávie. Jej areál zasahuje do Zakaukazska a tiahne sa miernym pásmom Ázie až k
Bajkalu. Obýva suchšie teplejšie miesta, slnečné stráne, okraje lesov, násypy a záhrady, ale
nájdeme ju aj v kultúrnej krajine. U nás je rozšírená po celom území v nižších a stredných
polohách (do 850 m n. m.). Mimo nášho územia niekedy vystupuje i do hôr (3500 m n. m.
v Kirgizsku). Aktívna je cez deň od marca do
septembra až októbra. V horúcich letných
dňoch sa jej aktivita mení na dvojvrcholovú, v
niektorých oblastiach dokonca upadá do letného spánku. Loví najmä pavúky a hmyz, ale aj
terestrické rovnakonôžky, dážďovky a slimáky. V období párenia (apríl – jún) samce bojujú o teritóriá. Pri kopulácii sa samec niekedy
zahryzne do zadnej časti trupu alebo krku samice. V máji až júli samica zahrabáva do pôdy
okolo 10 špinavobielych, približne 15 mm dlhých vajec s pergamenovitým obalom. Inkubácia trvá asi 50 dní. Vyliahnuté mláďatá dosahujú celkovú dĺžku 35 – 55 mm, pohlavne dospievajú vo veku dvoch (samce) resp. troch
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(samice) rokov. Tvorí niekoľko poddruhov,
západnú časť areálu vrátane Slovenska obýva
jašterica krátkohlavá stredoeurópska (Lacerta
agilis agilis). Niekedy sa z tohto poddruhu vyčleňuje ako samostatný poddruh L. a. argus žijúci i na východnom Slovensku.
jašterica krikľavá (Psammodromus algirus) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Štíhly druh dorastajúci približne do 30 cm. Má
hnedý chrbát s dvomi pozdĺžnymi žltkastými
pásmi na rozhraní chrbta a bokov. Chrbtové
šupiny má drsné, kýlovité. Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove, v juhozápadnom Francúzsku a v severnej Afrike. Je vajcorodá.
jašterica kýlošupinatá (Algyroides moreoticus) – druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých. Dorastá do 13 cm. Šupiny na chrbte
a bokoch sú silne kýlovité. Sfarbenie je nevýrazné, chrbát je tmavohnedý až červenkastý,
lemovaný tenkými pozdĺžnymi pásikmi. Boky
tela nesú nepravidelné svetlé škvrny. Druh sa
vyskytuje len na Peloponézskom polostrove
a niekoľkých priľahlých ostrovoch v Iónskom
mori. Je vajcorodá.
jašterica lesklá (Podarcis peloponnesiacus) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Pomerne veľká jašterica dorastajúca do 25 cm.
Samce sú hnedasté až zelenkasté s tmavými
škvrnami. Boky hlavy a hrdlo majú oranžové.
Samice sú zväčša hnedé. Je endemitom Peloponézskeho polostrova.
jašterica lúčna (Darevskia praticola) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých, známy
ja pod starším menom Lacerta praticola. Malá
jašterica dorastajúca do maximálne 16 cm.
Stred chrbta je jednofarebne svetlohnedý alebo
sivohnedý, na rozhraní chrbta a bokov sa tiahnu široké tmavohnedé pásy. V Európe sa
ostrovčekovito vyskytuje na Balkánskom polostrove v Chorvátsku, Macedónsku, Rumunsku, Bulharsku a Grécku a na severe Kaukazu
v južnom Rusku. Východne je druh rozšírený
až po Irán.
jašterica madeirská (Teira dugesii) – druh →
jaštera z čeľade → jaštericovitých, známy
i pod menom Podarcis dugesii. Dorastá do
maximálnej veľkosti 23 cm. Základné sfarbenie je veľmi tmavé, hnedé až sivočierne, na
chrbte zdobené svetlými bodkami. Podobne
ako príbuzný druh → jašterica okuliarnatá má
v spodnom viečku priehľadnú šupinu. Vyskytuje sa na ostrove Madeira, introdukovaná bola
aj na Azorské ostrovy.
jašterica maltská (Podarcis filfolensis) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Malý
druh, endemicky sa vyskytujúci na ostrove
Malta a malých ostrovoch v jej blízkosti. Základné sfarbenie je hnedé až sivé s tmavými
škvrnami. Obýva najmä skalné biotopy.
jašterica Marchova (Algyroides marchi) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Dorastá do približne 15 cm. Stred chrbta je
krytý zväčšenými kýlovitými šupinami, na bo18
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koch sú drobné hrboľčekovité šupinky. Sfarbenie chrbta je olivovohnedé až sivé, boky sú
tmavé. Druh je endemitom malého územia na
juhu Španielska. Je vajcorodá.
jašterica milóska (Podarcis milensis) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Je to
strene veľká zavalitá jašterica dorastajúca do
20 cm. Sfarbenie je nenápadné v hnedých odtieňoch s tmavými a bielymi škvrnkami. Vyskytuje sa na ostrove Milós a blízkych kykladských ostrovoch.
jašterica modroplecá (Podarcis bocagei) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Štíhly druh dorastajúci do 20 cm. Chrbát je zelenkavý až hnedý. Stredom chrbta sa tiahne
čierny pás, dva tenšie pásy lemujú chrbát po
stranách, boky sú škvrnité. Obe pohlavia môžu
mať za prednou končatinou modrú škvrnu.
Druh je endemitom severovýchodnej časti Pyrenejského polostrova.
jašterica múrová (Podarcis muralis) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých, dorastajúci do dĺžky 18 cm (niektoré formy z južnej
časti areálu merajú až 25 cm), z čoho 60 – 65
% tvorí chvost. Má štíhle telo s predĺženou
hlavou, krátkymi končatinami a relatívne dlhým tenkým chvostom (foto na zadnej strane
obálky ). Zadný okraj podkrčného golierika má
rovný (ostatné naše jašterice ho majú zúbkatý,
Obr. 10. A, B). Chrbát je sivastý, hnedý až červenohnedý s čiernymi škvrnkami a tmavým
sieťovaním. Kresba po stranách tela splýva
(najmä samiciam) do dvoch hnedých, bielo
lemovaných pásov tiahnucich sa po stranách
tela od nozdier cez oko a boky až na bázu
chvosta. Brucho je belavé, žltkasté až modrasté, niekedy je tehlovočervené. Samce sú väčšie
ako samice. Má veľmi rozsiahly areál rozšírenia, ktorý siaha od stredného Španielska cez
celú južnú a strednú Európu až do severného
Turecka. Územím Slovenska prechádza jeho
severná hranica. U nás obýva predovšetkým
vápencové oblasti, pričom je rozšírená až do
horských lokalít stredného Slovenska. Vyhľadáva slnečné stráne, suťoviská, kameňolomy,
zrúcaniny či násypy, vo vyšších polohách lesy.
Na Slovensku vystupuje do výšky 1100 m n.
m., v južných častiach areálu až do 1800 m n.
m. Aktívna je cez deň, od marca do konca októbra. Dobre a rýchlo behá i po kolmých skalných stenách. Loví najmä hmyz, prípadne pavúky alebo iné bezstavovce. Pári sa od apríla
do júna. Samice znášajú 2 – 8 vajec do štrbín,
dier alebo pod kamene, niekedy dva až trikrát
do roka. Vajíčka sú 15 mm dlhé a majú pergamenovitý obal. Mláďatá sa najčastejšie liahnu
v auguste, pričom dosahujú dĺžku 56 – 65 mm.
Pohlavne dospievajú v druhom až štvrtom roku
života. Systematické členenie druhu je nejasné,
uznáva sa 8 – 18 poddruhov. Na Slovensku žije jašterica múrová stredoeurópska (Podarcis
muralis muralis).
jašterica obyčajná → jašterica krátkohlavá

jašterica okuliarnatá (Teira perspicillata) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých,
známy i pod menom Podarcis perspicillatus.
Malý druh dorastajúci do 15 cm. V spodnom
očnom viečku má priehľadnú šupinu. Sfarbenie je modrozelené až sivomodré so svetlými
škvrnami a pozdĺžnymi pásmi. Vyskytuje sa
v severnej Afrike. Pravdepodobne v 19. storočí
bola introdukovaná na Menorku, kde dnes žije
pomerne silná populácia.
jašterica ostrohlavá (Lacerta oxycephala) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Štíhla jašterica dorastajúca do 20 cm. Sfarbenie je tmavé, sivočierne so svetlejšími, niekedy
modrastými škvrnkami. Vyskytuje sa v krasových oblastiach južného Chorvátska, Bosny,
Čiernej Hory a pravdepodobne i Albánska. Je
vajcorodá.
jašterica ostropyská (Lacerta graeca) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Veľký
druh jašterice nejasného rodového zaradenia
dorastajúci do 26 cm. Sfarbenie je sivé až hnedé s početnými tmavými škvrnami na chrbte.
Za prednými končatinami sú nápadné modré
škvrnky. Druh sa vyskytuje len na Peloponézskom polostrove v Grécku.
jašterica pestrá (Algyroides nigropunctatus) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Dorastá do celkovej dĺžky až 20 cm a je tak
najväčším zástupcom rodu. Chrbtová strana tela je hnedastá, olivovozelená až černastá, často
s množstvom drobných čiernych škvrniek, niekedy zoradených do pásov. Boky majú najmä
samce v období párenia červenkasté. Hrdlo
a boky hlavy dospelých samcov sú modré až
černasté. Druh sa vyskytuje na Balkánskom
polostrove pozdĺž Jadranského pobrežia a na
juhu až po Peloponézsky polostrov. Je vajcorodá.
jašterica piesočná (Psammodromus hispanicus) – druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých. Menší druh dorastajúci do 15 cm,
s relatívne krátkym chvostom. Základné sfarbenie je sivé alebo sivohnedé, na chrbte sa vyskytujú svetlé škvrnky. Chrbtové šupiny sú výrazne kýlovité. Druh obýva podobný areál ako
príbuzná → jašterica krikľavá (Pyrenejský
polostrov, Francúzsko a severnú Afriku), ale je
viac viazaný na piesočnaté oblasti. Veľmi dobre sa zahrabáva do piesku.
jašterica piesočná (Psammodromus hispanicus) → jaštericovité
jašterica pôvabná (Timon lepidus) – druh →
jaštera z čeľade → jaštericovitých, často uvádzaný pod starším menom Lacerta lepida. Je
najväčšou európskou jaštericou dorastajúcou
až do 65 cm. Je zelená až olivovohnedá s jemným čiernym sieťovaním a veľkými modrými
tmavo lemovanými škvrnami na bokoch tela.
Mláďatá majú škvrnitý aj chrbát, chrbtové
škvrny sú však na rozdiel od škvŕn na bokoch
biele až žlté. Vyskytuje sa na celom Pyrenejskom polostrove, východne zasahuje až do zá19
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padného Talianska a na juhu je rozšírená i v
severnej Afrike. Je vajcorodá.
jašterica pyrenejská (Iberolacerta bonnali) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých,
známy aj pod starším menom Lacerta bonnali.
Stredne veľká jašterica dorastajúca do 23 cm,
veľmi podobná → jašterici vrchovskej, za ktorej poddruh býva niekedy považovaná. Druh
endemicky sa vyskytujúci v Pyrenejách.
jašterica ruinová (Podarcis siculus) – druh →
jaštera z čeľade → jaštericovitých. Stredne
veľká jašterica dorastajúca do 25 cm. Predná
časť chrbta je zelená so stredovými tmavými
škvrnkami, zadná časť tela a boky sú tmavohnedé so svetlými škvrnami. Samice sú menej
pestré než samce. Druh obýva Taliansko, Korziku a východné pobrežie Jadranského mora až
po Dalmáciu. Izolovaný výskyt je známy
z európskej časti Turecka. Aklimatizoval sa aj
v ďalších oblastiach v južnom a severnom
Španielsku a južnom Francúzsku.
jašterica rýchla (Eremias velox) – druh →
jaštera z čeľade → jaštericovitých. Je podobná
príbuznej → jašterici stepnej, od ktorej sa líši
usporiadaním štítkov na hlave a sfarbením.
Chrbtová strana je svetlo pruhovaná, svetlé okrúhle škvrny sa nachádzajú len na bokoch.
Mláďatá sú pruhované. V Európe sa vyskytuje
v dolnom Povolží a severne od Kaukazu, východne zasahuje až do Afganistanu a Číny.
jašterica Schreiberova (Lacerta schreiberi) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Väčší druh dorastajúci do 30 cm. Sfarbením
podobná našej → jašterici zelenej, na rozdiel
od nej má však vytvorenú kresbu z čiernych
splývajúcich škvŕn. Vyskytuje sa v centrálnej,
severnej a západnej časti Pyrenejského polostrova. Je vajcorodá.
jašterica sicílska (Podarcis waglerianus) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Štíhla jašterica dorastajúca do 25 cm. Predná
časť tela je zelená, zadná svetlohnedá, s jemnou tmavou kresbou alebo bez kresby. Je endemitom Sicílie a niekoľkých malých ostrovov
v jej blízkosti.
jašterica skalná (Darevskia saxicola) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých, známy
aj pod starším menom Lacerta saxicola. Stredne veľký druh dorastajúci do 23 cm. Farebne je
veľmi variabilná. Samce majú základné sfarbenie chrbta zelené, samice hnedé. Kresba je
tvorená splývajúcimi čiernymi škvrnami, na
bokoch tvoriacimi až čierny pruh. Na rozhraní
brucha a bokov sa nachádza rad modrých čierno lemovaných škvrniek. Rozšírená je od
Krymu a Kaukazu až po Zakaspicko do Turkménska. V Európe sa vyskytuje len na južnej
Ukrajine a v južnom Rusku.
jašterica skyroská (Podarcis gaigeae) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Dorastá
do 25 cm. Základné sfarbenie je zelenkasté až
hnedé. Stredom chrbta a po bokoch sa tiahne
pozdĺžny pruh, pričom samce ho majú tmavý a
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samice svetlý. Boky sú zdobené sieťovitou
kresbou. Vyskytuje sa na ostrovoch Skyros
a Piperi v Egejskom mori.
jašterica smaragdová (Lacerta trilineata) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých.
Veľký druh dorastajúci až 60 cm. Základné
sfarbenie je smaragdovo zelené s drobnými
čiernymi bodkami. Mláďatá sú bielo pruhované. Jašterica smaragdová žije na Balkánskom
polostrove pozdĺž pobrežia Stredozemného
a Čierneho mora a na Egejských ostrovoch.
Mimo Európy sa vyskytuje v západnej Anatólii
(Turecko).
jašterica stepná (Eremias arguta) – druh →
jaštera z čeľade → jaštericovitých dorastajúci
do dĺžky až 20 cm, s pomerne krátkym chvostom. Sfarbenie je veľmi variabilné. Základné
sfarbenie je hnedé až sivé, chrbát je zdobený
tmavo lemovanými bielymi okrúhlymi škvrnami. Mláďatá sú pozdĺžne pruhované. V Európe sa vyskytuje vo východnom Rumunsku,
na južnej Ukrajine a v južnom Rusku. Areál
druhu na východe zasahuje až do Mongolska.
Je živorodá.
jašterica tmavá (Podarcis hispanicus) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých dorastajúci do 20 cm. Sfarbenie je nenápadné, hnedé
alebo sivohnedé s jemnou sieťovitou kresbou.
Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove,
v juhozápadnom Francúzsku a severnej Afrike.
Populácie tohto druhu z južného Španielska
boli nedávno opísané ako nový druh Podarcis
vaucheri.
jašterica trávová (Podarcis tauricus) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých. Dorastá
do 24 cm. Sfarbením sa podobá na → jaštericu
ruinovú. Vyskytuje sa od západu Balkánskeho
polostrova až po Krym. Severne zasahuje do
stredného a východného Maďarska.
jašterica tyrrhenská (Podarcis tiliguertus) –
druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých, dorastajúci do 25 cm. Zavalitý druh sfarbený
v sivých a sivohnedých odtieňoch. Chrbát a
boky sú tmavo škvrnité. Vyskytuje sa na Sardínii, Korzike a niekoľkých malých ostrovčekoch v ich blízkosti.
jašterica vrchovská (Iberolacerta monticola)
– druh → jaštera z čeľade → jaštericovitých,
známy aj pod starším menom Lacerta monticola. Stredne veľká jašterica dorastajúca do 21
cm. Chrbát a boky má pokryté čiernou kresbou
tvorenou splývajúcimi škvrnami. Základné
sfarbenie samcov je zelené, samíc hnedé. Obýva skalné horské biotopy v strednej časti a na
severozápade Pyrenejského polostrova. Je vajcorodá. V nedávnej dobe boli na základe cytogenetických štúdií opísané niektoré populácie
tohto druhu ako samostatné druhy: Iberolacerta aurelioi, Iberolacerta cyreni a Iberolacerta
martinezricai.
jašterica zelená (Lacerta viridis) – druh →
jaštera z čeľade → jaštericovitých, dorastajúci
do dĺžky 35 – 40 cm, z čoho asi 65 % tvorí
20
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chvost. Má mohutné telo s veľkou hlavou a dlhými končatinami i chvostom. Sfarbenie je
pomerne stále. Samce majú jasnozelený chrbát,
niektoré šupinky sú však žlté, kým iné tmavé.
Brucho samcov je žlté. Dospelé samce majú v
čase rozmnožovania jasnomodré hrdlo. Samice
sú hnedasté až zelenkasté, s tmavšími škvrnkami okolo dvoch pozdĺžnych pruhov po bokoch chrbta (foto na zadnej strane obálky),
brucho majú belavé. Mláďatá sú sivohnedé s
tmavými škvrnkami. Žije v južnej a juhovýchodnej Európe a v Malej Ázii, chýba na juhu
Pyrenejského polostrova. V strednej Európe
vrátane Slovenska sa vyskytuje ostrovčekovito.
Žije v rôznych biotopoch, najhojnejšia je na
vápenatých pôdach. Vyhľadáva suché krovinaté stráne, skaly, záhrady a okraje lesov. Často
vylieza na nízke kry a stromy, veľmi dobre sa
šplhá. U nás miestami vystupuje až do 1000 m
n. m., na juhu areálu až do 1700 m n. m. Zimuje od októbra do konca marca, aktívna je cez
deň. V lete prechádza na dvojvrcholovú aktivitu, pri dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí
dokonca upadá do letného spánku. Loví najmä
väčší hmyz a jeho larvy, ale aj pavúky, mnohonôžky, dážďovky, slimáky, príležitostne i
malé jašterice, vtáčatá a mláďatá drobných
hlodavcov. V období párenia (koniec apríla až
jún) samce navzájom často bojujú. V júni a júli
samica zahrabáva do jamky na suchšie miesta
5 – 21 špinavobielych vajec dlhých 15 – 18
mm. Mláďatá sa liahnu v auguste a septembri,
pričom dosahujú dĺžku 80 – 100 mm. Pohlavne
dospievajú asi vo veku troch rokov. Tvorí 4 – 5
poddruhov, prevažnú časť areálu vrátane Slovenska obýva jašterica zelená stredoeurópska
(Lacerta viridis viridis).
jašterica živorodá (Zootoca vivipara) – druh
→ jaštera z čeľade → jaštericovitých, donedávna známy pod menom Lacerta vivipara.
Dorastá do dĺžky 14 – 18 cm, z čoho asi 55 –
65 % tvorí chvost. Má malú hlavu, silný krk i
chvost a relatívne krátke končatiny. Sfarbenie
je variabilné, chrbát môže mať rôzne odtiene
hnedej, ale môže byť aj sivastý či čiernohnedý,
niekedy s drobnými tmavými škvrnkami.
Stredom chrbta zvyčajne prechádza úzky tmavý prúžok, od nozdry sa cez oko až po chvost
tiahne široký tmavý pás (foto na titulnej strane). Samce majú brucho spravidla sýtožlté až
oranžové s drobnými čiernymi bodkami; samice ho majú bledé a zvyčajne bez bodiek. Mláďatá sú na dorzálnej i ventrálnej strane tmavšie. Samce majú dlhší chvost ako samice. Má
najväčší areál zo všetkých recentných plazov (s
výnimkou morských korytnačiek, rozšírených
takmer kozmopolitne). Žije temer v celej Európe vrátane Anglicka a Írska, v Škandinávii je
rozšírená až po 70° severnej šírky. Nevyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove, na väčšine
územia Talianska, južnom Balkáne a v nížinách okolo Čierneho a Kaspického mora. V
Ázii zasahuje až na Ďaleký východ a Sachalin.

Jej areál u nás nie je súvislý. Obýva prevažne
vlhkejšie a chladnejšie biotopy, predovšetkým
lesy, horské lúky, pasienky a rašeliniská, u nás
väčšinou nad 400 m n. m. Na juhu areálu žije
výlučne v horách (do 3000 m n. m.). Nížinné
lokality ležia zväčša vo vlhkých lužných lesoch alebo na vlhkých lúkach. Aktívna je cez
deň od marca do októbra, niekedy až do novembra. Loví malé bezstavovce s mäkkým telom – pavúky, imága hmyzu, slimáky, húsenice, dážďovky. Obyčajne je živorodá, na juhu
areálu však kladie asi 11 mm dlhé vajcia. Pári
sa v máji a júni, mláďatá sa rodia v júli a auguste, väčšinou v noci. Novorodené mláďatá,
ktorých býva 2 – 15, dosahujú dĺžku 20 – 40
mm. Pohlavne dospievajú v treťom roku života. Dosiaľ boli opísané tri poddruhy, ich validita však nie je všeobecne akceptovaná.
jašterice → jaštericovité
jaštericovcovité (Gerrhosauridae) – čeľaď →
jašterov. Sú to malé až stredne veľké jaštery
dorastajúce maximálne do 40 cm. Sú príbuzné
→ kruhochvostovitým. Telo je chránené robustnými šupinami s osteodermami v koži (pozri → koža plazov), často nesúcimi mohutné
kýly a tŕňovité výbežky poskytujúce účinnú
ochranu pred predátormi. Na boku sa často vyskytuje kožný záhyb umožňujúci rozťahovať
tvrdý povrch tela pri dýchaní. Sú schopné →
autotómie chvosta. Sú ekologicky i morfologicky diverzifikovanejšie než → kruhochvostovité. Obývajú púštne i polopúštne oblasti,
niektoré sú pralesné či stepné. Majú dennú aktivitu. Živia sa najmä hmyzom, ale požierajú
i rastlinnú stravu. Sú vajcorodé. Čeľaď zahŕňa
6 rodov s približne 30 druhmi. Rozšírené sú
v subsaharskej Afrike a na Madagaskare. Najznámejšími rodmi sú jaštericovec (Gerrhosaurus), Zonosaurus a Cordylosaurus.
jaštericovec (Gerrhosaurus) → jaštericovcovité

Obr. 11. Schéma umiestnenia pórov v okolí kloaky jaštericovitých. 1 – preanálne póry, 2 – femorálne póry, 3 – análne štítky.
(Podľa Brancha, 1994).
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jaštericovité (Lacertidae) – čeľaď → jašterov
existujúca prinajmenšom od eocénu. Asi 250
recentných druhov je zaraďovaných do približne 30 rodov. Zahŕňa väčšinou malé druhy (do
dĺžky najviac 75 cm) s dobre vyvinutými päťprstými končatinami. Prsty majú zakončené
pazúrikmi. Chvost je dlhý, lámavý, schopný
regenerácie (pozri → kostra plazov). Na lebke
sú dobre vyvinuté jarmové oblúky i parietálny
otvor (pozri → lebka plazov). Chrup je izodontný (pozri → tráviaca sústava plazov), pleurodontné zuby môžu mať vyvinuté 2 – 3 ostré
hrbolčeky, pričom bývajú aj na krídlovitých
kostiach podnebia (pozri → tráviaca sústava
plazov). Šupiny na chrbte sú drobné, často zrnité, tvarom i veľkosťou odlišné od väčších
šupín na bruchu. Vo väčšine prípadov sa na
spodnej strane hrdla tvorí priečny rad zväčšených šupín s voľným zadným okrajom, tzv. golierik (collare, Obr. 10. A, B). Na vrchnej strane hlavy sú väčšie, pravidelne usporiadané
štítky (Obr. 12.). Osteodermy (pozri → koža
plazov) s výnimkou povrchu hlavy chýbajú.
Takmer vždy sú vyvinuté femorálne póry (Obr.
10. C). Zrenica je okrúhla, ušný otvor zreteľný
(Obr. 12. A), jazyk rozoklaný. Rozšírené sú v
Európe, Afrike (okrem Madagaskaru) a Ázii.
Väčšina foriem je pozemných, vzácne sú stromové. Sú to predovšetkým karnivorné, denné,
veľmi pohyblivé plazy. Väčšinou sú vajcorodé,
zriedkavo živorodé, niekoľko druhov je partenogenetických. Často majú výrazne vyvinuté
teritoriálne správanie. Samce sa v období párenia správajú voči sebe veľmi agresívne. Pred
párením prenasledujú samicu, počas kopulácie
ju obyčajne hryzú. U nás žijú zástupcovia rodov Lacerta, Podarcis a Zootoca.
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približne 370 rodoch, 20 čeľadiach a 4 – 6 infraradoch) a asi 110 druhov fosílnych. Vyznačujú sa rôznymi typmi telesnej stavby od foriem s dobre vyvinutými končatinami až po
hadovité typy bez končatín, s celým radom
prechodných foriem (redukovaný počet prstov,
chýbajúce predné, alebo naopak, zadné končatiny). Pletence predných i zadných končatín
však majú prítomné vždy (aspoň rudimentárne). Chvost je spravidla dlhší než trup s hlavou, často je lámavý a schopný regenerácie
(pozri → kostra plazov). Dorastajú do dĺžky od
asi 3 cm po vyše 3 m (mosasaury z obdobia
kriedy až do 12 m). Majú diapsidnú lebku s
horným (niekedy redukovaným) jarmovým oblúkom, dolný oblúk im chýba (pozri → lebka
plazov). Dolný a niekedy i horný spánkový otvor sú úplne redukované. Parietálny otvor je
zachovaný, často je malý, niekedy chýba. Zuby
sú pleurodontné alebo akrodontné (pozri →
tráviaca sústava plazov) a môžu sa nachádzať
aj na kostiach podnebia. Jazyk má rozmanitý
tvar, môže byť i vysoko špecializovaný (→
chameleónovité). Oči majú pohyblivé viečka
alebo sú prekryté epidermálnou vrstvou, môžu
byť i redukované. Bubienok a ušný otvor sú
spravidla vyvinuté. Stavce sú amficélne alebo
procélne (pozri → kostra plazov). Telo je kryté
rohovitými šupinami (Obr. 28.), na hlave sa
tvoria väčšie štítky (Obr. 12.). Niektoré skupiny jašterov majú v koži aj kostené zrniečka –
osteodermy (pozri → koža plazov). Hrudná
kosť je prítomná, močový mechúr je spravidla
vyvinutý. Žijú v najrozmanitejších biotopoch
od trópov až po oblasti za hranicou polárneho
kruhu. Poznáme druhy zemné, stromové, podzemné i amfibické (výlučne akvatické formy
medzi recentnými zástupcami nie sú). Sú prevažne karnivorné, mnohé druhy sú aj čiastočne
herbivorné, ale výlučne herbivorné druhy sú
vzácne. Dva druhy kôrnatcov (pozri → kôrnatcovité) produkujú jed premenenými slinnými
žľazami. Vyznačujú sa pestrými etologickými
prejavmi, rozvinuté je teritoriálne a sexuálne
správanie. Väčšinou sú vajcorodé, vajíčka majú mäkký pergamenovitý obal, → gekónovité
však majú vaječný obal druhotne stvrdnutý.
Zriedkavejšia je živorodosť (s jednoduchou
placentáciou, pozri → pohlavná sústava plazov). V niekoľkých čeľadiach sú známe i partenogenetické druhy. Mnohé druhy majú v
rôznej miere vyvinutú starostlivosť o znášku
alebo o mláďatá.
jazyk plazov → tráviaca sústava plazov
jedové zuby plazov → tráviaca sústava plazov
kajman čierny (Caiman niger) → krokodílovité
kajman okuliarnatý (Caiman crocodylus) →
krokodílovité
kajmanka dravá (Chelydra serpentina) →
kajmankovité
kajmanka supia (Macrochelys temminckii) →
kajmankovité

Obr. 12. Tvar a poloha štítkov na hlave jaštericovitých. A. pohľad zľava, B. pohľad zhora
a – rostrale, b – nasalia, c – postnasalia, d – frenale, e – frenoculare, f – praeocularia, g – supraciliaria, h – supratemporalia, i –
tympanale, j – bubienok, k – temporalia, l – mentale, m – sublabialia, n – submaxillaria, o – suborbitalia, p – supralabialia, q –
gularia, r – internasale, s – praefrontalia, t – supraocularia, u –
frontale, v – frontoparietalia, x – parietalia, y – interparietale, z –
occipitale. (Podľa Hraběho a kol., 1973).

jaštery (Sauria, niekedy označované ako Lacertilia) – podrad → šupináčov známy už
z jury. Poznáme asi 3000 recentných druhov (v
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Obr. 13. Fylogenetické vzťahy v rámci skupiny Lepidosauria založené na (A) morfologických znakoch a (B) molekulárnych znakoch. (Podľa
Pougha a kol., 2004 a Vidala a Hedgesa, 2005).

kajmankovité (Chelydridae) – čeľaď akvatických → korytnačiek zahŕňajúca dve podčeľade
– Chelydrinae žijúce v Severnej a Strednej
Amerike od Kanady po Ekvádor a Platysterninae vyskytujúce sa v juhovýchodnej Ázii. Obidva druhy podčeľade Chelydrinae (kajmanka
dravá Chelydra serpentina a kajmanka supia
Macrochelys temminckii) patria s dĺžkou okolo

1 m a hmotnosťou do 80 kg medzi najväčšie
sladkovodné korytnačky. Kajmanka supia je
karnivorná, v jej potrave prevažujú ryby a
vodné bezstavovce. Kajmanka dravá je všežravá. Lovia v noci. Hlavu majú pomerne veľkú.
Nedokážu ju, podobne ako končatiny, celkom
vtiahnuť pod pancier. Karapax (pozri → korytnačky) majú plochý, plastrón redukovaný.
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sem napr. → kareta pravá, → kareta veľkohlavá, → kareta zelená či → kareta zúbkovaná.
Kinosternon flavescens – klopavka žltokrk →
klopavkovité
kloaka plazov → tráviaca sústava plazov, →
vylučovacia sústava plazov, → pohlavná sústava plazov
klopavka žltokrká (Kinosternon flavescens)
→ klopavkovité
klopavkovité (Kinosternidae) – čeľaď stredne
veľkých korytnačiek, žijúcich semiakvaticky
od Kanady až po Južnú Ameriku s centrom
rozšírenia v Mexiku. Vyvinuli sa pravdepodobne v Amerike, ich fosílie sa inde nevyskytujú. Najstarší zástupcovia sú známi z oligocénu. V súčasnosti žijú 3 rody s 22 druhmi. Plastrón niektorých druhov je redukovaný, iné ho
majú dobre vyvinutý (pozri → korytnačky). Pri
podráždení vylučujú aromatický sekrét zvláštnych pižmových žliaz. Medzi známejšie druhy
patrí napr. klopavka žltokrká (Kinosternon flavescens).
kobra čiernokrká (Naja nigricollis) → koralovcovité
kobra egyptská (Naja haje) → koralovcovité
kobra indická (Naja naja) → koralovcovité
kobra kráľovská (Ophiophagus hannah) →
koralovcovité
kobra obojková (Hemachatus haemachatus)
→ koralovcovité

Chvost je takmer taký dlhý ako karapax. Podčeľaď Platysterni nae je reprezentovaná jediným
recentným druhom, ktorým je hlavaňa ploskoprsá (Platysternon megacephalum) žijúca v
horských potokoch juhovýchodnej Ázie. Vyznačuje sa veľkou hlavou, ktorej šírka dosahuje asi polovicu šírky karapaxu, čo jej neumožňuje hlavu vtiahnuť pod karapax. Na vrchnej
strane hlavy má preto silné zväčšené ochranné
štítky. Je pomerne malá, jej karapax má dĺžku
do 18 cm. Veľa podrobností z jej života je dosiaľ neznámych. Je zrejme prevažne nočným
druhom, živí sa pravdepodobne rybami či vodnými bezstavovcami. Samice znášajú len jedno
alebo dve vajcia.
kajmany → krokodílovité
kareta pravá (Eretmochelys imbricata) –
morský druh → korytnačky z čeľade → karetovitých. Rozšírená je v tropických moriach. V
Stredozemnom mori a pri európskych brehoch
Atlantického zálivu sa vyskytuje výnimočne.
Je pravdepodobne najohrozenejším druhom
morskej korytnačky.
kareta veľkohlavá (Caretta caretta) - morský druh → korytnačky z čeľade → karetovitých. Rozšírená je vo vodách mierneho, subtropického a tropického pásma Atlantického, Tichého a Indického oceánu. Vyskytuje sa i v
Stredozemnom mori. Na európskych brehoch
kladie znášky najmä na plážach ostrova Zakynthos.
kareta zelená (Chelonia mydas) – morský
druh → korytnačky z čeľade → karetovitých.
Rozšírená je najmä v tropických moriach a do
subtrópov zasahuje zriedkavejšie než iné druhy
kariet. Vyskytuje sa i v Stredozemnom mori,
hoci v Európe sa rozmnožuje len na Cypre.
kareta zúbkovaná (Lepidochelys kempi) –
morský druh → korytnačky z čeľade → karetovitých. Rozšírená je v severnej časti Atlantického oceánu. Rozmnožuje sa len v Mexickom zálive, odkiaľ sa mláďatá dostávajú k európskym brehom Golfským prúdom.
karetka novoguinejská (Carettochelys insculpta) → karetkovité
karetkovité (Carettochelyidae) – čeľaď akvatických → korytnačiek. Je to monotypická čeľaď zahŕňajúca jediný druh karetku novoguinejskú (Carettochelys insculpta). Dorastá približne 70 cm. Žije v sladkých a brakických vodách a je primárne herbivorná. Pancier má pokrytý mäkkou kožou podobne ako → kožnatkovité. Vyskytuje sa na Novej Guiney a v severnej Austrálii.
karetovité (Cheloniidae) – čeľaď → korytnačiek v súčasnosti zahŕňajúca štyri rody so šiestimi druhmi. Rozšírené sú v teplých moriach a
tropických oblastiach oceánov, niektoré druhy
zasahujú aj do miernych oblastí. Patria medzi
najstaršie známe korytnačky – recentné rody
Caretta a Chelonia sú známe už z vrchnej krie
dy Európy či Severnej Ameriky. Majú hospodár
sky význam, využíva sa najmä pancier. Väč šina
druhov však dnes patrí medzi ohrozené. Patrí

Obr. 14. Schéma umiestnenia jedových zubov koralovcovitých
hadov. 1 – jedové zuby. (Podľa Felixa, 1978).

koralovcovité (Elapidae) – čeľaď jedovatých
→ hadov vzhľadovo pripomínajúcich → užovkovité, alebo → vretenicovité (rod Acanthophis má podobne ako vretenice i štrbinovitú vertikálnu zrenicu). Majú proteroglyfný chrup jedové zuby ležiace na prednom okraji čeľustnej kosti (pozri → lebka plazov) sú permanentne vztýčené (Obr. 14.), po zatvorení úst
zapadnú do rýh na vnútornej strane dolnej čeľuste. Zuby majú viac–menej uzavretý kanálik,
ktorý sa začína na báze zuba a vyúsťuje väčšinou až takmer na hrote. Slúži na prenos jedu
do tela obete (pozri → tráviaca sústava plazov). Rozšírené sú takmer po celom svete,
najmä v tropických a subtropických oblastiach.
Najväčším druhom je kobra kráľovská (Ophiophagus hannah), ktorá môže dosiahnuť dĺžku 5,5 m. Poznáme druhy terestrické i hrabavé,
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arborikolné (mamba čierna – Dendroaspis polylepis, mamba zelená – Dendroaspis viridis)
i druhy žijúce na krovinatých savanách (tajpany – Oxyuranus). Potravou týchto hadov sú (v
závislosti od druhu) malé plazy, vtáky a cicavce (mamby), ryby (Boulengerina), plazy a
obojživelníky. Vyznačujú sa prevažne dennou
aktivitou, jestvujú však i druhy nočné. Sú medzi nimi vajcorodé i živorodé (Denisonia) druhy. Medzi známejšie koralovcovité patria napr.
koralovec vreteničí (Acanthophis antarcticus),
koralovec sonorský (Micruroides euryxanthus), pakobra tigria (Notechis scutatus), kobra
obojková (Hemachatus haemachatus), kobra
egyptská (Naja haje), kobra indická (Naja
naja), kobra čiernokrká (Naja nigricollis),
bungary (Bungarus) či tajpany (Oxyuranus).
Podčeľade Hydrophiinae a Laticaudinae sú
blízko príbuzné s koralovcovitými a bývajú
preto zaraďované do tejto čeľade, niektorí autori ich však vyčleňujú do samostatnej čeľade
Hydrophiidae. Podčeľaď Elapinae je tvorená
terestrickými druhmi z Ázie, Afriky a Ameriky, podčeľaď Hydrophiinae tvoria austropapuánske terestrické druhy a morské druhy (napr.
mornáre rodov Hydrophis alebo Pelamis).
Podčeľaď Laticaudinae býva zväčša považovaná za súčasť podčeľade Hydrophiinae a je
tvorená jediným morským rodom vlnožil (Laticauda), ktorý však má na rozdiel od ostatných morských hadov široké ventrálne štítky,
krátky chvost a žije len v príbrežných oblastiach. Systematické postavenie koralovcovitých je problematické, pravdepodobne sú len
jednou z fylogenetických línií v rámci →
užovkovitých.
koralovec sonorský (Micruroides euryxanthus) → koralovcovité
koralovec vreteničí (Acanthophis antarcticus)
→ koralovcovité
koralovka čiernobiela (Lampropeltis getula)
→ užovkovité
koralovky → užovkovité
korytnačka (Agrionemys) – monotypický rod
→ korytnačiek z čeľade → korytnačkovitých.
Na predných i zadných končatinách má štyri
prsty (na predných navzájom zrastené) zakončené pazúrmi. Jediným druhom rodu je → korytnačka stepná. Nie je súčasťou fauny Slovenska, často sa však chová v teráriách.
korytnačka (Emys) – monotypický rod → korytnačiek z čeľade → korytnačkovitých (Emydidae), do ktorého patrí jediný druh (→ korytnačka močiarna) žijúci aj u nás. Príbuzný rod
Emydoidea žijúci na severovýchode USA a v
juhovýchodnej Kanade (opäť monotypický, s
druhom E. blandingii) je však niekedy tiež priraďovaný k rodu Emys. E. blandingii je vonkajším vzhľadom i spôsobom života podobná
korytnačke močiarnej.
korytnačka (Testudo) – rod → korytnačiek z
čeľade → korytnačkovitých (Testudinidae).
Karapax (pozri → korytnačky) má výrazne a
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pravidelne vyklenutý. Chvost má krátky, nie
dlhší ako 1/5 dĺžky karapaxu. Na vrchnej
strane hlavy má rohovinové štítky. Prsty na
všetkých končatinách (na predných končatinách 5, na zadných 4) jej vzájomne zrastajú,
pazúry sú voľné. Rod Testudo v súčasnosti
zahŕňa iba tri druhy (→ korytnačku žltohnedú, → korytnačku zelenkastú a → korytnačku
obrúbenú) rozšírené v oblastiach okolo Stredozemného mora (južná Európa a severná Afrika), v Malej a Prednej Ázii a v Zakaukazsku. Žijú v rôznorodom prostredí od suchších
nížinných lesov cez lúky, lesostepi, kamenisté
stráne až po suché stepi. Sú vajcorodé. U nás
tento rod nie je zastúpený, korytnačka žltohnedá a korytnačka zelenkastá sú však často
chované v zajatí..
korytnačka bodkovaná (Clemmys guttata) →
korytnačkovité
korytnačka kaspická (Mauremys caspica) –
druh → korytnačky z čeľade → batagurovitých, dorastajúci približne do 25 cm. Mláďatá
majú na karapaxe dobre vyvinutý mediánny
kýl, ktorý sa dospelým jedincom zachováva
len v zadnej časti karapaxu. Sfarbenie panciera
je olivovohnedé, na stranách krku sa nachádzajú žlté pruhy. Korytnačka kaspická obýva stojaté a pomaly tečúce vody. M. c. caspica obýva
Zakaukazsko a Blízky východ. V juhovýchodnej Európe sa vyskytuje M. c. rivulata, ktorá je
novšie hodnotená ako samostatný druh. V
Španielsku a juhozápadnom Francúzsku žije
blízka príbuzná Mauremys leprosa.
korytnačka lesná (Clemmys insculpta) → korytnačkovité
korytnačka močiarna (Emys orbicularis) –
druh → korytnačky z čeľade → korytnačkovitých (Emydidae). Má plochý, rovnomerne nízko klenutý, vzadu mierne rozšírený karapax
(pozri → korytnačky) s maximálnou dĺžkou 25
– 30 cm (Obr. 15. A). Suprakaudálny štítok je
párový, šupiny na vnútornej strane predných
nôh sú zväčšené. Predné končatiny sú päťprsté,
zadné štvorprsté. Prsty sú po celej dĺžke spojené blanou a zakončené zahnutými ostrými pazúrmi. Má pomerne dlhý chvost, počas dospievania sa jeho relatívna dĺžka zmenšuje približne na 40 % dĺžky karapaxu. Karapax a voľné
časti tela sú tmavohnedé až čierne, väčšinou s
drobnými belavými až sýtožltými škvrnkami či
krátkymi pásikmi. Plastrón je žltobiely až hnedastý, väčšinou s čiernou kresbou. Hlava nie je
zvrchu krytá šupinami, ale súvislou vrstvičkou
rohoviny. Samce majú konkávny plastrón a
hnedo či oranžovo sfarbenú dúhovku, samice
majú plastrón plochý alebo mierne konvexný;
dúhovka samíc a mláďat je sírovo žltá. Žije v
južnej a strednej Európe, západnej Ázii a severozápadnej Afrike, najsevernejšie (až po 55°
severnej šírky) zasahuje do východného Pobaltia. Obýva stojaté alebo mierne tečúce prehriate vody v nižších polohách, obyčajne s bahnitým dnom a zarastenými brehmi. Aktívna býva
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od konca marca do októbra, výnimočne dlhšie.
Zimuje v bahne na dne vôd. Väčšinu času trávi
vo vode, najaktívnejšia je ráno a večer, prípadne v noci. Cez deň sa slní alebo ukrýva. Vydrží
dlho pod vodou, pričom prijíma kyslík z vody
pomocou párového blanitého análneho vaku
ústiaceho do kloaky (pozri → dýchacia sústava
plazov), do ktorého naberá vodu. Čiastočne
dýcha aj prekrvenou sliznicou úst. Je veľmi
plachá a pri vyrušení sa potápa. Pári sa vo vode, najintenzívnejšie v máji, pričom párenie trvá dva týždne. Predchádzajú mu svadobné hry
– samec pláva za samicou, hryzie ju do nôh a
kože na krku a snaží sa zachytiť nohami za okraje jej panciera. V máji až júli samica kladie
na súši do vyhrabanej jamky najčastejšie 2 –
16 podlhovastých, 3 – 4 cm dlhých vajec.
Mláďatá sa liahnu na jeseň, niekedy až nasledujúcu jar. Dospievajú vo veku 12 – 15 rokov.
Dožíva sa až okolo 100 rokov. Je prevažne
karnivorná, živí sa najmä hmyzom, kôrovcami,
obrúčkavcami, mäkkýšmi, obojživelníkmi,
menšími rybkami, niekedy riasami alebo mäkkými časťami vyšších rastlín, príležitostne i
zdochlinami. U nás je pôvodná len na niekoľkých lokalitách východného a južného Slovenska. Patrí medzi naše kriticky ohrozené druhy,
jej početnosť i rozšírenie sa najmä v dôsledku
znečisťovania vôd a nevhodných vodohospodárskych úprav trvalo znižuje.
korytnačka obrúbená (Testudo marginata) –
druh → korytnačky z čeľade → korytnačkovitých (Testudinidae). Najväčší druh suchozemskej európskej korytnačky s maximálnou dĺžkou okolo 35 cm. Karapax (pozri → korytnačky) je pozdĺžne pretiahnutý a smerom dozadu
sa nápadne rozširuje. Charakteristické sú smerom von vyhnuté marginálne štítky v zadnej
časti tela. Karapax je v dospelosti tmavý, svetlohnedé ostávajú len stredné časti niektorých
štítkov. Obýva stepné, krovinaté a skalnaté oblasti, v miestach spoločného výskytu s iným
druhom korytnačky ustupuje do vyšších polôh.
Vyskytuje sa v Grécku a južnom Albánsku,
zavlečená bola i na Sardíniu.
korytnačka písmenková (Trachemys scripta
elegans) – druh → korytnačky z čeľade → korytnačkovitých (Emydidae). Relatívne veľký
druh s dĺžkou karapaxu až do 30 cm. Vyskytuje sa v sladkých vodách Severnej Ameriky.
Veľmi často sa dováža do akvaristických predajní po celom svete, vrátane Európy a Slovenska. Od chovateľov sa dostala aj do voľnej prírody, kde sa jej darí prežívať a v južných oblastiach Európy zrejme i rozmnožovať. V európskych ekosystémoch predstavuje možné riziko pre pôvodné druhy obojživelníkov a rýb,
ktorými sa živí.
korytnačka stepná (Agrionemys horsfieldii) –
druh → korytnačky z čeľade → korytnačkovitých (Testudinidae). Má pomerne nízky a
sploštený karapax (pozri → korytnačky) s maximálnou dĺžkou okolo 28 cm. Suprakaudálny

štítok (porovnaj Obr. 15. A) je nepárový. Na
zadnej strane stehien má skupinky mierne
zväčšených šupín. Pancier má okrovožltohnedý alebo olivovozelenkastý, zvyčajne s tmavými škvrnami na každom štítku. Pokožku má
špinavo žltkastú či hnedastú. Samce majú dlhší
chvost ako samice. Obýva stepné, krovinaté a
skalnaté oblasti. Samica znáša 2 – 5 vajec s
dĺžkou do 60 mm. Je takmer výlučne bylinožravá. Severná hranica jej rozšírenia sa tiahne
od severovýchodného pobrežia Kaspického
mora k jazeru Balchaš, na juhu zasahuje do
Iránu, Afganistanu a severozápadnej Indie. Príležitostne sa môže vyskytnúť v našej prírode,
ale vždy ide o jedince, ktoré unikli alebo boli
úmyselne vypustené zo zajatia.
korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni) –
druh → korytnačky z čeľade → korytnačkovitých (Testudinidae). Má vysoký, pravidelne
vyklenutý karapax (pozri → korytnačky) s maximálnou dĺžkou 25 cm. Suprakaudálny štítok
(porovnaj Obr. 15. A) má spravidla pozdĺžne
rozdelený na dve časti. Na prednej strane predlaktia má 7 – 10 pozdĺžne zväčšených šupín,
na zadnej strane stehien nemá (až na výnimky)
zväčšenú šupinu. Koniec chvosta má zakrytý
zvláštnym úzkym hrotnatým štítkom. Sfarbením sa podobá na → korytnačku žltohnedú.
Má žltkastý, okrový, hnedastý či olivovozelenkastý karapax s tmavou kresbou na štítkoch,
prevažuje skôr svetlé sfarbenie. Kožu má špinavo žltkastú až sivastú. Dospelé samce majú
konkávny plastrón (pozri → korytnačky)
a dlhší chvost, samice majú plastrón plochý
a chvost výrazne kratší. Obýva stepné, krovinaté a skalnaté oblasti. Zimuje zahrabaná v pôde. Takmer guľovité vajíčka s tvrdou škrupinou zahrabáva samica do zeme. Živí sa rastlinami, slimákmi a rôznymi tlejúcimi rastlinnými a živočíšnymi zvyškami. Tvorí dva poddruhy – nominotypický obýva Pyrenejský a Apeninský polostrov s niekoľkými ostrovmi v tejto
oblasti a poddruh T. h. boettgeri, ktorý sa vyskytuje na Balkánskom polostrove a niektorých priľahlých ostrovoch Stredozemného mora. V našej prírode sa s ňou možno stretnúť len
ojedinele a vždy ide o jedince, ktoré unikli alebo boli úmyselne vypustené zo zajatia.
korytnačka žltohnedá (Testudo graeca) –
druh → korytnačky z čeľade → korytnačkovitých (Testudinidae). Má výrazne a pravidelne
vyklenutý karapax (pozri → korytnačky) s maximálnou dĺžkou 30 cm. Suprakaudálny štítok
(porovnaj Obr. 15. A) je zvyčajne nepárový.
Na zadnej strane stehien má jednu zväčšenú
šupinu. Chvost na rozdiel od → korytnačky zelenkastej nie je zakončený hrotnatým štítkom.
Sfarbenie má premenlivé, vyskytujú sa jedince
svetlé i takmer čierne; väčšinou špinavožlté,
hnedožlté až olivovozelenkasté s tmavou kresbou na každom štítku panciera. Dospelé samce
majú konkávny plastrón (pozri → korytnačky)
a dlhší chvost, samice majú plastrón plochý
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a chvost kratší. Obýva stepné, krovinaté a
skalnaté oblasti. Zimuje zahrabaná v pôde.
Samica zahrabáva takmer guľovité vajíčka s
tvrdou škrupinou do zeme. Živí sa prevažne
rastlinami, príležitostne aj živočíšnou potravou. Druh je taxonomicky zložitý a zahŕňa
niekoľko poddruhov. Obýva Španielsko, severnú Afriku, Balkán južne od Dunaja, severovýchodné pobrežie Čierneho mora, Malú Áziu,
Zakaukazsko a Irán (Obr. 21.).
korytnačkovité (Emydidae) – čeľaď → korytnačiek. Pancier majú oválny a plochý, končatiny na priečnom priereze sploštené. Dobre vyvinuté prsty majú spojené plávacou blanou a
zakončené pazúrmi. Chvost majú pomerne dlhý. Sú semiakvatické, zriedkavejšie akvatické
či terestrické. Žijú v riekach, jazerách, niekedy
i v brakických pobrežných vodách. Vajcia kladú na súši. Väčšina druhov je karnivorná. Žijú
v teplých oblastiach Ameriky, Afriky, Európy
a Ázie. Známych je asi 12 rodov s vyše 40
druhmi. U nás žije len → korytnačka močiarna, v Severnej Amerike napr. korytnačka bodkovaná (Clemmys guttata), korytnačka lesná
(Clemmys insculpta); v juhozápadnej Ázii a
juhovýchodnej Európe napr. → korytnačka
kaspická (Mauremys caspica).
korytnačkovité (Testudinidae) – čeľaď → korytnačiek. Pancier majú pokrytý rohovinovými
štítkami, okrúhly či oválny, karapax (pozri →
korytnačky) však majú vždy vysoko klenutý.
Končatiny, špecializované na suchozemský
spôsob života, majú na priečnom priereze takmer okrúhle, oba páry sú približne rovnako dlhé. Prsty na predných končatinách im čiastočne alebo úplne zrástli. Majú na nich silné, pomerne krátke tupé pazúry. Chvost majú krátky.
Sú terestrické a žijú väčšinou v suchých oblastiach, len ojedinele v močariskách a vlhkých
biotopoch. Vajcia kladú na súši. Živia sa prevažne rastlinnou potravou. Žijú v Afrike, Ázii,
na niektorých tichomorských ostrovoch, v
Amerike a Európe. Známych je 11 rodov s vyše 40 druhmi. U nás sa možno len výnimočne
stretnúť s jedincami vypustenými alebo uniknutými zo zajatia, pričom obyčajne ide o →
korytnačku žltohnedú, → korytnačku zelenkastú alebo → korytnačku stepnú. Tieto jedince
môžu u nás v prípade priaznivých podmienok
zimovať a prežiť niekoľko rokov, avšak nerozmnožujú sa.
korytnačky (Testudines) – rad → plazov konzervatívne radených do podtriedy Anapsida
(pozri → lebka plazov). Podľa novších názorov však anapsidný stav vznikol sekundárne
a korytnačky by mali byť radené k diapsidným
plazom. Vyvinuli sa už v strednom triase. Recentní zástupcovia tvoria dva podrady – skrytohlavy (Pleurodira) s 50 druhmi a skrytokrky
(Cryptodira) so 170 druhmi. Celkovo sú od
triasu známe 4 podrady a 12 čeľadí. Majú
kozmopolitné rozšírenie (s výnimkou vysokých nadmorských výšok a chladných oblastí
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oboch pologulí). Obývajú suchozemské biotopy (od aridných oblastí až po vlhké tropické
pralesy), stojaté i tečúce sladké vody, ako aj
teplé moria a oceány. Dosahujú dĺžku od 12
cm do 2 m. Ich charakteristickým znakom je
pevný kryt tela. Prevažná väčšina zástupcov ho
má vytvorený v podobe kosteného panciera
pokrytého rohovitými štítmi. Karapax (dorzálna časť panciera, Obr. 15. A) je však v prípade
čeľadí → kožatkovitých a → kožnatkovitých
rudimentárny a úplne prerastený hladkou kožou. Niektoré akvatické druhy majú ventrálnu
časť panciera (plastrón, Obr. 15. B) čiastočne
redukovanú. Lebka je kompaktná, anapsidná
(bez spánkových otvorov, pozri → lebka plazov). Čeľuste sú bezzubé, prekryté zrohovatenou lištou. Končatiny sú prispôsobené na hrabanie (terestrické druhy) alebo plávanie (akvatické druhy); morské korytnačky ich majú
premenené na veslovité útvary. Korytnačky
majú dobrý zrak, ich oko je kryté viečkami so
žmurkou (pozri → zmyslové orgány plazov).
Všetky druhy kladú vajcia s tvrdou vápnitou
škrupinou.

Obr. 15. Tvar a umiestnenie rohovinových štítkov na povrchu
karapaxu (A) a plastrónu (B) korytnačiek (korytnačka močiarna).
Označenie štítkov: Ab – abdominalia, An – analia, Ax – axillaria, C – costalia, F – femoralia, G – gularia, H – humeralia, In –
inguinalia, M – marginalia, N – nuchale, P – pectoralia, Sc –
supracaudalia, V – vertebralia. (Podľa Hraběho a kol., 1973).

kostra plazov – pozostáva z osovej kostry,
kostry končatín a ich pletencov. Osovú kostru
tvoria lebka (cranium, pozri → lebka plazov),
chrbtica (columna vertebralis) a rebrá (costae).
Zvyšky chrbtovej struny (chorda dorsalis) sa v
niektorých prípadoch zachovávajú medzi amficélnymi stavcami (→ hatéria bodkovaná, →
gekónovité), väčšinou sú však stavce plazov
procélne, prípadne opistocélne, ba dokonca
platycélne (Obr. 17.). Predkrížová (presakrálna) časť chrbtice má 20 – 30 stavcov. Môže
byť viac či menej zreteľne rozdelená na krčný,
hrudný a bedrový oddiel. Krčný oddiel chrbtice má najmenej dva diferencované stavce –
nosič (atlas) a čapovec (axis, tiež epistropheus). Krížová (sakrálna) oblasť chrbtice je najčastejšie tvorená dvomi stavcami, chvost má
28
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veľmi variabilný počet stavcov. Rebrá recentných plazov sú s výnimkou hrudnej oblasti
viac–menej redukované. Väčšina stavcov hadov však nesie dobre vyvinuté rebrá spojené s
brušnými štítkami, podieľajúce sa na pohybe.
Prvé hrudné rebrá niektorých foriem (Draco)
sú mimoriadne predĺžené a po roztiahnutí
umožňujú kĺzavý let. Uprostred chvostových
stavcov hatérie a niektorých → jašterov sú vytvorené zlomové plôšky, ktoré neosifikujú, a

umožňujú odtrhnutie časti chvosta (pozri →
autotómia chvosta). Lopatkový pletenec plazov
tvoria kosti párové – lopatka (scapula), kľúčna
kosť (clavicula), krkavčia kosť (coracoid),
nadkrkavčia kosť (epicoracoid) a nepárové –
medzikľúčna kosť (interclavicula) a hrudná
kosť (sternum). Hrudná kosť, na ktorú sa napájajú prvé rebrá, chýba → hadom i → korytnačkám. Panvový pletenec pozostáva z párových
kostí: bedrovej (ilium), sedacej (ischium) a lono

Obr. 16. Fylogenetické vzťahy recentných korytnačiek (Testudines). (Podľa Pougha a kol., 2004).

vej (pubis). Základným typom končatiny plazov je päťprstá končatina prispôsobená na rôzne spôsoby života (okrem iného pod zemou, na
stromoch, vo vode) a rozdielne spôsoby pohybu (kvadrupedný, bipedný, hadovitý, plávanie,
let – pozri → pterosaury). Ramenná (humerus)
a stehnová kosť (femur) smerujú väčšinou kolmo od tela (ležia v horizontálnej rovine), bývajú krátke a silné. Niekoľko vývojových línií → šupináčov sa vyznačuje výraznou
tendenciou k strate končatín, ako adaptáciu pre
život pod zemou, v tesných úkrytoch a v hustom podraste. Pletence končatín im však zostali v rôznej miere zachované.

Obr. 17. Typy stavcov plazov podľa tvaru ich tela (predná plocha tela stavca smeruje vpravo).
A. amficélne, B. procélne, C. opistocélne, D. platycélne (Podľa
Obsta a kol., 1993).

29

Plazy - Reptilia

koža plazov – je ochranou pred vyschnutím,
ale i poranením. Obsahuje málo žliaz, jej povrch je v typickom prípade suchý a zrohovatený (Obr. 18.). Vrchná vrstva pokožky (epidermis) je tvorená zrohovatenými bunkami, ktoré
sa vďaka neustálemu deleniu buniek hlbšie ležiacej zárodočnej vrstvy pokožky permanentne
obnovujú. → Krokodílom a → korytnačkám sa
vrchná zrohovatená vrstva nepravidelne odlupuje, pre → šupináče je typické jej cyklické
zvliekanie (ecdysis). Zvliekaniu predchádza
vytvorenie vrstvičky moku oddeľujúcej starú
vrstvu zrohovatenej pokožky od hlbšie ležiacej
novej zrohovatenej vrstvy. → Hady a beznohé
→ jaštery sa zvliekajú vcelku, väčšina jašterov
po útržkoch. Dospelé jedince sa zvyčajne
zvliekajú niekoľkokrát do roka, v mladosti a
pri niektorých ochoreniach je zvliekanie častejšie. S výnimkou niektorých korytnačiek
(napr. → kožatkovité) sú pre plazy charakteristické aj epidermálne šupiny (malé, granulovité
alebo väčšie, strechovite sa prekrývajúce, Obr.
5., 6., 28.) alebo väčšie neprekrývajúce sa štítky. Štítky pokrývajúce vrchnú stranu hlavy šupináčov tvoria tzv. pileus (Obr. 12., 29. A, B,
C). Usporiadanie, veľkosť a tvar štítkov pilea,
ako aj tvar a rozloženie štítkov či šupín tela,
teda tzv. folidóza (pholidosis), je veľmi často
dôležitým determinačným znakom. Pod pokožkou plazov leží zamša (corium, Obr. 18.), v
ktorej sa procesom dezmogénnej osifikácie
často tvoria kostené útvary. Dôsledkom takejto
osifikácie je napr. vznik panciera korytnačiek,
tvorba tzv. brušných rebier (gastralia – vyvinuté ich majú krokodíly a → hatéria bodkovaná)
alebo plošne menších útvarov v koži mnohých
jašterov (tzv. osteodermy). Kožné žľazy plazov
sú slabo vyvinuté. Najvýznamnejšie sú pachové žľazy, ktorých sekréty hrajú úlohu pri sexuálnych aktivitách. Túto funkciu majú napr.
“pižmové žľazy” krokodílov (na hrdle a v oblasti kloaky) či žľazy v zátylku niektorých hadov. Význam žliaz, ktorých vývody sú známe
ako tzv. preanálne a femorálne póry (majú ich
mnohé jaštery, Obr. 10. C, 11., 18.), nie je celkom jasný. V koži plazov sa vyskytujú štyri
druhy špecializovaných buniek – chromatofórov (Obr. 18.), v ktorých sa ukladajú farbivá
(pigmenty). Rozptýlenie alebo koncentrácia
týchto farbív (najmä tmavého melanínu) v
bunke spôsobuje zmenu sfarbenia pokožky.
Tento systém môže byť nezávislý, ale v mnohých prípadoch je kontrolovaný samotným jedincom, niekedy veľmi dokonale (→ chameleónovité).
kožatka veľká (Dermochelys coriacea) →
kožatkovité
kožatkovité (Dermochelyidae) – čeľaď morských → korytnačiek reprezentovaná jediným
recentným druhom, ktorým je kožatka veľká
(Dermochelys coriacea). Je najväčšou žijúcou
korytnačkou, dosahuje dĺžku 240 cm a hmotnosť okolo 850 kg. Nemá rohovinové štítky,
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pokryv jej panciera je kožovitý. Väčšinu kostených dosiek, tvoriacich pancier iných druhov
korytnačiek jej nahradili mozaikovito usporiadané malé kostené plátky. Kožatky majú plutvovité končatiny. Vyskytujú sa v tropických a
subtropických moriach. Vzácne sa dostávajú
do európskych vôd, najmä na pobreží Atlantického oceánu, Stredozemného a Severného mora. Sú všežravé.

Obr. 18. Schéma pokryvu tela plazov.
a – pokožka, b – zamša, c – svalovina (prerezaná priečne a pozdĺžne), 1 – zárodočná vrstva pokožky (stratum germinativum),
2 – zrohovatelá vrstva pokožky (stratum corneum), 3 – femorálny pór so sekrétom (vyvinuli sa len niektorým jašterom), 4 –
pigmentové bunky (chromatofóry) (Podľa Gaislera, 1983).

kožnatkovité (Trionychidae) – čeľaď semiakvatických → korytnačiek s mäkkým kožovitým pancierom, ktorý nemá rohovinové štítky.
Žijú v Afrike, Ázii, na indoaustrálskych ostrovoch a v Južnej aj Severnej Amerike. Najstaršie fosílne zvyšky pochádzajú z vrchnej jury. V
súčasnosti žije iba 14 rodov s 27 druhmi tejto
kedysi pomerne bohatej skupiny. Majú plochý
okrúhly karapax (pozri → korytnačky) a dlhý
ohybný krk. Na končatinách majú po troch pazúroch. Medzi najväčšie druhy patrí napr. kožnatka africká (Trionyx triunguis), obývajúca
väčšinu afrického kontinentu.
kôrnatcovité (Helodermatidae) – čeľaď →
jašterov tvorená iba dvoma druhmi – kôrnatec
gila (Heloderma suspectum) a kôrnatec mexický (Heloderma horridum). Sú to jediné jedovaté jaštery. Ich uhryznutie je bolestivé, ale človeku spravidla nespôsobuje smrť. Štyri vývody
jedovej žľazy vzniknuvšej premenou podjazykovej slinnej žľazy ústia do blízkosti zubov
dolnej čeľuste. Zuby nie sú duté, takže jed sa
dostáva do rany až pri dlhotrvajúcom zovretí.
Kôrnatce majú robustné telo a krátky chvost.
Majú výstražné (aposematické), nápadne kontrastné sfarbenie (tmavé kombinované so žltou
či oranžovou). Telo im sčasti kryjú veľké osteodermy (pozri → koža plazov). Rozšírené sú
len v púšťach a aridných oblastiach na juhozá30
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pade USA, v Mexiku a v Guatemale. Dorastajú
do celkovej dĺžky okolo 50 cm (Heloderma
suspectum), resp. 1 m (Heloderma horridum).
Ich potravou sú hlodavce, zriedkavejšie plazy,
občas vtáky a ich vajcia. Kôrnatce sú pomalé,
denné, solitérne živočíchy. Potravu nehľadajú
len na zemi, dobre hrabú i šplhajú sa.
kôrnatec (Heloderma) → kôrnatcovité
kôrnatec gila (Heloderma suspectum) →
kôrnatcovité
kôrnatec mexický (Heloderma horridum) →
kôrnatcovité
krátkonôžka (Ablepharus) – rod malých,
veľmi štíhlych → jašterov z čeľade → scinkovitých, dorastajúcich do 12 cm. Majú valcovité
telo s chvostom často dvakrát dlhším ako hlava
s trupom a krátke, slabé päťprsté končatiny.
Oko im kryjú priehľadné zrastené viečka.
Veľmi malý ušný utvor ležiaci tesne za kútikom úst im niekedy úplne zakrývajú okolité
šupiny. Nozdru majú umiestnenú v strede jediného nosového štítka. Počet a rozmiestnenie
podočnicových (suborbitálnych) štítkov je druhovo špecifický. Šupiny na chrbte i bruchu sú
zaoblené a hladké (Obr. 28. E). Pred kloakou
sú dva veľké análne štítky (porovnaj Obr. 10.
C). Do rodu v súčasnosti patrí (po odčlenení
väčšiny z 35 donedávna sem zaraďovaných
druhov) 6 – 8 druhov rozšírených od Panónskej nížiny cez Balkánsky polostrov, Zakaukazsko, Prednú Áziu a Strednú Áziu do Afganistanu, Pakistanu a severozápadnej Indie. Žijú
na suchých miestach od nížin po vysoké hory.
Kladú vajcia alebo rodia mláďatá. U nás žije
jeden druh – → krátkonôžka štíhla. Medzi
známejšie druhy patria scink trojprstý (Chalcides chalcides), scink pásavý (Eumeces fasciatus), scink lekársky (Scincus scincus) alebo
scink krátkochvostý (Trachydosaurus rugosus).
krátkonôžka štíhla (Ablepharus kitaibelii) –
druh → jaštera z čeľade → scinkovitých, dorastajúci do dĺžky najviac 12 cm, z čoho 60 %
tvorí chvost. Prechod medzi hlavou a trupom je
nezreteľný. Podnebie má bezzubé. Chrbát má
hrdzavohnedý, hnedý až olivovo zelený, s kovovým leskom a premenlivými odtieňmi. Po
bokoch hlavy a trupu sa tiahne tmavý pruh.
Brucho má tmavosivé, hnedé, zelenkasté až
špinavo modrobiele. Mláďatá sú žltohnedé až
sivohnedé. Samce bývajú menšie ako samice a
mávajú relatívne dlhší chvost a končatiny. Žije
na Balkáne a priľahlých ostrovoch, od Malej
Ázie po severnú Arábiu a na Cypre. Na severe
jej areál zasahuje cez Rumunsko a Maďarsko
až na južné Slovensko. U nás obýva len najteplejšie lokality lesostepného charakteru, zvyčajne slnečné suché stráne s hustým trávnatým
porastom a množstvom potenciálnych úkrytov
medzi skalami, pod lístím a v suchom podraste. Aktívna je cez deň, predovšetkým ráno a
pred súmrakom, u nás od polovice marca do
konca októbra. Loví najmä malé druhy hmyzu,

ale aj pavúky, žižiavky a máloštetinavce. Nie
je teritoriálna. Pári sa v apríli a máji, pred kopuláciou samec prenasleduje samicu a snaží sa
zahryznúť do zadnej časti jej tela. Koncom júla
samica kladie najčastejšie 2 – 6 bielych elipsovitých, približne 7 mm dlhých vajec s pergamenovitým obalom, ktoré zahrabáva do vlhkého substrátu. Mláďatá sa liahnu prevažne koncom augusta. Dospievajú vo veku troch rokov.
U nás je ohrozená vyhynutím, najmä pre zmeny pôvodného prostredia spôsobené antropickými vplyvmi. Tvorí 4 – 5 poddruhov, na Slovensku a v Maďarsku žije krátkonôžka štíhla
Fitzingerova (Ablepharus kitaibelii fitzingeri).
krokodíl morský (Crocodylus porosus) →
krokodílovité
krokodíl nílsky (Crocodylus niloticus) →
krokodílovité
krokodílovcovité (Shinisauridae) – čeľaď →
jašterov s pravdepodobným blízkym fylogenetickým vzťahom k čeľadi → Xenosauridae,
s ktorej zástupcami zdieľa mnohé morfologické charakteristiky. Jediným recentným zástupcom je krokodílovec čínsky (Shinisaurus crocodilurus). Telo má pokryté kýlovitými šupinami, ktoré vzdialene pripomínajú šupiny →
krokodílov. Žije semiakvatickým spôsobom
života, živí sa žubrienkami a rybami a je živorodý. Vyskytuje sa v Čínskej provincii Guangxi.
krokodílovité (Crocodylidae) – jediná recentná čeľaď radu → krokodílov, ktorú delíme na
dve fosílne a tri recentné podčeľade (Obr. 19.).
V novších systémoch bývajú podčeľade hodnotené ako samostatné čeľade. Crocodylinae je
podčeľaď s 18 rodmi krokodílov z vrchnej
kriedy Európy, Ázie, Južnej a Severnej Ameriky, z ktorých dva rody – Crocodylus a Osteolaemus – žijú v súčasnosti v Afrike, Strednej
Amerike, Ázii a Austrálii. Podčeľaď Alligatorinae zahŕňala v minulosti 21 rodov vyskytujúcich sa vo vrchnej kriede Európy, Ázie, Južnej
a Severnej Ameriky. Dnes z nich prežívajú tri
rody: aligátor (Alligator) a dva rody kajmanov
(Caiman a Paleosuchus (Obr. 20.); rod Melanosuchus bol nedávno synonymizovaný
s rodom Caiman) žijúce v Južnej a Severnej
Amerike a v Číne. Poslednou podčeľaďou sú
Gavialinae s 2 rodmi gaviálov z eocénu a oligocénu južnej Ázie, severnej Afriky a Južnej
Ameriky a s 11 rodmi vyskytujúcimi sa od
vrchnej kriedy do nedávnej minulosti v Európe, Afrike, Ázii, Južnej a Severnej Amerike.
V súčasnosti prežívajú v juhovýchodnej Ázii
už len rody Gavialis a Tomistoma. Medzi známe druhy patria aligátor severoamerický (Alligator mississippiensis), kajman okuliarnatý
(Caiman crocodylus), kajman čierny (Caiman
niger), krokodíl nílsky (Crocodylus niloticus),
krokodíl morský (Crocodylus porosus) a gaviál
indický (Gavialis gangeticus).
krokodíly (Crocodylia) – rad stredne veľkých
až veľkých → plazov, jediná skupina podtriedy
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→ Archosauria, ktorá prežila vymieranie na
konci druhohôr. Jedinou recentnou čeľaďou sú
→ krokodílovité. V súčasnosti je známych 22
druhov.
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Lacerta parva → jašterica drobná
Lacerta praticola → jašterica lúčna
Lacerta rudis → jašterica drsnonohá
Lacerta saxicola → jašterica skalná
Lacerta schreiberi → jašterica Schreiberova
Lacerta strigata → jašterica kaspická
Lacerta trilineata → jašterica smaragdová
Lacerta viridis → jašterica zelená
Lacerta vivipara → jašterica živorodá
Lacerta → jašterica
Lacertibaenia – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca líniu → obrúčkovce a čeľaď →
jaštericovité (Obr. 13.).
Lacertiformes – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca čeľade → Gymnophthalmidae,
→ tejuovité, → jaštericovité a → Xantusiidae
(Obr. 13.).
Lacertilia → jaštery
Lacertoidea – fylogenetická línia → jašterov
zahŕňajúca skupinu → Lacertiformes a čeľaď
→ Xantusiidae (Obr. 13.).
Lachesis muta – krovinár nemý → vretenicovité
Lampropeltis getula – koralovka čiernobiela
→ užovkovité
Lanthanotidae → varanovcovité
Lanthanotus borneensis – varanovec bornejský → varanovcovité
Laterata – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca líniu → Lacertibaenia a líniu → Teiioidea (Obr. 13.).
Laticauda – vlnožil → koralovcovité
Laudakia caucasia → agama kaukazská
Laudakia stelilo → agama tŕnitá
Laudakia → agamovité

Obr. 19. Fylogenetické vzťahy v čeľadi krokodílovité (Crocodylidae). (Podľa Pougha a kol., 2004).

krovinár nemý (Lachesis muta) → vretenicovité
kruhochvostovité (Cordylidae) – čeľaď →
jašterov. Sú to malé až stredne veľké jaštery
dorastajúce maximálne do 40 cm. Sú príbuzné
→ jaštericovcovitým (Gerrhosauridae). Telo je
chránené mohutnými šupinami s osteodermami
v koži (pozri → koža plazov) často nesúcimi
mohutné kýly a tŕňovité výbežky, ktoré poskytujú účinnú ochranu. Na boku sa často vyskytuje kožný záhyb umožňujúci rozťahovať pancier pri dýchaní. Sú schopné → autotómie
chvosta. Čeľaď tvoria 4 rody s približne 40
druhmi. Sú hmyzožravé a okrem rodu Platysaurus sú všetky živorodé. Vyskytujú sa subsaharskej Afrike. Najznámejším rodom je kruhochvost (Cordylus). Druh Cordylus cataphractus má pozoruhodný spôsob obrany pred
predátormi – v ohrození sa stočí a zahryzne si
do vlastného chvosta. Výrazne tým zväčší
priemer potenciálneho sústa, s čím si mnoho
predátorov nedokáže poradiť.
kruhochvost (Cordylus) → kruhochvostovité
krytočrepovce → stegocefaly
Lacerta agilis → jašterica krátkohlavá
Lacerta aranica → jašterica aranská
Lacerta armeniaca → jašterica arménska
Lacerta bedriagae → jašterica Bedriagova
Lacerta bilineata → jašterica dvojpása
Lacerta bonnali → jašterica pyrenejská
Lacerta caucasica → jašterica kaukazská
Lacerta derjugini → jašterica Derjuginova
Lacerta graeca → jašterica ostropyská
Lacerta horvathi → jašterica chorvátska
Lacerta lepida → jašterica pôvabná
Lacerta monticola → jašterica vrchovská
Lacerta mosorensis → jašterica krasová
Lacerta muralis → jašterica múrová
Lacerta oxycephala → jašterica ostrohlavá

Obr. 20. Typy lebky plazov podľa umiestnenia spánkových jám.
A. anapsidná, B. synapsidná, C. parapsidná, D. euryapsidná, E.
diapsidná
1 – praefrontale, 2 – frontale, 3 – postfrontale, 4 – postorbitale, 5
– parietale, 6 – jugale, 7 – squamosum, 8 – quadratojugale, 9 –
supratemporale. (Podľa Hraběho a kol., 1973).

lebka plazov – je monokondylná (spája sa s
chrbticou jediným kĺbom), osifikovaná do vyššieho stupňa ako lebka obojživelníkov. V priebehu fylogenézy došlo k redukcii krycích
(dermálnych) kostí lebky, niektoré kosti sa spájali alebo zväčšovali. V mnohých prípadoch
došlo v dôsledku rozvoja žuvacieho svalstva k
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Obr. 20. Portrét kajmana Paleosuchus trigonatus z Peru.

Obr. 21. Korytnačka žltohnedá Testudo graeca terrestris z Libanonu.
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Obr. 23. Lebky niektorých recentných plazov.
A. korytnačky (Chelonia), B. hatéria (Sphenodon), C. krokodíly (Alligator), D. hady (Python)
1 – maxillare, 2 – praefrontale, 3 – frontale, 4 – parietale, 5 – supraoccipitale, 6 – očnica (orbita), 7 – postorbitale, 8 – squamosum (D, hady –
supratemporale), 9 – jugale, 10 – quadratojugale, 11 – pterygoid, 12 – quadratum, 13 – praemaxillare, 14 – dentale, 15 – angulare, 16 – articulare, 17 – nasale, 18 – postfrontale, 19 – epipterygoid, 20 – supraangulare, 21 – lacrimale, 22 – palatinum, 23 – ectopterygoid, 24 – basisphenoidale, 25 – septomaxillare, 26 – basioccipitale (Podľa Hraběho a kol., 1973).

tvorbe jarmových oblúkov a v súvislosti s nimi
aj spánkových jám. Podľa umiestnenia spánkových jám na lebke (Obr. 20.) možno rozlíšiť
päť typov lebiek (vo väčšej či menšej miere sa
o ne opierajú všetky systémy plazov). Pokiaľ
ide o recentné skupiny, mnohé → korytnačky
majú anapsidnú lebku (bez spánkových jám a
teda i bez jarmových oblúkov, ide však pravdepodobne o sekundárny stav), na základe čoho sú považované za príslušníkov fylogenetickej línie (podtriedy) Anapsida. Ostatné recentné plazy, t. j. → krokodíly, → hatérie a → šupináče majú diapsidnú lebku s dvoma nad sebou ležiacimi spánkovými jamami a dvoma
jarmovými oblúkmi, z ktorých jeden (väčšina
→ jašterov) alebo oba (→ hady, niektoré jaštery) môžu byť sekundárne redukované; patria
teda do podtriedy (resp. fylogenetickej línie)
Diapsida. V niektorých vývojových líniách
plazov (krokodíly a viacero fosílnych skupín)

došlo k vývoju sekundárneho tvrdého podnebia
(stavebne sa na ňom podieľajú kosti hornej čeľuste a kosti podnebia) a tým k výraznému posunu vnútorných nozdier (choán, Obr. 3.) dozadu. Zuby majú plazy s výnimkou korytnačiek
vyvinuté dobre. Vyrastajú na čeľustiach, prípadne i na podnebných kostiach. Lebka korytnačiek
(Obr. 23. A), krokodílov (Obr. 23. C), hatérií
(Obr. 23. B) a jašterov je pevná a kompaktná,
naopak hady (Obr. 23. D) majú čeľuste a podnebné kosti spojené s lebkou veľmi voľne a navyše
ľavá polovica dolnej čeľuste sa do veľkej miery môže pohybovať nezávisle na pravej. To
umožňuje hadom prehltnúť relatívne veľkú korisť.
leguán morský (Amblyrhynchus cristatus) →
leguánovité
leguán púšťový (Dipsosaurus dorsalis) → leguánovité
leguán zelený (Iguana iguana) → leguánovité
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lovcovité
mamba (Dendroaspis) → koralovcovité
mamba → koralovcovité
matamata strapcová (Chelus fimbriatus) →
matamatovité
matamatovité (Chelidae) – vývojovo najpokročilejšia z troch čeľadí skrytohlavov (Pleurodira, pozri → korytnačky). Sú to semiakvatické korytnačky vyskytujúce sa v Južnej Amerike, Austrálii a na Novej Guinei. Majú sploštenú lebku, buď širokú alebo dlhú. Tvar karapaxu (pozri → korytnačky) varíruje od vyklenutého s kýlom po plochý s pozdĺžnou brázdou. Ich fosílie sú známe z miocénu Južnej
Ameriky a Austrálie. Najstaršie známe rody sú
Chelus z Južnej Ameriky a Emydura z oblasti
Austrálie. Čeľaď má 9 rodov s 36 druhmi, najznámejšia je matamata strapcová (Chelus fimbriatus).
Mauremys caspica → korytnačka kaspická
Mauremys leprosa → korytnačka kaspická
Mediodactylus kotschy → gekón hrboľkavý
Mediodactylus russowii → gekón zakaspický
Melanosuchus niger – kajman čierny → krokodílovité
Micruroides euryxanthus – koralovec sonorský → koralovcovité
Mixosaurus → ichtyosaury
Moloch horridus – moloch tŕnitý → agamovité
moloch tŕnitý (Moloch horridus) → agamovité
Moloch → agamovité
Montivipera xanthina → vretenica horská
mornár (Hydrophis) → koralovcovité
Naja haje – kobra egyptská → koralovcovité
Naja naja – kobra indická → koralovcovité
Naja nigricollis – kobra čiernokrká → koralovcovité
Natrix maura → užovka vretenicovitá
Natrix natrix → užovka obojková
Natrix tessellata → užovka fŕkaná
nervová sústava plazov – oproti nižším stavovcom je mozog (cerebrum, Obr. 2., 24.) vyššie organizovaný. V porovnaní s vtákmi a cicavcami je však malý, tvorí najviac 1 % telesnej hmotnosti. Predný mozog (telencephalon)
tvorí mozgové pologule (hemisféry) a dopredu
vybiehajúce párové čuchové laloky. Za čuchovými lalokmi sa všetkým recentným plazom
okrem → hatérie bodkovanej prvýkrát objavuje v stene hemisfér evolučne najpokročilejší
typ sivej mozgovej kôry, tzv. neopálium (neopallium). V bazálnych gangliách hemisfér sú
motorické centrá a centrá ovplyvňujúce správanie. Medzimozog (diencephalon) koordinuje
metabolické aktivity. Jeho ventrálna časť (hypothalamus) produkuje hormóny a tvorí funkčný celok s hypofýzou, vychlipujúca sa dorzálna časť tvorí pineálny orgán (= epifýza) a
parietálny orgán (tzv. temenné, tretie oko).
Stredný mozog (mesencephalon) má dobre vyvinutú dorzálnu časť (tectum mesencephali),
ktorá je významným koordinačným centrom, a
zrakové laloky (lobi optici, tiež corpora bige-

leguánovité (Iguanidae) je pestrá čeľaď → jašterov obývajúca najmä Ameriku. Nikde pravdepodobne nežijú spoločne s → agamovitými.
Telo majú obyčajne predĺžené, chvost dlhší
ako trup. Môžu byť dlhé približne od 10 cm do
2 m. Väčšinou sú vajcorodé, vysokohorské d
ruhy bývajú živorodé. Živia sa pavúkmi, hmyzom a ďalšími bezstavovcami, veľké druhy
príležitostne i menšími stavovcami. Poznáme i
herbivorné a omnivorné druhy. Obývajú lesy,
kroviny, stepi, púšte, skalné i horské oblasti a
tiež brehy riek, jazier, dokonca morské pobrežie (leguán morský – Amblyrhynchus cristatus). Mnohé sú teritoriálne, na vizualizáciu
svojho územia alebo na zastrašenie súperov
používajú často osobité signálne štruktúry –
prilbovité útvary na hlave, chrbtové hrebene,
roztiahnuteľné hrdelné laloky. Rozlišujeme
spravidla 5 – 8 podčeľadí: bazilišky – Basiliscinae; leguány – Iguaninae – patria sem napr.
leguán púšťový (Dipsosaurus dorsalis) či leguán zelený (Iguana iguana); anolisy – Polychrotinae – napr. anolis červenokrký (Anolis
carolinensis); Oplurinae; Phrynosomatinae,
kam patrí napr. ropušník tŕnistohlavý (Phrynosoma cornutum); Tropidurinae; Hoplocercinae;
Crotaphytinae a Corytophaninae. Taxonómia
čeľade je komplikovaná, jednotlivé podčeľade
bývajú niekedy povyšované na samostatné čeľade. Je možné, že leguány predstavujú polyfyletickú skupinu. V súčasnosti poznáme 57 rodov leguánovitých s asi 900 druhmi.
Lepidochelys kempi → kareta zúbkovaná
Lepidosauria – podtrieda → plazov zahŕňajúca rady hatérie (Rhynchocephalia) (pozri →
hatéria bodkovaná) a → šupináče.
Leptotyphlopidae – slepánikovité → slepánikovité
Loxocemidae – monotypická čeľaď → hadov
s jediným druhom Loxocemus bicolor obývajúcim suché tropické lesy Mexika. Má zachované rudimenty panvového pletenca a zadných
končatín. Dorastá približne do 100 cm, výnimočne až do 140 cm. Žije veľmi skyto. Aktívny je v noci. Živí sa bezstavovcami a malými
stavovcami, či dokonca leguáními vajíčkami.
Je vajcorodý.
Loxocemus bicolor → Loxocemidae
Macrochelys temminckii – kajmanka supia →
kajmankovité
Macroprotodon cucullatus → užovka kapucňová
Macrostomata – fylogenetická línia → hadov
zahŕňajúca skupiny → Booidea a → užovkovce (Obr. 7.).
Macrovipera lebetina → vretenica levantská
Macrovipera schweizeri → vretenica milóska
Maiasaura → dinosaury
Malayemys subtrijuga → batagurovité
Malpolon monspessulanus → užovka jašteričia
mamba čierna (Dendroaspis polylepis) → koralovcovité
mamba zelená (Dendroaspis viridis) → kora35
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mina). Zrakové laloky sa → hadom zmenili
ďalším rozdelením na tzv. štvorhrbolie (corpora quadrigemina). Jeho predný pár lalokov slúži na integráciu zrakových a zadný pár na integráciu sluchových podnetov. Mozoček (cerebellum) koordinuje pohybové aktivity, najlepšie ho majú vyvinutý → korytnačky a → krokodíly. Predĺžená miecha (medulla oblongata)
je ústredím mnohých vegetatívnych funkcií. Z
mozgu vychádza 12 párov mozgových nervov.
Schopnosť učenia je oproti cicavcom veľmi
malá, často je však veľmi bohato rozvinuté inštinktívne chovanie.
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krátky chvost schopný → autotómie. Dorastajú
približne do 40 cm, jeden druh (Amphisbaena
alba) však dosahuje až 120 cm. Sú vajcorodé.
Čeľaď tvorí 18 rodov s asi 130 druhmi. → Obrúčkovec červovitý je jediným zástupcom čeľade rozšírený i na európskom kontinente,
ostatné druhy obývajú predovšetkým Južnú
Ameriku a Afriku.
obrúčkovec červovitý (Blanus cinereus) –
druh → obrúčkovcov. Dorastá do 30 cm, beznohé telo je kryté šupinami zoradenými do
priečnych prstencov, takže živočích pôsobí dojmom článkovanosti. Sfarbenie je nevýrazné,
bledoružové, hnedasté až hnedé. Oči sú veľmi
malé a sú prekryté kožou. Je vajcorodý. Vyskytuje sa len na Pyrenejskom polostrove.
Ophiomorus punctatissimus → scink hadovitý
Ophiophagus hannah – kobra kráľovská →
koralovcovité
Ophisaurus apodus → slepúchovec žltý
Ophisops elegans → jašterica hadooká
Oxyuranus – tajpan → koralovcovité
pakobra tigria (Notechis scutatus) → koralovcovité
Pantherophis guttatus – užovka červená →
užovkovité
Parasaurolophus → dinosaury
Parvilacerta parva → jašterica drobná
Pelomedusa → terekovité
Pelomedusidae → terekovité
Peltocephalus → Podocnemidae
Pelusios → terekovité
Phelsuma madagascariensis – felzuma madagaskarská → gekónovité
Phrynocephalus → agamovité
Phrynocephalus guttatus → agama bodkovaná
Phrynocephalus helioscopus – druh → jaštera
z čeľade → agamovitých. Malý druh dorastajúci do 12 cm. Na rozdiel od ďalšieho európskeho druhu → agamy bodkovanej je menej
viazaný na púštne podmienky, osídľuje najmä
stepné oblasti. Vyskytuje sa od Volgy a Uralu
až po severovýchodnú Čínu a Mongolsko.
Phrynocephalus mystaceus – druh → jaštera
z čeľade → agamovitých. Dorastá až do 24
cm. Podobne ako menší príbuzný druh →
agama bodkovaná vyhľadáva piesočnaté biotopy. Rozšírený je od severného Kaukazu až
po severný Afganistan.
Phrynosoma cornutum – ropušník tŕnistohlavý → leguánovité
Phyllodactylus europaeus → gekón listoprstý
Physignathus → agamovité
Platyceps collaris → užovka červenohlavá
Platyceps najadum → užovka štíhla
Platynota → Varanoidea
Platysaurus → kruhochvostovité
Platysternon megacephalum – hlavaňa ploskoprsá → kajmankovité
plazy (Reptilia) sú triedou čeľustnatých →
stavovcov s premenlivou telesnou teplotou
(poikilotermné), Spolu s vtákmi, cicavcami
a niekoľkými vyhynutými formami tvoria sku-

Obr. 24. Mozog plazov (Varanus). A. pohľad zľava, B. pohľad
zhora.
1 – čuchový kyj (bulbus olfactorius), 2 – čuchová dráha (tractus
olfactorius), 3 – hemisféry, 4 – medzimozog, 5 – hypofýza, 6 –
parietálny orgán, 7 – zrakový lalok, 8 – mozoček, 9 – predĺžená
miecha, 10 – miecha (Podľa Obsta a kol., 1993).

Notechis scutatus – pakobra tigria → koralovcovité
obrúčkovce (Amphisbaenia) – podrad → šupináčov. Skupina zvláštnych, málo známych
plazov, s neurčitým postavením vo vyššom
systéme – najčastejšie bývajú považované za
podrad → plazov alebo bývajú radené k → jašterom. Sú to beznohé (s výnimkou čeľade →
dvojnôžkovitých) šupináče s veľmi redukovanými alebo úplne chýbajúcimi pletencami.
Vďaka osobitne usporiadaným šupinám majú
zvyčajne náznaky akejsi povrchovej článkovanosti. Celková dĺžka varíruje od 10 do 80 cm,
chvost majú krátky. Sú adaptované na hrabavý
spôsob života, ich lebka je silno osifikovaná.
Na rozdiel od iných hadovitých foriem plazov,
ktoré majú redukovanú ľavú časť pľúc, majú
obrúčkovce redukovanú pravú časť pľúc. Podrad je tvorený 3 čeľaďami: → obrúčkovcovité,
→ dvojnôžkovité, → Rhineuridae a → Trogonophidae. Rozšírené sú v Severnej a Južnej
Amerike, Afrike, Európe a na Blízkom východe.
obrúčkovcovité (Amphisbaenidae) – čeľaď →
obrúčkovcov. Sú bezznohé, telo je chránené
osteodermami (pozri → koža plazov), majú
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pinu Amniota. Plazom sa počas embryonálneho vývinu tvoria tri zárodočné obaly zadržiavajúce vo vajci vodu, vďaka čomu sa plazy mohli
úplne oslobodiť od závislosti na vodnom prostredí. Vnútorný zárodočný obal amnión (amnion), vonkajší chorión (chorion; syn. „seróza“, serosa) a medzi nimi expandujúci alantois
(allantois) – výbežok zadného čreva obaľujúci
postupne zárodok (Obr. 25.) - sú zvonku navyše ešte obalené prídavnými vajcovými obalmi
(papierová blana a tvrdý či kožovitý vonkajší
obal) odolávajúcimi mechanickému poškodeniu. Niektoré plazy sa sekundárne vrátili do
vodného prostredia (napr. → ichtyosaury, →
plesiosaury, → krokodílovité, → korytnačky,
mornáre z čeľade → koralovcovitých). Plazy
majú spravidla dobre vyvinuté dva páry končatín prispôsobených na behanie, šplhanie, či
plávanie. Mnohé sú však bez končatín; pričom
existuje aj viacero prechodných foriem s rôzne
redukovanými končatinami a prstami. Plazom
sa prvýkrát vytvorila druhotná kôra predného
mozgu (neopallium, pozri → nervová sústava
plazov) a do istej miery i vonkajší zvukovod.
Na lebke plazov dochádza k redukcii krycích
kostí a k tvorbe jarmových oblúkov a spánkových jám, čo súvisí s rozvojom žuvacieho svalstva (pozri → lebka plazov). Zuby majú – s
výnimkou korytnačiek – dobre vyvinuté, vyrastajú im na čeľustiach a podnebných kostiach
(pozri → tráviaca sústava plazov). Lebka sa
spája s chrbticou jediným kĺbom. Krčná chrbtica má najmenej dva diferencované stavce
(nosič a čapovec, pozri → kostra plazov).
Stavce sú väčšinou procélne. Dýchajú celý život pľúcami, na dýchacích pohyboch sa podieľa svalstvo hrudného koša. Niektoré vodné
formy dýchajú čiastočne aj prekrvenou ústnou
sliznicou a kloakálnymi vakmi (pozri → dýchacia sústava plazov). Srdce má dve predsiene a dve čiastočne až takmer úplne oddelené
komory, z ktorých priamo vystupujú dve aorty
a pľúcna tepna (pozri → cievna sústava plazov). Vylučovacím orgánom sú pravé obličky
(metanefros, pozri → vylučovacia sústava plazov). Typické je silné rohovatenie kože a iba
malý počet kožných žliaz (pozri → koža plazov). Najdôležitejším zmyslom väčšiny plazov
je zrak. Dobre vyvinutý majú aj čuch, sluch
majú naopak väčšinou dosť málo účinný. Okrem týchto zmyslov sú plazy vybavené aj špecifickými zmyslovými orgánmi (napr. parietálny orgán – najmä → hatéria bodkovaná, → varanovité, → jaštericovité; Jacobsonov orgán a
iné, pozri → zmyslové orgány plazov). Sú oddeleného pohlavia. Oplodnenie je vnútorné,
samce (okrem hatérie bodkovanej) majú vychlípiteľný kopulačný orgán. Väčšina plazov je
vajcorodá, v mnohých skupinách sa však vyvinula živorodosť, pri ktorej môže byť zárodok s
organizmom matky spojený jednoduchou placentou (pozri → pohlavná sústava plazov).
Vývin je priamy, bez metamorfózy. Centrum

rozšírenia plazov sa nachádza v tropickom a
subtropickom pásme, niekoľko druhov však
zasahuje až za hranicu severného polárneho
kruhu. Žijú od púští až po vlhké oblasti, vertikálne až do výšky 5000 m n. m. (Phrynocephalus theobaldi z čeľade → agamovitých), v
sladkých i slaných vodách. Jestvujú zemné,
podzemné i stromové druhy. Trieda zahŕňa štyri recentné rady: → korytnačky, → krokodíly,
hatérie (Rhynchocephalia) a → šupináče, do
ktorých patrí asi 5000 prevažne karnivorných
druhov. Jeden z najranejších zástupcov plazov
a súčasne celej skupiny Amniota, rod Westlothiana, pochádza z konca spodného karbónu.

Obr. 25. Schéma rozvoja zárodočných obalov plazov a vtákov.
A. rané štádium vývinu embrya, B. neskoršie štádium vývinu
embrya
1 – žĺtkový vak, 2 – embryo, 3 – črevo, 4 – amniová riasa, 5 –
základ alantoisu, 6 – extraembryonálny célom, 7 – chorión, 8 –
alantois, 9 – amnión (Podľa Gaislera, 1983).

Plesiosaurus → plesiosaury
plesiosaury (Plesiosauria) – rad druhohorných
→ plazov, ktoré sa sekundárne vrátili z terestrických biotopov do vody. Boli schopné pohybovať sa v obmedzenej miere po súši, neboli
teda prispôsobené vodnému prostrediu až natoľko ako napr. → ichtyosaury. Mali krátky
zavalitý trup, plutvovité končatiny a krátky
chvost. Zástupcovia nadčeľade Pliosauroidea
(pliosauroidy) mali spravidla krátky krk
a pomerne veľkú hlavu, zatiaľ čo predstavitelia
nadčeľade Plesiosauroidea (plesiosauroidy)
mali veľmi dlhý krk a malú hlavu. Ostré zuby
mali plesiosaury niekedy také dlhé, že im vyčnievali i zo zatvorenej papule viac než polovicou svojej dĺžky. Táto bizarná dentícia im
slúžila na efektívny lov rýb. Mali euryapsidnú
lebku (Obr. 20.). Vo vode i na súši sa pohybovali pomocou končatín, teda podobne ako
dnešné morské korytnačky. Pliosauroidy boli
pravdepodobne dobrými plavcami. Plesiosauroidy svoj relatívne pomalý pohyb vo vode
kompenzovali pri love mrštnými pohybmi dlhého krku, vďaka ktorému dosiahli hlavou často veľmi ďaleko od trupu. Elasmosaurus žijúci
v kriede mal napr. pri celkovej dĺžke 13 m krk
dlhý až 7 m. Väčšina plesiosaurov však dosahovala menej než polovičné rozmery, napr.
jurský Plesiosaurus meral asi 3 m. Žili
v moriach, ale i sladkovodných jazerách či po37
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menníkov cez nadsemenníky (epididymis) do
semenovodov (vasa deferentia). Oba semenovody ústia do kloaky spolu s močovodmi v tzv.
močovopohlavnej bradavke (papilla urogenitalis). Párové vaječníky (ovaria) sú buď kompaktné, alebo ide o vakovité orgány s dutinkami naplnenými lymfou (→ šupináče). Pomerne
veľké vajíčka bohato zásobené žĺtkom (polylecitálne) sa vyvíjajú v Graafovom folikule. Po
uvoľnení sa zrelé vajíčka dostávajú do vajcovodu (tuba uterina) cez otvor vajcovodu (ostium tubae). V hornej časti vajcovodu dochádza k oplodneniu, v dolnej časti vajcovodu sa
tvoria vajcové obaly (papierová blana a povrchový kožovitý či vápenatý obal). Dolná
časť vajcovodu živorodých plazov je premenená na maternicu (uterus). Oba vajcovody ústia
do kloaky (cloaca). Všetky plazy majú vnútorné oplodnenie. Samce hatérií (pozri → hatéria
bodkovaná) pri párení pritláčajú okraj kloaky
ku kloake samice. Samce ostatných plazov ma-

brežných zónach s brakickou vodou. Objavili
sa v triase, najväčší rozvoj zaznamenali vo
vrchnej jure, vyhynuli na konci kriedy. Pravdepodobne boli živorodé.
Pleurodira – skrytohlavy → korytnačky
ploskohlavec Halysov (Gloydius halys) – druh
→ hada z čeľade → vretenicovitých, známy aj
pod starším menom Agkistrodon halys. Patrí
do podčeľade → Crotalinae. Malý had dorastajúci do 60 – 80 cm. Má trojuholníkovitú plochú hlavu, medzi očami a nozdrami sa nachádzajú špecializované termoreceptorické jamky
(pozri → zmyslové orgány plazov). Farebne je
pomerne variabilný. Základné sfarbenie je
hnedé alebo hnedosivé, kresba je tvorená
priečnymi tmavými škvrnami. Je živorodý.
Vyskytuje sa na Strednom východe od Uralu
až po Čínu. V Európe boli známe dve lokality
v južnom Povolží, v súčasnosti však neboli potvrdené.
ploskohlavec vodný (Agkistrodon piscivorus)
→ vretenicovité
Podarcis bocagei → jašterica modroplecá
Podarcis dugesii → jašterica madeirská
Podarcis erhardii → jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis → jašterica maltská
Podarcis gaigeae → jašterica skyroská
Podarcis hispanicus → jašterica tmavá
Podarcis lilfordi → jašterica baleárska
Podarcis melisellensis → jašterica jadranská
Podarcis milensis → jašterica milóska
Podarcis muralis → jašterica múrová
Podarcis peloponnesiacus → jašterica lesklá
Podarcis perspicillatus → jašterica okuliarnatá
Podarcis pityusensis → jašterica drobnohlavá
Podarcis raffonei → jašterica aeolská
Podarcis siculus → jašterica ruinová
Podarcis tauricus → jašterica trávová
Podarcis tiliguertus → jašterica tyrrhenská
Podarcis vaucheri → jašterica tmavá
Podarcis waglerianus → jašterica sicílska
Podocnemidae – jedna z troch čeľadí skrytohlavov (Pleurodira, pozri → korytnačky). Bývajú tiež označované ako „tereky“, keďže
v minulosti patrili do čeľade → terekovité. Sú
to semiakvatické korytnačky s plochým pancierom rozšírené vo vodách Južnej Ameriky.
Sú zväčša herbivorné. Čeľaď obsahuje 3 rody
(Podocnemis, Peltocephalus a Erymnochelys)
a 8 druhov.
Podocnemis → Podocnemidae
pohlavná sústava plazov – pohlavie plazov je
oddelené. Výnimočný je výskyt hermafroditizmu, kedy okrem samcov a samíc existujú
v populácii aj tzv. intersex-jedince (napr. krovinár ostrovný (Bothrops insularis) z čeľade
→ vretenicovitých). Pohlavné žľazy (gonády,
Obr. 2., 26.) sú párové, ležia v blízkosti chrbtice vedľa seba, prípadne za sebou (→ hady).
Veľkosť semenníkov (testes) môže v závislosti
na reprodukčnom cykle kolísať, najväčšie sú v
čase rozmnožovania. Spermie prechádzajú zo
semenných kanálikov (canaliculi seminis) se-

Obr. 26. Schéma vylučovacej a pohlavnej sústavy plazov (pohľad zdola).
A. samec (Varanus) –močový mechúr nie je zakreslený
1 – semenník, 2 – nadsemenník, 3 – oblička, 4 – močovod, 5 –
semenovod, 6 – močovopohlavná bradavka, 7 – kloaka
B. samica (Sphenodon) – močový mechúr je odsunutý doľava a
zakreslené sú len orgány na ľavej strane tela
1 – ostium tubae, 2 – vajcovod, 3 – vaječník, 4 – rudimentárny
nadsemenník, 5 – močový mechúr, 6 – črevo, 7 – oblička, 8 –
maternica, 9 – močovopohlavná bradavka, 10 – kloaka (Podľa
Romera a Parsonsa, 1977).

jú kopulačné orgány, ktoré pri kopulácii prenikajú do samičej kloaky. → Korytnačky a →
krokodíly majú nepárový penis, → jaštery a →
hady majú párové hemipenisy (vychlípiteľné
vrecká s množstvom prichytávacích hrotov a
háčikov). Samec pritom zavádza do kloaky
samice spravidla iba jeden hemipenis. Väčšina
plazov je vajcorodých (oviparia), asi pätina
druhov → šupináčov však rodí mláďatá (živorodosť, viviparia). Existuje široké spektrum
prechodných stupňov spôsobu výživy embrya
živorodých plazov – od úplnej závislosti na zásobách v žĺtku až po takmer úplné čerpanie živín z tela matky prostredníctvom rôznych ty38
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pov jednoduchej placentácie. Niekdajšie odlišovanie tzv. vajcoživorodosti (ovoviviparia)
ako akéhosi konkrétneho prechodného typu (s
arbitrárne určenými hranicami) nie je teda ani
celkom opodstatnené, ani presné. Jednoduchá
žĺtková placenta, prípadne i placenta chorio–
alantoická sa vytvára niektorým jašterom (z
čeľadí → scinkovité, → Xantusiidae a i.) i →
hadom (Denisonia z čeľade → koralovcovitých, → vretenicovité rodu Vipera). Niekoľko
desiatok druhov plazov (z čeľadí → jaštericovité, → gekónovité, → agamovité, → leguánovité) sa rozmnožuje partenogeneticky, známe sú teda len ich samice.
Psammodromus algirus→ jašterica krikľavá
Psammodromus hispanicus – jašterica piesočná → jaštericovité
Psammodromus hispanicus → jašterica piesočná
Pseudopus apodus – slepúchovec žltý → slepúchovité
psohlavec – Corallus → veľhadovité
psohlavec zelený (Corallus caninus) → veľhadovité
Pterosauria → pterosaury
pterosaury (Pterosauria) – rad druhohorných
→ plazov z podtriedy → Archosauria, ktoré si
osvojili techniku plachtenia vo vzduchu a
možno i skutočného letu. Podobne ako vtáky
mali duté kosti a predĺžené predné končatiny.
Na lietanie využívali kožu. Mali ju natiahnutú
medzi telom a prednými končatinami (posledný prst predných končatín mal veľmi predĺžené
články). Koža bola pokrytá srsťou. Známe sú
druhy s rozpätím až okolo 18 metrov (Quetzalcoatlus), Pteranodon mal rozpätie 8 m, väčšina
zástupcov však mala rozmery porovnateľné s
dnešnými lietavými vtákmi (napr. Pterodactylus, Rhamphorhynchus). Živili sa prevažne rybami, malé druhy hmyzom. Boli vajcorodé.
Poslední zástupcovia vyhynuli v kriede.
Python molurus – pytón tigrovitý → veľhadovité
Python regius – pytón kráľovský → veľhadovité
Python reticulatus – pytón mriežkovaný →
veľhadovité
Python → veľhadovité
pytón kráľovský (Python regius) → veľhadovité
pytón mriežkovaný (Python reticulatus) →
veľhadovité
pytón tigrovitý (Python molurus) → veľhadovité
pytóny → veľhadovité
Pyxidea mouhotii → batagurovité
Reptilia → plazy
Rhamphotyphlops braminus – slepáň brahmanský → slepáňovité
Rhinechis scalaris → užovka rebríčková
Rhineura floridana → Rhineuridae
Rhineuridae – čeľaď → plazov zaraďovaná
spolu s čeľaďami → obrúčkovcovité, → dvojnôžkovité a → Trogonophidae do podradu →

obrúčkovce. Je to monotypická čeľaď zahŕňajúca druh Rhineura floridana vyskytujúci sa
len na Floride. Telo je beznohé, nemá kožné
osteodermy (pozri → koža plazov) a perzistuje
len rudiment panvového pletenca. Nie je
schopná → autotómie chvosta. Dorastá do približne 35 cm. Živí sa bezstavovcami, ktoré loví
pod zemou. Je vajcorodá.
Rhinoclemmys → batagurovité
Rhinotyphlops schlegelii → slepáňovité
Rhynchocephalia → hatéria bodkovaná
rohovité šupiny plazov → koža plazov
ropušník tŕnistohlavý (Phrynosoma cornutum) → leguánovité
ropušníky → leguánovité
rozmnožovanie plazov → pohlavná sústava
plazov
Sauromalus obesus – čukvala pestrá → leguánovité
Scincidae → scinkovité
Scincoformata – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca čeľade Xantusiidae, → kruhochvostovité a → scinkovité (Obr. 13.).
Scincoidea – fylogenetická línia → jašterov
zahŕňajúca čeľade → jaštericovcovité, → kruhochvostovité a → scinkovité (Obr. 13.).
Scincomorpha – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca skupiny → Lacertoidea a →
Scincoidea.
Scincus scincus – scink lekársky → scinkovité
scink Bedriagov (Chalcides bedriagai) – druh
→ jaštera z čeľade → scinkovitých. Menší
druh dorastajúci do 18 cm. Je nenápadne sfarbený v hnedých a sivých odtieňoch s drobnými
svetlým škvrnkami. Na bokoch tela sa tiahne
tmavý pozdĺžny pás. Nohy sú krátke. Je endemitom Pyrenejského polostrova, no nevyskytuje sa na jeho severe.
scink hadovitý (Ophiomorus punctatissimus)
– druh → jaštera z čeľade → scinkovitých.
Malý scink dorastajúci do 18 cm. Sfarbený je
v žltohnedých odtieňoch, tmavé bodky na šupinách vytvárajú dojem pozdĺžnej pruhovanosti. Vyskytuje sa na juhu Grécka a na Peloponézskom polostrove. Mimo Európy žije
v Malej Ázii.
scink krátkochvostý (Tiliqua rugosa) → scinkovité
scink lekársky (Scincus scincus) → scinkovité
scink valcovitý (Chalcides ocellatus) – druh
→ jaštera z čeľade → scinkovitých. Dorastá do
30 cm. Končatiny má relatívne krátke, no výrazne dlhšie než → scink trojprstý a → scink
pásavý. Základné sfarbenie je sivé, sivoolivové, hnedasté alebo zelenkasté s roztrúsenými
tmavo lemovanými svetlými škvrnami. Vyskytuje sa na Sardínii, Sicílii a juhu Balkánskeho
polostrova. Okrem európskeho výskytu obýva
severnú Afriku až po Somálsko a západnú
Áziu až po Pakistan.
scink pásavý (Eumeces fasciatus) → scinkovité
scink pásavý (Chalcides striatus) – druh →
jaštera z čeľade → scinkovitých. Je blízkym
39
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príbuzným → scinka trojprstého, ktorého morfologicky veľmi pripomína. Jeho sfarbenie je
však menej variabilné a pozdĺžne pásy sú vždy
zreteľné. Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove a v juhozápadnom Francúzsku.
scink Schneiderov (Eumeces schneideri) –
druh → jaštera z čeľade → scinkovitých. Veľký druh dorastajúci až 42 cm. Má silné končatiny. Základné sfarbenie je hnedé až žltohnedé.
Na chrbte sa vyskytujú žltkasté až oranžové
škvrny usporiadané v nezreteľných pozdĺžnych
alebo priečnych pruhoch. Druh obýva severnú
Afriku, Kaukaz a Stredný východ až po Afganistan a Pakistan. Do Európy zasahuje len
v oblasti Kaspického mora v južnom Rusku.
scink trojprstý (Chalcides chalcides) – druh
→ jaštera z čeľade → scinkovitých. Štíhly
druh s hadovitým tvarom tela. Má veľmi malé
trojprsté nohy. Dorastá až takmer 50 cm. Sfarbenie je variabilné – sivé, olivovohnedé alebo
hnedé, tmavé škvrnky na šupinách vytvárajú
dojem pozdĺžnych pásov. Vyskytuje sa na
Apeninskom polostrove, Sicílii a Sardínii.
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zriedkavejšie slabo kýlovité (Obr. 27.), výnimočne sú odstávajúce alebo tŕnisté. Tvar i veľkosť šupín na bruchu je podobný ako na bokoch a chrbte. Osteodermy (pozri → koža plazov) sú vytvorené, femorálne ani preanálne póry nie sú prítomné (porovnaj Obr. 10. C, 11.).
Nemajú schopnosť okamžitej farbozmeny,
samce však mávajú pestrejšie sezónne sfarbenie (v čase rozmnožovania). Sfarbenie sa mení
aj v priebehu rastu mláďat. Očné viečka sú
väčšinou dobre vyvinuté, pohyblivé; môžu
však byť i zrastené a priehľadné alebo pohyblivé s priehľadným okienkom. Zrenica je okrúhla, niektoré druhy majú redukované oči
prekryté štítkami hlavy. Ušný otvor mnohých
druhov je veľmi malý alebo prekrytý šupinami.
Voľne pohyblivý jazyk je krátky a široký. Majú kozmopolitné rozšírenie, chýbajú len vo
vyšších zemepisných šírkach. Prevažná väčšina recentných druhov žije na východnej pologuli. Prevažujú medzi nimi pozemné formy,
často prispôsobené na skrytý spôsob života;
málo druhov je vyslovene stromových (Dasia,
Corucia). Poznáme formy denné i nočné, od
púštnych druhov, adaptovaných na život na
piesku (Scincus), až po druhy zdržujúce sa pri
vode (Tropidophorus). Väčšinou sú karnivorné, niektoré veľké druhy sú však prevažne herbivorné (Tiliqua, Corucia). Asi tretina zástupcov je živorodých (vytvára sa im chorio–
alantoická placenta), ostatné sú vajcorodé (pozri → pohlavná sústava plazov).
Scleroglossa – fylogenetická línia → jašterov
zahŕňajúca línie → Gekkota, → Scincomorpha
a → Anguimorpha. Pravdepodobne zahŕňa
i podrad → obrúčkovce a → hady, ktorých
postavenie v systéme šupináčov však nie je
jasné (Obr. 13.).
Scolecophidia → slepáňovce
Shinisauridae → krokodílovcovité
Sistrurus catenatus – štrkáčik obojkový →
vretenicovité
skrytohlavy (Pleurodira) → korytnačky
skrytokrky (Cryptodira) → korytnačky
slepáň brahmanský (Rhamphotyphlops braminus) → slepáňovité
slepáň žltkastý (Typhlops vermicularis) –
druh → hada z čeľade → slepáňovitých. Malý
had s červovitým telom, dorastajúci maximálne
do 35 cm. Je jednofarebne sfarbený
v odtieňoch žltohnedej alebo ružovohnedej. Žije hrabavým spôsobom života v norách, ktoré
si sám hĺbi. Často sa vyskytuje pod stredne
veľkými kameňmi. Je vajcorodý. Vyskytuje sa
od juhu Balkánskeho polostrova cez Turecko
až po Stredný východ.
slepánikovité (Leptotyphlopidae) – čeľaď zahŕňajúca veľmi malé druhy → hadov, zvyčajne
menších ako 15 cm, maximálne však dosahujúcich 40 cm. Ich telo je veľmi tenké,
v priereze okrúhle. Majú tupo zakončenú hlavu
aj krátky chvost. Oči majú kvôli podzemnému
spôsobu života zakrpatené. Na rozdiel od iných

Obr. 27. Cykloidné šupiny scinkovitých (vľavo trojkýlovité,
vpravo hladké). (Podľa Brancha, 1994).

scinkovité (Scincidae) – čeľaď → jašterov
existujúca od vrchnej kriedy. Združuje 1300
recentných druhov, asi 115 rodov a štyri podčeľade (Acontiinae, Feyliniinae, Lygosominae,
Scincinae). Zahŕňa druhy s dĺžkou 10 – 65 cm,
pričom mnohé z nich majú redukovaný počet
prstov, slabšie končatiny alebo sú celkom beznohé. Chvost je až na výnimky (Tiliqua) dlhý,
zvyčajne lámavý s dobrou schopnosťou regenerácie; ojedinele je ovíjavý (Corucia). Pomerne masívna, vysoká lebka máva zvyčajne
vyvinuté jarmové oblúky (môžu však byť aj
nekompletné, pozri → lebka plazov); parietálny otvor je zvyčajne viditeľný. Chrup je viac–
menej izodontný (pozri → tráviaca sústava
plazov), zuby pleurodontné, kónické, niekedy
ohnuté dozadu; môžu mať vyvinutú korunku.
Majú procélne stavce (pozri → kostra plazov).
Šupiny pokrývajúce telo sú obyčajne okrúhle
(cykloidné, Obr. 28. E), priliehajúce tesne k
sebe alebo prekrývajúce sa, zvyčajne hladké,
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hadov nemajú ani veľké rozšírené štítky na
bruchu. Na rozdiel od → slepáňovitých sú
všetky bez výnimky vajcorodé. Majú zachované zvyšky panvového pletenca, končatiny však
zanikli úplne. Ich spôsob výživy je pre hady
netypický, pretože nepožierajú veľkú korisť –
najčastejšie žerú kukly termitov a mravcov, ich
larvy či vajíčka, zriedkavejšie i dospelé jedince. Pri príjme potravy pohybujú zároveň oboma spodnými čeľusťami, ohýbanými vo vnútročeľustnom (intramandibulárnom) kĺbe, čo je
pre stavovce unikátny spôsob príjmu potravy.
Čeľaď je tvorená dvomi rodmi (Leptotyphlops
a Rhinoleptus) s približne 100 druhmi. Rozšírené sú v trópoch a subtrópoch Afriky, Severnej a Južnej Ameriky a juhovýchodnej Ázie.
slepáňovce (Scolecophidia) – fylogenetická línia (označovaná aj ako Typhlopoidea) → hadov zahŕňajúca bazálne čeľade → slepáňovité,
→ Anomalepididae a → slepánikovité (Obr.
7.).
slepáňovité (Typhlopidae) – podobne ako príbuzné → slepánikovité (Leptotyphlopidae) – je
čeľaď → hadov, zahŕňajúca druhy zvyčajne
menšie ako 30 cm (Rhinotyphlops schlegelii
však dorastá do dĺžky 1 m). Majú tupo zakončenú hlavu aj krátky chvost. Oči majú kvôli podzemnému spôsobu života zakrpatené. Na rozdiel
od iných hadov nemajú ani veľké rozšírené štítky na bruchu. Kladú vajcia, niektoré druhy v
pomerne pokročilom štádiu embryogenézy. Majú zachované zvyšky panvového pletenca, končatiny však zanikli úplne. Ich spôsob výživy je
pre hady netypický, pretože nepožierajú veľkú
korisť – najčastejšie žerú kukly termitov a mravcov, ich larvy či vajíčka, zriedkavejšie i dospelé
jedince. Čeľaď je tvorená 6 rodmi s vyše 200
druhmi rozšírenými kozmopolitne v tropických
oblastiach. V Európe sa vyskytuje len druh →
slepáň žltkastý. Zaujímavým druhom je partenogeneticky sa množiaci slepáň brahmanský
(Rhamphotyphlops braminus) (Obr. 30.), ktorý
žije v celom tropickom svete. Do mnohých oblastí bol zavlečený so zeminou a rastlinami, pričom nie je známe miesto jeho pôvodu.

rúhle (Obr. 28. F), na bruchu a na chrbte rovnako veľké. Sú živorodé. Zástupcami sú →
slepúch lámavý žijúci aj na našom území a →
slepúch peloponézsky.
slepúch lámavý (Anguis fragilis) – druh →
jaštera z čeľade → slepúchovitých, dorastajúci
do 50 cm. Telo má valcovité, chvost tupo zakončený (foto na zadnej strane obálky). Po odlomení (→ autotómia chvosta) sa chvost nahradí len krátkym pahýľom. Prechod medzi
malou hlavou a trupom nie je zreteľný. Ušný
otvor je malý, často prekrytý okolitými šupinami. Chrbát má hnedý s bronzovým až medeným leskom. Známych je viacero farebných
variácií a odchýlok v kresbe. Jedince s modrými škvrnami, častejšie sa vyskytujúce vo východných populáciách vrátane Slovenska, sú
niekedy označované ako varieta colchicus,
inokedy sú hodnotené ako samostatný poddruh
A. fragilis colchicus charakterizovaný aj ďalšími morfologickými znakmi. Mladé jedince sú
žltosivé alebo strieborné s dvomi pozdĺžnymi
tmavými pásmi na chrbte. Samce majú relatívne širšiu a dlhšiu hlavu ako samice a prevažne
svetlosivé brucho; samice mávajú tmavo pruhovaný chrbát i boky a tmavé brucho. Žije temer v celej Európe okrem Írska, severnej
Škandinávie od 65° severnej šírky a územia
severne od Čierneho mora. Zasahuje až do Alžírska, cez Malú Áziu do severného Iránu a
Zakaukazska a do západnej Sibíri. U nás je súvisle rozšírený do výšky 1000 m n. m., môže
však vystupovať i vyššie. Žije v krovinatých
porastoch, listnatých aj ihličnatých lesoch.
Ukrýva sa na vlhkejších miestach – v lesnej
hrabanke, v dierach, pod kameňmi, v machu a
v tráve. Aktívny je najmä za súmraku a v noci,
zriedkavejšie (napr. počas mierneho dažďa) i
cez deň. Loví na suchších miestach, najmä
dážďovky, slizniaky, mnohonôžky, pavúky,
rôzne druhy hmyzu a jeho larvy. Zimuje pod
koreňmi stromov alebo v dierach po hlodavcoch (asi 1 m hlboko) od polovice septembra
do polovice marca. Páriť sa začína 10 – 15 dní
po prezimovaní. Pri kopulácii samec čeľusťami
chytá samicu za hlavu. Je živorodý, mláďatá (5
– 26) sa rodia hlavne v júli a v auguste, prevažne v noci. Tesne po narodení dosahujú celkovú dĺžku 70 – 120 mm. Dospievajú vo veku
3 – 5 rokov, dospelé jedince sa dožívajú až 50
rokov. U nás je pomerne bežný. Tvorí 2 či 3
poddruhy, na Slovensku žije slepúch lámavý
severný (Anguis fragilis fragilis) a slepúch lámavý južný (Anguis fragilis colchicus), ktorého status samostatného poddruhu však nie je
jednoznačný.
slepúch peloponézsky (Anguis cephalonicus)
– druh → jaštera z čeľade → slepúchovitých.
Vyskytuje sa len na Peloponézskom polostrove
a na niektorých Iónskych ostrovoch. Je o niečo
menší než → slepúch lámavý, za ktorého poddruh bol v minulosti považovaný; dorastá
maximálne do 38 cm.

Obr. 28. Tvar chrbtových šupín našich jašterov.
A. jašterica zelená, B. jašterica krátkohlavá, C. jašterica živorodá, D. jašterica múrová, E. krátkonôžka európska, F. slepúch lámavý (Podľa Zwacha, 1990).

slepúch (Anguis) – rod → jašterov z čeľade →
slepúchovitých. Slepúchy majú hadovité telo
bez končatín, ich zvyšky sa zachovali iba na
kostre. Polovicu až dve tretiny celkovej dĺžky
tvorí lámavý chvost. Šupiny majú hladké, ok41
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slepúchovec žltý (Pseudopus apodus) – druh
→ jaštera z čeľade → slepúchovitých, známy
aj pod starším označením Ophisaurus apodus.
Je najväčším druhom čeľade dorastajúcim až
do 140 cm. Telo je beznohé a kryté pevným
pancierom z kožných osteoderm (pozri → koža plazov). Po bokoch tela sa tiahne dlhá ryha
s jemnejšou kožou, ktorá mu umožňuje rozťahovať telo pri dýchaní, prehĺtaní koristi
a gravidite. Chvost je dlhý, zašpicatený. Sfarbenie je žltohnedé až červenohnedé, hlava
býva svetlejšia než zvyšok tela. Živí sa mäkkýšmi, hmyzom a drobnými stavovcami. Je
vajcorodý. Mláďatá sú sfarbené výrazne odlišne od dospelých zvierat – sú šedé so šikmým bočným pruhovaním. Vyskytuje sa od
Istrie a Balkánu až po Stredný východ. Okrem
nominotypického poddruhu rozoznávame aj
poddruh Pseudopus apodus thracius obývajúci aj Európu.
slepúchovité (Anguidae) – čeľaď → jašterov
existujúca od kriedy. Asi 110 recentných druhov je zaraďovaných do 13 rodov (v strednej
Európe žije iba rod → slepúch) a štyroch podčeľadí (Anguinae, Anniellinae, Diploglossinae a Gerrhonotinae). Zahŕňa malé až stredne
veľké druhy (až do dĺžky 140 cm) s dobre vyvinutými končatinami, ako aj beznohé formy
(s rudimentárne zachovanými pletencami).
Chvost majú obyčajne dlhší ako trup s hlavou
(výnimkou je hrabavý rod Anniella), často je
lámavý (→ autotómia chvosta) a má dobrú
schopnosť regenerácie. Relatívne krátka lebka
má vyvinuté jarmové oblúky (pozri → lebka
plazov). Parietálny otvor býva vytvorený, niekedy je však malý alebo dokonca chýba. Masívne pleurodontné zuby (pozri → tráviaca
sústava plazov) môžu byť kónické, sploštené
alebo riedko rozložené kolíkovité. Telové šupiny sú usporiadané strechovito (Obr. 28. F).
V tvare i veľkosti šupín na bruchu a na chrbte
sú len malé rozdiely. Charakteristický je silný
rozvoj osteoderm (pozri → koža plazov) po
celom tele, na hlave zrastajú s kosťami lebky
a prekrývajú parietálny otvor. Femorálne a
preanálne póry chýbajú (porovnaj Obr. 10. C,
11.). Očné viečka sú pohyblivé, zrenica je okrúhla. Krátky jazyk sa skladá z dvoch častí,
tenká predná časť (viac či menej rozoklaná)
sa môže zatiahnuť do rozšírenej zadnej časti.
Rozšírené sú v Severnej a Strednej Amerike,
na severovýchode Južnej Ameriky, v severozápadnej Afrike, Európe a Ázii. Väčšina foriem je pozemných (Anguis, Ophisaurus) či
žije pod zemou (Anniella), vzácne sú formy
stromové (napr. Abronia). Prevažujú druhy
karnivorné s veľmi širokým potravným spektrom, ale jestvujú aj potravne špecializované
formy. Väčšinou sú vajcorodé (napr. slepúchovce rodov Ophisaurus a Pseudopus, aligátorovce rodu Gerrhonotus), niektoré druhy sú
živorodé (Anguis, Anniella, Celestus). Znášku
vajec zvyčajne ochraňuje samica. Najväčší
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zástupca – slepúchovec žltý (Pseudopus apodus) meria 140 cm.
Sphaerodactylus elegans – gekónik trpasličí
→ gekónovité
Squamata → šupináče
srdce plazov → cievna sústava plazov
Stegosaurus → dinosaury
Stellio caucasius → agama kaukazská
Stellio stelilo → agama tŕnitá
svalová sústava plazov – kostrové svalstvo
→ plazov je v porovnaní s obojživelníkmi
väčšmi prispôsobené terestrickému spôsobu
života. Vyvinuli sa im dlhé svaly pohybujúce
chrbticou a hlavou (predovšetkým musculus
longissimus dorsi, m. transversospinalis, m.
longissimus cervicocapitis, m. spinalis capitis) a svaly brušného lisu nesúce útroby (musculi obliqui, mm. transversi, mm. recti abdominis a iné). Plazom sa ako prvým stavovcom
vyvinuli medzirebrové svaly (mm. intercostales) podporujúce pľúcne dýchanie. Zaniklo
metamérne členenie svaloviny steny trupu.
Svaly pletencov (napr. m. latissimus dorsi, m.
pectoralis, m. supracoracoideus, m. iliotibialis, m. adductor femoris) sú rôznymi spôsobmi modifikované v závislosti od spôsobu pohybu. Pohyb prednej a zadnej končatiny zabezpečujú vlastné svaly končatín. Výrazné
modifikácie svalovej sústavy → korytnačiek
(čiastočne aj → krokodílov) súvisia s ich osobitou telesnou organizáciou. Pre → hady je
príznačný komplexný výrazný vývoj svalov
trupu a rozvoj svalov spájajúcich rebrá, stavce
a kožu. Prejavujú sa tendencie k spájaniu mediálnych svalových elementov s laterálnymi a
anteriórnych elementov s posteriórnymi, v
dôsledku čoho vznikajú svalové reťazce.
štítky plazov → koža plazov
štítochvostovité (Uropeltidae) – čeľaď → hadov výrazne adaptovaných na hrabavý spôsob
života, zaraďovaných medzi veľhadovce (Henophidia). Vyskytujú sa v Indii a na Srí Lanke. Ich charakteristickými znakmi sú redukované oči a krátky tupý chvost krytý na konci
veľkým štítkom. Čeľaď v súčasnosti zahŕňa 9
rodov s približne 55 druhmi. Dosahujú priemernú veľkosť asi 40 cm, najväčšie druhy
merajú asi 70 cm. Medzi známejšie patria
druhy rodu Uropeltis, napr. Uropeltis ceylanicus. Do tejto čeľade býva zaraďovaný aj rod
Cylindrophis s 8 druhmi, ktorý je inokedy vyčleňovaný do samostatnej čeľade Cylindrophiidae alebo je radený do čeľade Aniliidae.
Druhy tohto rodu dorastajú do 70 cm a žijú
v blízkosti vôd, kde sa živia bezstavovcami
a malými stavovcami. Hĺbia si vlastné nory.
štrkáč červený (Crotalus ruber) → vretenicovité
štrkáč diamantový (Crotalus adamanteus)
→ vretenicovité
štrkáč lesný (Crotalus horridus) → vretenicovité

42

Zoologický slovník

Plazy - Reptilia

Obr. 29. Tvar a poloha štítkov na tele niektorých našich plazov.
A. Umiestnenie štítkov na hlave užovkovitých. Pohľad zľava.
B. Umiestnenie štítkov na hlave užovkovitých. Pohľad zhora.
a – rostrale, b – internasalia, c – nasalia, d – frenale, e – praefrontalia, f – praeoculare, g – supraoculare, h – postocularia, j – parietalia, k –
temporalia, l – supralabialia, m – sublabialia, n – submaxillaria, o – gularia, p – frontale
C. Umiestnenie štítkov na hlave vretenice severnej. Pohľad zhora.
a – rostrale, b – apicalia, c – nasale, d – canthalia, e – praefrontalia, f – frontale, g – circumorbitalia, h – supraorbitale (supraoculare), j – parietalia
D. Umiestnenie štítkov v okolí kloakálneho otvoru slepúcha lámavého
E. Umiestnenie štítkov v okolí kloakálneho otvoru (napr. užovky rodu Natrix)
F. Umiestnenie štítkov v okolí kloakálneho otvoru vretenice severnej (Podľa Hraběho a kol., 1973).

štrkáč rožkatý (Crotalus cerastes) → vretenicovité
štrkáč zelený (Crotalus viridis) → vretenicovité
štrkáčik obojkový (Sistrurus catenatus) →
vretenicovité
štrkáčovec zelený (Trimeresurus gramineus)
→ vretenicovité
šupináče (Squamata) – rad → plazov patriacich do podtriedy → Lepidosauria. Ich fosílne
nálezy sú doložené z triasu, veľký rozvoj zaznamenali vo vrchnej kriede a potom od eocénu až dodnes. Jeden podrad (Prolacertilia) je
fosílny; recentní zástupcovia tvoria podľa klasických systémov tri podrady: → jaštery, →
obrúčkovce a → hady. Taxón Amphisbaenia
však býva niekedy považovaný za samostatný
rad alebo naopak zaraďovaný medzi jaštery.
Podobne nie je jasná či podrad hady vznikol zo
spoločného predka s jaštermi alebo predstavuje
len jednu zo skupín jašterov. Do súčasnosti

prežilo vyše 35 čeľadí s 7700 druhmi, čo predstavuje viac než 95 % žijúcich druhov plazov.
Šupináče majú kozmopolitné rozšírenie (s výnimkou extrémnych nadmorských výšok – nad
4000 m – a vysokých zemepisných šírok – len
ojedinele presahuje ich rozšírenie hranicu severného polárneho kruhu). Obývajú suchozemské biotopy (od aridných oblastí až po vlhké
tropické pralesy), žijú na zemi, pod zemou, v
kroviskách či na stromoch, ale nájdeme ich aj
v sladkej či morskej vode. Charakteristické sú
pre ne rohovinové šupiny (Obr. 5., 28.) a štítky
(Obr. 12., 29. A, B, C) pokrývajúce telo, vymiznutie dolného alebo oboch oblúkov diapsidnej lebky (pozri → lebka plazov), pohyblivé
spojenie niektorých kostí lebky, párový kopulačný orgán samcov - tzv. hemipenis (výnimka
medzi stavovcami, pozri→ pohlavná sústava
plazov), priečne postavenie análneho otvoru.
Zuby majú väčšinou pleurodontné, zriedkavejšie akrodontné, výnimočne subtekodontné (po-
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Obr. 30. Slepáň brahmanský Rhamphotyphlops braminus z Guatemaly.

Obr. 31. Štrkáč Crotalus lepidus klauberi z USA.
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zri → tráviaca sústava plazov). Stavce majú
amficélne či procélne (pozri → kostra plazov),
v krížovej oblasti zvyčajne dva. Rebrá bedrového oddielu chrbtice sú rudimentárne alebo
im chýbajú. Končatiny môžu mať vyvinuté
alebo im môžu chýbať, medzi týmito dvoma
extrémami existuje veľa prechodných typov.
šupiny plazov → koža plazov
tajpan (Oxyuranus) → koralovcovité
tajpany → koralovcovité
Tarentola bischoffi → gekón Bischoffov
Tarentola mauritanica → gekón širokoprstý
Teiidae → tejuovité
Teioidea – fylogenetická línia → jašterov zahŕňajúca čeľade → tejuovité a → Gymnophthalmidae (Obr. 13.).
Teira perspicillata → jašterica okuliarnatá
teju pásavý (Tupinambis merianae) → tejuovité
teju žakruaru (Tupinambis teguixin) → tejuovité
tejuovité (Teiidae) - sú čeľaďou → jašterov,
obývajúcou iba územie Ameriky, a to od USA
až do Argentíny a Chile. Známych je 9 rodov
s asi 125 druhmi a maximálnou dĺžkou 140 cm
(teju pásavý – Tupinambis merianae). O niečo
menší je teju žakruaru (Tupinambis teguixin).
Systematika a nomenklatúra čeľade je problematická – v nedávnej minulosti bol teju pásavý
známy pod vedeckým menom T. teguixin a teju
žakruaru pod menom T. nigropunctatus. Všetky tejuovité kladú vajcia. Niektoré druhy rodu
Cnemidophorus sú partenogenetické. Živia sa
bezstavovcami i menšími stavovcami, vajcami
plazov a vtákov, ale aj rastlinami. Poznáme
formy púštne, skalné, stepné, pralesné, pobrežné a čiastočne vodné, napr. dracéna guajanská
(Dracaena guianensis).
Telescopus fallax → užovka mačacia
temenné oko → zmyslové orgány plazov
Tenuidactylus caspius → gekón kaspický
terekovité (Pelomedusidae) – jedna z troch čeľadí skrytohlavov (Pleurodira, pozri → korytnačky). Sú to semiakvatické korytnačky rozšírené v Afrike, na Madagaskare a Seychellách.
Sú mäsožravé a dorastajú 12 – 50 cm. Čeľaď
obsahuje 2 rody (Pelomedusa a Pelusios)
a približne 17 druhov.
Testudinidae → korytnačkovité
Testudinoidea – fylogenetická línia korytnačiek zahŕňajúca čeľade → korytnačkovité, →
batagurovité a → korytnačkovité (Emydidae)
(Obr. 16.).
Testudo graeca → korytnačka žltohnedá
Testudo hermanni → korytnačka zelenkastá
Testudo marginata → korytnačka obrúbená
Testudo → korytnačka
Tiliqua rugosa – scink krátkochvostý → scinkovité
Timon lepidus → jašterica pôvabná
Toxicofera – fylogenetická línia → jašterov
zahŕňajúca líniu → Anguimorpha, líniu →
Iguania a → hady (Obr. 13.).
Trachemys scripta elegans → korytnačka písmenková

Trachyboa → Tropidophiidae
Trapelus sanguinolentus → agama stepná
tráviaca sústava plazov – začína ústnou dutinou (cavum oris), v ktorej je rôzne vyvinutý
jazyk (lingua). → Krokodíly a → korytnačky
majú jazyk menej vyvinutý a nemôžu ho vyplazovať, → šupináče a → hatéria bodkovaná
ho môžu v rôznej miere vysúvať. Môže byť
prispôsobený na lov koristi (výrazne špecializovaný napr. → chameleónovité) i na prenos
chemických podnetov k Jacobsonovmu orgánu
(pozri → zmyslové orgány plazov). → Varanovité a → hady môžu hroty jazyka zasúvať
priamo do vývodov Jacobsonovho orgánu na
podnebí. V dospelosti majú všetky recentné
plazy, okrem korytnačiek, vyvinuté zuby (dentes); korytnačky ich nahrádzajú rohovitým pokryvom zobákovitých čeľustí. Zuby bývajú
umiestnené v jednoduchých radoch na kostiach
čeľustí (predčeľustná kosť – praemaxillare, če-

Obr. 32. Zuby plazov.
1 akrodontný zub, 2 pleurodontný zub, 3 tekodontný zub, 4 aglyfný typ chrupu, 5 opistoglyfný typ chrupu, 6 proteroglyfný typ
chrupu, 7 solenoglyfný typ chrupu (Podľa Obsta a kol., 1993).

ľustná kosť – maxillare, zubná kosť – dentale),
šupináče ich navyše mávajú aj na kostiach
podnebia (krídlovitá kosť – pterygoideum,
podnebná kosť – palatinum, hatéria bodkovaná
má zuby aj na čeriesle – vomer). Chrup môže
byť tekodontný (zuby ležia v jamkách – krokodíly, Obr. 32.-3), akrodontný (zuby nasadajú
na vrchnú časť ďasien – chameleónovité, →
agamovité, hatéria bodkovaná, Obr. 32.-1) alebo pleurodontný (zuby vyrastajú na vnútornej
strane ďasien – → leguánovité, varanovité,
Obr. 32.-2). Hady majú modifikovaný pleurodontný chrup (ich zuby sú lemované kosťou aj
mediálne). Z hľadiska tvaru zubov majú plazy
ozubenie buď homodontné (tiež „izodontné“,
t.j. chrup tvoria zuby rovnakého tvaru) alebo
heterodontné (zuby sú funkčne i tvarovo rozrôznené). Obnova zubov je zvyčajne neprestajná (polyfyodontný chrup), zriedkavejší je
chrup difyodontný (mliečny a trvalý chrup) či
dokonca monofyodontný (zuby po vypadnutí
nedorastajú, napr. hatéria bodkovaná). Jedova-
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té kôrnatce (pozri → kôrnatcovité) majú veľké
ryhované jedové zuby na dolnej čeľusti. Hady
majú zuby buď hladké, bez rýh (aglyfné hady –
nejedovaté, Obr. 32.-4), alebo majú vytvorený
jeden z troch typov chrupu špecializovaného
na prenos jedu do rany. Opistoglyfné hady
(napr. bojgy z čeľade → užovkovitých) majú
zväčšené ryhované zuby vzadu na hornej čeľusti (Obr. 32.-5), proteroglyfné hady (→ koralovcovité) majú zväčšené zuby (s viac–menej
uzavretým kanálikom) na hornej čeľusti vpredu (Obr. 14., 32.-6). Solenoglyfné hady (→
vretenicovité) majú sklopné, duté, šabľovito
zahnuté dlhé zuby (Obr. 32.-7), ktoré sa vztyčujú až v okamihu uhryznutia (Obr. 35.). Jedové žľazy vznikajú premenou jednej zo štyroch
párových slinných žliaz, ich vývody môžu byť
priamo spojené s jedovými zubmi (proteroglyfné a solenoglyfné hady, ktoré tiež môžu jed
zo žľazy aktívne vypudzovať vďaka sťahom
mohutných svalových zvieračov). Samotný jed
je veľmi zložitou substanciou, obsahuje v rôznom pomere zložky neurotoxické, kardiotoxické, hemolytické a vazoaktívne. Potrava sa z
ústnej dutiny dostáva do ďalších oddielov tráviacej sústavy (Obr. 2., 33.) nerozžutá. Cez hltan (pharynx) a pažerák (oesophagus), ktorý je
vďaka pozdĺžnym záhybom mimoriadne roz-
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za (pancreas) je stavebne i umiestnením veľmi
variabilná. Ústi do dvanástnika (duodenum)
spolu so žlčovodom (ductus choledochus).
Tenkým črevom (intestinum tenue) prechádza
potrava do hrubého čreva (colon), na mieste
ich spojenia je záklopka regulujúca množstvo
prechádzajúcej tráveniny. S výnimkou krokodílov sa plazom v mieste spojenia tenkého a
hrubého čreva ako prvým stavovcom vyvinulo
slepé črevo (caecum). Hrubé črevo je zakončené konečníkom (rectum) ústiacim do kloaky
(cloaca).
Trimeresurus gramineus – štrkáčovec zelený
→ vretenicovité
Trionychidae → kožnatkovité
Trionychoidea – fylogenetická línia korytnačiek zahŕňajúca čeľade → kožnatkovité, → karetkovité, → Dermatemydidae a → klopavkovité (Obr. 16.).
Trogonophidae – čeľaď → plazov zaraďovaná spolu s čeľaďami → obrúčkovcovité, →
dvojnôžkovité a → Rhineuridae do podradu →
obrúčkovce. Sú beznohé, nemajú v koži osteodermy (pozri → koža plazov) a nemajú zachované rudimenty končatín ani pletencov. Nie sú
schopné → autotómie chvosta. Dorastajú do 24
cm. Živia sa bezstavovcami nachádzanými
v podzemných norách. Sú vajcorodé, s výnimkou druhu Trogonophis wiegmanni, ktorý rodí
mláďatá. Vyskytujú sa v severnej a južnej Afrike a na Arabskom polostrove. Čeľaď združuje 4 rody so 6 druhmi.
Trogonophis wiegmanni → Trogonophidae
Tropidophiidae – čeľaď malých → hadov,
dorastajúcich maximálne do 100 cm, väčšinou
však menej. Žijú najmä v pralesoch, a to tak terestricky ako aj arborikolne. Majú zachované
rudimenty panvy a samci i rudimenty zadných
končatín, ktoré vyčnievajú na povrch tela
v kloakálnej oblasti v podobe ostrohovitých
výbežkov. Niektoré druhy majú pozoruhodné
obranné správanie - v ohrození sa často obracajú bruchom nahor a vytláčajú krv z úst a očí.
Rozšírené sú na Antilách a v Strednej a Južnej
Amerike. Patria sem 2 rody (Trachyboa a Tropidophis) s celkovo 31 druhmi.
Tropidophis → Tropidophiidae
Tupinambis merianae – teju pásavý → tejuovité
Tupinambis nigropunctatus → tejuovité
Tupinambis teguixin – teju žakruaru → tejuovité
tupochvostovité (Xenopeltidae) – čeľaď →
hadov adaptovaných na hrabavý spôsob života,
žijúcich v pôde tropických dažďových pralesov
juhovýchodnej Ázie. Zaraďované sú medzi
veľhadovce (Henophidia), dosahujú však pomerne malých rozmerov (celková dĺžka sa pohybuje do asi 1 m). Na chrbtovej strane majú
veľmi tmavo sfarbené šupiny (bývajú tmavohnedé až čierne), charakteristické sú vysokým
dúhovým leskom. Opísané sú dva druhy patriace do rodu Xenopeltis. Oba sa vyznačujú

Obr. 33. Schéma tráviacej sústavy a prídavných žliaz plazov
(Phrynosoma z čeľade leguánovitých), pohľad zdola.
1 – pažerák, 2 – žalúdok, 3 – tenké črevo, 4 – hrubé črevo, 5 –
kloaka, 6 – podžalúdková žľaza, 7 – pečeň, 8 – žlčník (Podľa
Obsta a kol., 1993).

tiahnuteľný a umožňuje prijať veľké sústa (hady), prechádza do žalúdka (ventriculus). Žalúdok je tvarovo veľmi variabilný, krokodíly majú jeho zadnú časť modifikovanú do oddielu
pripomínajúceho svalnatý žalúdok vtákov.
Všetky plazy majú viaclaločnú pečeň (hepar)
so žlčníkom (vesica felea). Podžalúdková žľa46
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nočnou aktivitou. Známejší z nich je Xenopeltis unicolor.
Typhlopidae → slepáňovité
Typhlopoidea → Scolecophidia
Typhlops vermicularis → slepáň žltkastý
Tyrannosaurus → dinosaury
Ungaliophis → Boidae
Unidentata – fylogenetická línia → jašterov
zahŕňajúca línie → Episquamata a → Scincoformata (Obr. 13.).
Uromastyx → agamovité
Uropeltidae → štítochvostovité
užovka (Coronella) – rod malých až stredne
veľkých → hadov z čeľade → užovkovitých,
dorastajúcich najviac do dĺžky 90 cm. Malá
sploštená hlava nie je výrazne odlíšená od valcovitého trupu, chvost je krátky. Malé oko má
okrúhlu zrenicu. Na tele sú hladké šupiny
(Obr. 5. A). Análny štítok je spravidla rozdelený na dve časti (Obr. 29. E), zriedkavejšie celistvý. Zuby v hornej čeľusti sa smerom dozadu zväčšujú, v dolnej čeľusti sú rovnako veľké.
Korisť ovíjajú slučkami tela. Sú vajcorodé alebo živorodé. Do rodu patria v súčasnosti (po
odčlenení väčšiny z 20 druhov zaraďovaných
pôvodne do tohto rodu) len 2 druhy, rozšírené
v Európe, severozápadnej Afrike a západnej
Ázii. U nás žije jeden druh – → užovka hladká.
užovka (Natrix) – rod stredne veľkých → hadov z čeľade → užovkovitých, dorastajúcich
do dĺžky 1 – 2 m. Telo majú zo strán stlačené,
hlavu zreteľne odlíšenú od trupu, chvost pomerne krátky. Oko majú veľké s okrúhlou zreničkou. Chrup majú aglyfný (pozri → tráviaca
sústava plazov), zuby ostré, dozadu ohnuté.
Zuby na čeľustnej kosti sa smerom dozadu postupne zväčšujú. Šupiny na chrbte majú viac či
menej kýlovité (Obr. 5. B, C), análny štítok
rozdelený (Obr. 29. E). Sú semiakvatické, prevažne ichtyofágne alebo batrachofágne, prispôsobené na plávanie a potápanie. Korisť pred
zožratím neusmrcujú. Sú vajcorodé. Samice
bývajú väčšie a robustnejšie ako samce. V sebaobrane vypúšťajú páchnuci výlučok análnych žliaz. Do rodu patria v súčasnosti (po odčlenení väčšiny zo 70 druhov zaraďovaných
pôvodne do tohto rodu) len 3 druhy rozšírené v
Európe, severnej Afrike a Ázii až po severozápadnú Indiu a vnútornú Áziu, a taxonomicky
neistý kaukazský druh Natrix megalocephala.
U nás žijú dva druhy.
užovka (Zamenis) – rod stredne veľkých až
veľkých → hadov z čeľade → užovkovitých,
dorastajúcich niekedy do dĺžky viac ako 2 m.
Hlava väčšiny druhov nie je výrazne odlíšená
od trupu. Telo je svalnaté, obyčajne s nápadne
plochým bruchom. Veľké oči majú najčastejšie
kruhovú zrenicu. Šupiny na chrbte sú hladké
alebo s nevýrazným kýlom (Obr. 5. A). Análny
štítok je spravidla rozdelený (Obr. 29. E).
Chrup majú aglyfný (pozri → tráviaca sústava
plazov). Korisť (väčšinou drobné hlodavce a

vtáky) spravidla usmrcujú zadusením v závitoch tela. Niekedy požierajú i vtáčie vajcia. Sú
vajcorodé. Do rodu patrí viac než 5 druhov
rozšírených v južnej a strednej Európe, a
v Ázii. V minulosti patrili druhy tohto rodu do
rodu Elaphe. U nás žije jeden druh – → užovka stromová.
užovka červená (Pantherophis guttatus) →
užovkovité
užovka červenohlavá (Platyceps collaris) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých, známy
aj pod starším označením Coluber rubriceps.
Menší druh dorastajúci do 100 cm. Sfarbením
sa veľmi podobá na → užovku štíhlu, má však
do červena sfarbenú hlavu a spojené škvrny
v krčnej oblasti. Rozšírená je na Blízkom východe, v Európe sa vyskytuje len v juhozápadnom Bulharsku a v európskej časti Turecka.
užovka fŕkaná (Natrix tessellata) – druh →
hada z čeľade → užovkovitých (pozri aj →
užovka (Natrix)). Dorastá do dĺžky najviac 70
cm (samce) až 100 cm (samice). Hlavu (Obr.
34. D) má predĺženú, trojuholníkovitú. Chvost
tvorí asi 16 – 20 % celkovej dĺžky. Vystupujúce oči ležia pomerne vysoko a vpredu. Šupiny
na chrbte i na vrchnej strane chvosta sú výrazne kýlovité (Obr. 5. C). Sfarbenie je premenlivé, telo je na vrchnej strane väčšinou olivovosivé až hnedosivé, inokedy tmavé, okrové alebo červenkasté. Na chrbte sú väčšinou prítomné tmavé škvrny, usporiadané viac–menej šachovnicovito, inokedy v niekoľkých pozdĺžnych radoch (foto na zadnej strane obálky). Na
bruchu bývajú na belavom, žltkastom až červenkastom podklade čierne škvrny tvoriace
často šachovnicovú kresbu, niekedy 1 – 2 pozdĺžne pruhy, inokedy je brucho celé tmavé.
Samce sú menšie a štíhlejšie ako samice a majú relatívne dlhší chvost. Žije v strednej, južnej
a juhovýchodnej Európe, severovýchodnej Afrike, Prednej a Strednej Ázii až do severozápadnej Indie. U nás sa vyskytuje miestami pozdĺž tokov niektorých riek, slepých ramien,
kanálov i priehradných nádrží. Viazaná je najmä na blízkosť tečúcich vôd. V iných častiach
svojho rozsiahleho areálu býva charakter vodných tokov či plôch, v blízkosti ktorých žije,
veľmi rozmanitý (vrátane malých rybníčkov,
horských potokov a morského pobrežia). Väčšinou uprednostňuje zarastené alebo kamenisté
pobrežia, odkrytým brehom sa skôr vyhýba.
Hypsometricky u nás nevystupuje nad 400 m
n. m., v iných oblastiach areálu však žije až do
3000 m n. m. (Kirgizstan). Aktívna je cez deň,
najmä ráno a dopoludnia, keď loví potravu
(predovšetkým ryby, v menšej miere obojživelníky, výnimočne iné stavovce); popoludní
sa slní alebo ukrýva. V horúcich letných dňoch
trávi veľa času vo vode. Nie je teritoriálna, hoci dospelé jedince majú obľúbené odpočívadlá,
úkryty i loviská. Pri vyrušení uniká do vody.
Zimoviská (v zemi, skalách a pod., často mimo
brehov vôd) opúšťa v marci – apríli. Aktívna
47
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býva do začiatku októbra. Často hromadne zimuje, a to i spolu s inými druhmi hadov. Páriť
sa začína v máji, niekedy už koncom apríla.
Nemá vyhranené predkopulačné správanie (s
výnimkou občasných naháňačiek samice samcom). Pári sa aj hromadne v zoskupeniach s
prevažujúcim počtom samcov. V júli samica
kladie do tlejúcich rastlinných zvyškov 5 – 35
bielych vajec s dĺžkou 25 – 45 mm. Inkubácia
trvá zvyčajne 40 – 50 dní. Mláďatá sa u nás
liahnu koncom augusta a v septembri, po vyliahnutí merajú väčšinou okolo 25 cm. Pohlavne dospievajú vo veku 3 – 5 rokov, samce skôr
ako samice. Dožíva sa 9 – 15 rokov. V súčasnosti je väčšinou autorov považovaná za monotypický druh (netvorí poddruhy).
užovka golierikatá (Eirenis collaris) – druh
→ hada z čeľade → užovkovitých. Malý druh
dorastajúci maximálne do 35 cm. Základné
sfarbenie je žltohnedé, za hlavou sa nachádza
tmavá priečna škvrna. Živí sa najmä hmyzom.
Aktívna je cez deň. Je vajcorodá. Vyskytuje sa
v Zakaukazsku a na Strednom východe, do Európy zasahuje svojím rozšírením v oblasti kaspického pobrežia v južnom Rusku.
užovka gyaroská (Hierophis gyarosensis) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých. Málo
známy druh opísaný pôvodne ako poddruh →
užovky zlostnej. Vyskytuje sa na gréckom
ostrove Gyaros.
užovka hladká (Coronella austriaca) – druh
→ hada z čeľade → užovkovitých (pozri aj →
užovka (Coronella)). Len výnimočne býva
dlhšia ako 90 cm. Chvost tvorí 15 – 25 % celkovej dĺžky. Nozdra leží uprostred jediného
štítka (Obr. 34. B). Sfarbenie je variabilné, zvrchu sivé, striebristé, sivohnedé až červenkasté.
Na chrbte bývajú dva, niekedy štyri pozdĺžne
rady tmavých škvŕn. Samice majú brucho zvyčajne sivé až čierne, samce väčšinou svetlejšie,
hnedasté až červenkasté, s tmavými škvrnkami. Hlavu má zvrchu tmavú, v záhlaví s tmavou symetrickou škvrnou v tvare písmena V.
Od nozdry cez oko a kútiky úst až na krk sa jej
tiahne tmavý prúžok. Samce mávajú relatívne
dlhší chvost ako samice. Žije takmer v celej
Európe po 60° severnej šírky okrem Dánska,
Írska, severného Nemecka, väčšiny Anglicka,
Fínska a Pyrenejského polostrova. Jej areál zasahuje aj do Malej Ázie, severného Iránu, na
Kaukaz a do západného Kazachstanu. Obýva
najrôznejšie biotopy od nížinných stepí cez lesostepi, lesy až po alpínske zóny. Možno ju nájsť na aridných stanovištiach i na rašeliniskách.
U nás ju najčastejšie nachádzame v stredných
polohách teplých pahorkatín vo výškach 200 –
1500 m n. m., na Kaukaze vystupuje až do
3000 m n. m. Vyhľadáva lokality s heterogénnym rastlinným pokryvom, dobrými úkrytovými možnosťami a dostatkom potravy. Preferuje slnečné skalnaté a krovinaté stráne, okraje
lesov, opustené stavby a kameňolomy. Aktívna
je cez deň od konca marca do konca októbra, a
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to prevažne dopoludnia; popoludní sa zvyčajne
ukrýva. V horúcich letných dňoch upadá niekedy do letného spánku, jedince sa však nezdružujú v spoločnom úkryte. Loví prevažne
jašterice a slepúchy, ale aj hady. Živí sa aj malými cicavcami, prípadne vtáčími mláďatami,
obojživelníkmi alebo bezstavovcami. Korisť
rýchlo ovinie niekoľkými slučkami tela a dusí
ju. Pri vyrušení sa obyčajne stáča do kruhu,
podniká výpady s otvorenou papuľkou a syčí,
pri uchopení hryzie. Týmto správaním a čiastočne aj sfarbením pripomína → vretenicu severnú, čo je často príčinou jej nezmyselného
zabíjania. Jej uhryznutie je pre človeka neškodné. Páriť sa začína na prelome apríla a mája. Samce pred párením navzájom bojujú, pretláčajú sa a hryzú. Typické je aj hryzenie pri
kopulácii, keď samec drží samicu čeľusťami za
šiju. Užovka hladká je živorodá, koncom augusta až začiatkom septembra rodí zvyčajne 5
– 8 mláďat (plodnosť stúpa s veľkosťou samíc)
obalených priehľadnými blankami, ktoré sa
pretrhnú väčšinou už pri pôrode. Samice často
nestačia po fyzicky vyčerpávajúcom období
gravidity dostatočne rýchlo obnoviť svoju
kondíciu, takže bývajú plodné len každý druhý
rok. Novorodené mláďatá dosahujú dĺžku do
20 cm. Pohlavne dospievajú vo veku 3 (samce)
resp. 4 (samice) rokov. U nás je rozšírená nesúvislo, pričom zvyčajne indikuje relatívne
málo narušené stanovište so zachovalou druhovou diverzitou. Je citlivá na civilizačné
zmeny prostredia – deštrukciu pôvodných biotopov, zavádzanie monokultúr, urbanizáciu,
mechanizáciu a chemizáciu poľnohospodárstva. Tvorí 2 – 3 poddruhy. U nás žije užovka
hladká európska (Coronella austriaca austriaca), ktorá obýva väčšinu areálu.
užovka jašteričia (Malpolon monspessulanus)
– druh → hada z čeľade → užovkovitých.
Veľký štíhly had dorastajúci do 170 cm, výnimočne i viac. Prečnievajúce okraje štítkov nad
očami dodávajú užovke jašteričej „zamračený“
výraz. Základné sfarbenie je v sivých alebo sivožltých či hnedých odtieňoch. Niektoré šupiny majú tmavé okraje, čo dodáva hadovi jemne
škvrnitý výzor. Má opistoglyfný chrup (pozri
→ tráviaca sústava plazov) a jedovú žľazu.
Loví najmä jašterice, iné hady a hlodavce.
Rozšírená je od Pyrenejského polostrova cez
niektoré stredomorské ostrovy a Balkánsky
polostrov až do južného Ruska severne od
Kaukazu. Mimo Európy sa vyskytuje v severnej Afrike a juhozápadnej Ázii.
užovka kapucňová (Macroprotodon cucullatus) – druh → hada z čeľade → užovkovitých.
Je to malý had dorastajúci maximálne do 65
cm. Základné sfarbenie je sivé alebo hnedé,
okraje niektorých šupín sú tmavé alebo svetlé
a vytvárajú dojem sieťovanosti a škvrnitosti.
Za hlavou je typická tmavá kapucňovitá kresba. Aktívna je predovšetkým v noci. Má opistoglyfný chrup (pozri → tráviaca sústava pla48
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zov) so zadnými ryhovanými zubmi napojenými na jedovú žľazu. Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove a na Baleárskom súostroví.
Mimo Európy žije v severnej Afrike a na Blízkom východe.
užovka kaspická (Dolichophis caspius) – druh
→ hada z čeľade → užovkovitých. Známa je aj
pod staršími menami Coluber caspius
a Hierophis caspius. V minulosti bola považovaná za poddruh užovky žltobruchej (Dolichophis jugularis). Veľký druh dorastajúci
bežne 200 cm, maximálne až do 300 cm. Sfarbenie je žltohnedé alebo sivohnedé, šupiny sú
tmavo lemované a vytvárajú sieťovitý vzor. Je
vajcorodá, s dennou aktivitou. Loví najmä jašterice a hlodavce, pričom sa pohybuje mimoriadne rýchlo. Vyskytuje sa v Maďarsku, na
Balkánskom polostrove, Stredomorských
ostrovoch, južnej Ukrajine a južnom Rusku.
Východne siaha jej areál až do Kazachstanu.
užovka leopardovitá (Zamenis situla) – druh
→ hada z čeľade → užovkovitých, známy aj
pod starším menom Elaphe situla. Malý druh
dorastajúci do 100 cm. Farebne je veľmi atraktívna – na sivom podklade má kresbu tvorenú
oválnymi červenými škvrnami lemovanými
tmavým okrajom. Občas sa vyskytuje aj pruhovaná forma, ktorá má na základnom podklade pozdĺžne čierne pruhy, niekedy s červenými
okrajmi. Medzi oboma formami existujú prechodné typy sfarbenia. Je to veľmi skryto žijúci had, živiaci sa najmä hlodavcami a jaštericami. Je vajcorodý. Vyskytuje sa na Sicílii
a v juhozápadnom Taliansku, ťažisko rozšírenia je však na Balkáne. Izolovaný výskyt je
známy z Krymu.
užovka mačacia (Telescopus fallax) – druh →
hada z čeľade → užovkovitých. Je to štíhly had
dorastajúci približne 80 cm, výnimočne až do
100 cm. Má výrazne odlíšenú hlavu od krku
a výrazné veľké oči s vertikálnou zrenicou.
Sfarbenie je hnedé, hnedožlté alebo sivasté
s veľkými tmavými oválnymi škvrnami na
chrbte. Živí sa najmä jaštericami. Aktívna je
v noci. Má opistoglyfný chrup (pozri → tráviaca sústava plazov) a jedovú žľazu so slabým
jedom. Je vajcorodá. Vyskytuje sa na Balkánskom polostrove od Istrie až po Grécko, Krétu
a niektoré ďalšie stredomorské ostrovy. Do Európy zasahuje aj svojím rozšírením v južnom
Rusku pri pobreží Kaspického mora. Mimo
Európy sa vyskytuje na Blízkom a Strednom
východe.
užovka mincová (Hemorrhois nummifer) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých, známy
aj pod starším menom Coluber nummifer, či
ako poddruh → užovky Ravergierovej. Stredne
veľký druh dorastajúci do 150 cm. Základné
sfarbenie je hnedé, hnedosivé či sivé s veľkými
oválnymi až kosoštvorcovitými škvrnami na
chrbte, ktoré občas nesplývajú. Druh je rozšírený od Grécka až po Tadžikistan na východe.

užovka obojková (Natrix natrix) – druh →
hada z čeľade → užovkovitých (pozri aj →
užovka (Natrix)). Dorastá do dĺžky 120 cm
(samce) až 150 cm (samice), u nás je obyčajne
asi o 50 cm menšia. Hlavu (Obr. 34. C) má
zhora sploštenú, elipsovitú až trojuholníkovitú
(staršie kusy). Chvost tvorí 15 – 25 % celkovej
dĺžky. Šupiny na chrbte sú kýlovité (Obr. 5.
B), na chvoste hladké. Telo môže byť na vrchnej strane sfarbené v rôznych odtieňoch sivej,
sivohnedej alebo olivovozelenej, inokedy je
modrasté až tmavobronzové, často s drobnými
riedkymi bodkami. Hlava je tmavšia ako trup.
Na zadnej časti hlavy je dvojica belavých, žltých až žltooranžových polmesiacovitých
škvŕn, ktoré sú výraznejšie v mladosti (foto na
zadnej strane obálky). Výnimočne sa u nás vyskytujú jedince s dvomi pozdĺžnymi bledými
pruhmi po stranách chrbta (farebná odchýlka
označovaná "persa", nie je však totožná s poddruhom N. natrix persa). Brušné štítky sú tmavosivé až čierne s bielou škvrnou na oboch
bočných okrajoch, niekedy aj uprostred štítka.
Samce sú menšie a štíhlejšie ako samice a majú relatívne dlhší chvost. Žije v celej Európe
okrem Írska a časti Škandinávie (od 67° s. š.),
v Alžírsku a Maroku, juhovýchodne zasahuje
až do Iránu a Izraela, na východe do severozápadného Mongolska. Charakteristickým biotopom u nás sú zarastené krovinaté brehy stojatých i tečúcich vôd, močiare, podmáčané lúky
a lesy lužného charakteru. Niektoré populácie
obývajú i pomerne suché biotopy. Často sa vyskytuje v blízkosti ľudských stavieb, najmä
schátraných. Hypsometricky vystupuje do
1000 m n. m. (na Slovensku), v južných častiach areálu až 2500 m n. m. Aktívna je cez
deň, v teplých dňoch uprostred sezóny prechádza na dvojvrcholovú aktivitu. Zimné úkryty
(diery pod zemou, kopy lístia, skalné štrbiny,
komposty a pod.) opúšťa v našich podmienkach zvyčajne koncom marca. Aktívna býva
do začiatku októbra. Často zimuje hromadne, a
to aj spolu s inými druhmi plazov, ba dokonca
obojživelníkov. Loví aktívne v pobrežných porastoch, zriedkavejšie vo vode. Korisť požiera
na brehu. Žerie predovšetkým obojživelníky,
zriedkavejšie ryby, prípadne iné menšie stavovce či vtáčie vajcia, príležitostne i bezstavovce. Pári sa koncom apríla a v máji, časté je
hromadné párenie s prevažujúcim počtom
samcov. V júli samica kladie do vlhkých a teplých miest 8 – 50 bielych vajec (veľkosť znášky závisí od veľkosti samice) s dĺžkou 20 – 40
mm. Inkubácia trvá 1 – 3 mesiace. V chladných oblastiach sa prejavuje tendencia k živorodosti (predlžovanie inkubácie). Vyliahnuté
mláďatá merajú do 20 cm. Dospievajú vo veku
3 – 5 rokov, samce skôr ako samice. Dožíva sa
asi 16 rokov. Na vhodných stanovištiach u nás
je dosiaľ pomerne hojná a je naším najbežnejším hadom. Je polytypickým druhom, tvorí 9 –
11 poddruhov (názory na vnútrodruhovú taxo49
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užovke hladkej (Coronella austriaca), od ktorej sa líši kresbou na hlave a škvrnitým bruchom. Na rozdiel od nej je vajcorodá. Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove, v južnom
a východnom Francúzsku, v Taliansku a na Sicílii.
užovka stepná (Elaphe dione) – druh → hada
z čeľade → užovkovitých. Farebne je veľmi
variabilná, chrbát je od hnedej, sivej, žltej až
po oranžovočervenú, tmavšia kresba je tvorená
pozdĺžnymi pásmi alebo oválnymi či okrúhlymi škvrnami usporiadanými v pruhoch. Je vajcorodá. Živí sa najmä hlodavcami. Vyskytuje
sa od východnej Ukrajiny a južného Ruska až
po Čínu a Kóreu.
užovka stromová (Zamenis longissimus) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých (pozri
aj → užovka (Elaphe)). Má štíhle telo, v niektorých prípadoch dlhšie ako 2 m. Chvost tvorí
17 – 20 % celkovej dĺžky. Šupiny má hladké
(Obr. 5. A). Brušné štítky sú na bočných okrajoch zahnuté nahor, tvoria tak po oboch stranách brucha zreteľné hrany. Análny štítok je
rozdelený (Obr. 29. E), výnimočne celistvý.
Základné sfarbenie chrbta je olivové, olivovosivé, hnedé až medené, v dospelosti temer jednofarebné alebo s belavým lemovaním niektorých šupín, niekedy s pozdĺžnymi svetlejšími a
tmavšími pruhmi. Hlava (Obr. 34. A) je na
spodnej strane a pozdĺž papule žltá. Za hlavou
sú dve žlté škvrny (foto na zadnej strane obálky), pričom mladé jedince ich majú výraznejšie. Mláďatá majú na chrbte výraznejšie svetlé
škvrny alebo sieťovanie. Brucho je svetlé – belavé či žltobiele. Samce majú relatívne dlhší
chvost ako samice. Žije od severovýchodného
Španielska, Francúzska a Talianska cez strednú
Európu a severnú časť Balkánu po juhozápadnú Ukrajinu, Zakaukazsko a severný Irán. Slovenskom prechádza severná hranica súvislého
areálu. Obýva vlhké biotopy i suchšie územia
lesostepného charakteru, ako sú krovinami porastené skalnaté stráne, zarastené sady, opustené kameňolomy, prípadne riedke listnaté lesy.
Vyhľadáva miesta s dostatkom úkrytov a potravy a s možnosťou klásť vajcia, a to i v blízkosti človeka (vrátane hnojísk, kompostu a
pod.). Otvorenej krajine sa vyhýba. U nás ju
najčastejšie nachádzame na teplých biotopoch
v pohoriach na juhu a juhovýchode Slovenska
do výšky 900 m n. m., prípadne i v nížinách (v
južných častiach areálu vystupuje do výšky
1800 – 2000 m n. m. Zimuje od októbra do
konca apríla. Aktívna je cez deň, dopoludnia i
popoludní sa slní, večer hľadá potravu. Na poludnie sa ukrýva. Často celé roky vyhľadáva
rovnaký úkryt, pričom v jednom úkryte možno
nájsť i viac jedincov, niekedy aj → užovku
obojkovú. Loví na zemi i v dierach hlodavcov,
výnimočne aj na konároch stromov. Veľmi obratne sa šplhá. Jej korisťou sú malé cicavce,
menej často vtáky, príležitostne požiera aj vtáčie vajcia. Korisť po uchopení do čeľustí hneď

nómiu sú však veľmi nejednotné). Na Slovensku žije užovka obojková európska (Natrix natrix natrix).
užovka obyčajná → užovka obojková
užovka podkovovitá (Hemorrhois hippocrepis) – druh → hada z čeľade → užovkovitých,
známy aj pod starším menom Coluber hippocrepis. Je to veľký druh dorastajúci až do 200
cm. Základné sfarbenie je žltohnedé, hnedé
alebo olivovosivé, kresbu tvoria veľké oválne
čierne škvrny. Žije na veľkej časti Pyrenejského polostrova a na Sardínii. Okrem Európy sa
vyskytuje aj v severnej Afrike.
užovka pruhovaná (Zamenis lineatus) – druh
→ hada z čeľade → užovkovitých, známy aj
pod starším menom Elaphe lineata. Je príbuznou → užovky stromovej, od ktorej bola len
nedávno taxonomicky oddelená. Je sivo sfarbená s tmavými pozdĺžnymi pruhmi. Vyskytuje sa v južnom Taliansku a na Sicílii.
užovka pustatinová (Hemorrhois algirus) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých. Menší
druh dorastajúci maximálne do 100 cm. Je nevýrazne sfarbená v odtieňoch hnedej a šedej.
Kresba je tvorená veľkými oválnymi tmavými
škvrnami na chrbte a bokoch tela. Je vajcorodá. Aktívna je počas dňa. Živí sa najmä jaštericami a hlodavcami. Vyskytuje sa v severnej
Afrike, v Európe len na ostrove Malta.
užovka Ravergierova (Hemorrhois ravergieri) – druh → hada z čeľade → užovkovitých,
známy aj pod starším menom Coluber ravergieri. Stredne veľký druh dorastajúci do 150
cm. Základné sfarbenie je hnedé, hnedosivé či
sivé s veľkými oválnymi až kosoštvorcovitými
škvrnami na chrbte, ktoré občas splývajú. Druh
je rozšírený od východného Turecka až do juhozápadnej Ázie. V Európe sa vyskytuje len
v južnom Rusku, v oblasti západného pobrežia
Kaspického mora.
užovka rebríčková (Rhinechis scalaris) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých, známy
aj pod starším menom Elaphe scalaris. Dorastá
približne do 150 cm, výnimočne i viac. Základné sfarbenie je svetlohnedé s dvomi pozdĺžnymi tmavými pásmi. Hlava je zašpicatená. Je vajcorodá. Aktívna je najmä počas dňa,
živí sa hlodavcami a vtákmi. Rozšírená je na
Pyrenejskom polostrove, v juhovýchodnom
Francúzsku a na niekoľkých stredomorských
ostrovoch.
užovka Schmidtova (Dolichophis schmidtii) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých, známy
aj pod starším označením Coluber schmidtii či
ako poddruh užovky žltobruchej (Coluber jugularis). Je veľmi podobná a len ťažko morfologicky odlíšiteľná od → užovky kaspickej.
Ťažisko rozšírenia je v Zakaukazskej oblasti.
Do Európy zasahuje len v južnom Rusku, v oblasti západného pobrežia Kaspického mora.
užovka slučková (Coronella girondica) – druh
→ hada z čeľade → užovkovitých. Malý druh
dorastajúci do približne 80 cm. Je podobná →
50
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ovinie niekoľkými slučkami tela a udusí ju,
menšiu korisť požiera živú. V sebaobrane, ak
sa jej nepodarí utiecť, sa obyčajne stáča do
kruhu a hryzie. Jej uhryznutie je však pre človeka neškodné. Páriť sa začína na prelome mája a júna. Samce sa pred párením vzájomne
pretláčajú, preplietajú, niekedy i hryzú. Pred
kopuláciou samec prenasleduje samicu a hryzie ju do prednej časti tela. Pri vlastnej kopulácii samec drží samicu čeľusťami za hlavou. Je
vajcorodá. Biele vajcia, ktorých býva zväčša 5
až 9 (vzácne viac ako 20) a dosahujú dĺžku 35
až 70 mm, znáša od konca júna do začiatku
augusta pod mach, lístie, do kompostu, hnoja,
dutín v skalách; často spolu s inými samicami
(vrátane samíc užovky obojkovej). Mláďatá sa
liahnu koncom leta a pohlavne dospievajú najskôr v treťom roku života. Vyliahnuté mláďatá
dosahujú dĺžku do 35 cm. Užovka stromová sa
môže dožiť až 25 rokov. Tvorí 3 – 4 poddruhy.
U nás žije užovka stromová stredomorská
(Zamenis longissimus longissimus), ktorá obýva väčšinu areálu.
užovka štíhla (Platyceps najadum) – druh →
hada z čeľade → užovkovitých, známy aj pod
starším menom Coluber najadum. Menší druh
dorastajúci do maximálne 140 cm, zväčša však
o niečo menej. Predná časť tela je sfarbená odlišne od zadnej. Je sivohnedá s niekoľkými
veľkými tmavými oválnymi škvrnami po bokoch krčnej oblasti. Od tretiny celkovej dĺžky
sa sfarbenie postupne mení na jednofarebné
hnedožlté až červenohnedé. Živí sa najmä jaštericami. Je veľmi rýchla. Je vajcorodá. Vyskytuje sa od Istrie pozdĺž jadranského pobrežia až
do Grécka a európskej časti Turecka. Rozšírená je aj na severnej strane Kaukazu, v južnom
Rusku. Na Blízkom východe zasahuje do Sýrie
a Iraku.
užovka štvorpása (Elaphe quatuorlineata) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých. Veľký
druh dorastajúci až 250 cm. Základné sfarbenie
je hnedé, chrbtom sa tiahnu štyri pozdĺžne
tmavohnedé pásy. Sfarbenie mláďat je výrazne
odlišné od dospelých jedincov – na sivom až
hnedom podklade majú tmavohnedé škvrny.
K prefarbeniu dochádza postupne počas rastu.
Je vajcorodá. Aktívna je cez deň. Živí sa najmä
hlodavcami, vtákmi a vtáčími vajcami. Vyskytuje sa v Taliansku a na Balkánskom polostrove. V južnom Bulharsku a v Grécku žije parapatricky s príbuzným druhom → Elaphe sauromates.
užovka trpasličia (Eirenis modestus) – druh →
hada z čeľade → užovkovitých. Malý had dorastajúci do 50 cm. Chrbtová strana je sivohnedá až hnedá, niekedy sú jednotlivé šupiny tmavo lemované. Živí sa hmyzom. Je vajcorodá.
Vyskytuje sa v oblasti Kaukazu a Turecka. Do
Európy zasahuje v južnom Rusku pri pobreží
Kaspického mora a v európskej časti Turecka.
užovka vretenicovitá (Natrix maura) – druh
→ hada z čeľade → užovkovitých. Je to stred-

ne veľká užovka dorastajúca do približne 100
cm. Základné sfarbenie je hnedé až hnedooranžové či hnedosivé. Kresba je tvorená tmavými škvrnami, ktoré sa môžu na chrbte spájať. Je to semiakvatický druh živiaci sa najmä
obojživelníkmi a rybami. Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove, vo Francúzsku, Švajčiarsku a v severnom Taliansku. Je vajcorodá.
užovka zakaukazská (Zamenis hohenackeri)
– druh → hada z čeľade → užovkovitých,
známy aj pod starším menom Elaphe hohenackeri. Menší druh dorastajúci do približne 100
cm. Základné sfarbenie je sivé alebo sivohnedé. Chrbát je zdobený hnedými škvrnami, ktoré môžu splývať do pozdĺžnych pásov. Vyskytuje sa v Turecku, na Blízkom východe a na
Kaukaze. Na európske územie zasahuje
v oblasti severného Kaukazu.
užovka zlostná (Hierophis gemonensis) – druh
→ hada z čeľade → užovkovitých. Známa je aj
pod starším menom Coluber gemonensis.
Stredne veľký druh dorastajúci do 100 cm. Telo je tmavé, v prednej časti ho zdobia drobné
čierne škvrny so svetlými bodkami. Je vajcorodá. Užovka zlostná je svetlomilný druh živiaci sa jaštericami a hlodavcami. Pohybuje sa
veľmi rýchlo. Vyskytuje sa na jadranskom pobreží od Istrie až po Peloponézsky polostrov
a Krétu.
užovka žltozelená (Hierophis viridiflavus) –
druh → hada z čeľade → užovkovitých, známy
aj pod starším označením Coluber viridiflavus.
Je to veľký druh dorastajúci až do 200 cm.
Sfarbenie je tmavé, v hnedých odtieňoch, prípadne takmer čierne, v prednej časti tela posiate jemnými bielymi či žltými škvrnkami. Je
vajcorodá. Vyskytuje sa vo východnom Španielsku, vo Francúzsku, Taliansku, na Sicílii,
Sardínii a Korzike a zasahuje až po Istriu.
Obýva tiež niektoré stredomorské ostrovy.
užovkovce (Caenophidia) – fylogenetická línia
(nazývaná aj Xenophidia ) moderných → hadov zahŕňajúca čeľaď → bradavičníkovité
a skupinu → Colubroidea (Obr. 7.).
užovkovité (Colubridae) – veľmi rôznorodá
čeľaď → hadov existujúca pravdepodobne od
kriedy (doložená však až z eocénu), ktorá je
dodnes v plnom rozvoji. Aj v súčasnosti prebiehajúca intenzívna speciácia sa odráža v
problémoch s taxonomickým hodnotením foriem na druhovej úrovni a v existencii mnohých, často veľmi odlišných systémov. Skupina združuje asi 1800 recentných druhov a približne 320 rodov. Počet podčeľadí je variabilný, pričom zvyčajne sa rozlišujú podčeľade
Natricinae, Colubrinae, Xenodontinae, Dipsadinae, Homalopsinae, Pareatinae, Aparallactinae. Veľmi problematické sú však mnohé ázijské a africké druhy, ktoré pravdepodobne vytvárajú niekoľko samostatných fylogenetických línií. Čeľaď zahŕňa druhy s dĺžkou od 20
do 400 cm. Chrup majú aglyfný (zuby hladké),
zriedkavejšie opistoglyfný (v zadnej časti hor51
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ných čeľustí sú zuby s pozdĺžnou ryhou na
zadnej strane, pričom ryhou steká pri uhryznutí
do rany jed – Obr. 32., pozri aj → tráviaca sústava plazov); izodontný alebo heterodontný
(pozri → tráviaca sústava plazov), prípadne
redukovaný (vajcožrúty – napr. vajcožrút čierny, Dasypeltis atra). Končatiny i pletence im
úplne chýbajú. Šupiny na tele, usporiadané v
pozdĺžnych radoch, sa obyčajne strechovito
prekrývajú (Obr. 5., 6.). Na bruchu majú jeden
rad výrazne rozšírených veľkých štítkov (Obr.
6. B), na hlave pileus (pozri → koža plazov)
tvorený veľkými charakteristicky usporiadanými štítkami (zvyčajne 9, Obr. 29. B, 34. A–
D). Zrenicu majú väčšinou okrúhlu, vzácne
vertikálne alebo horizontálne štrbinovitú. Sú
kozmopolitne rozšírené, chýbajú len vo vyšších zemepisných šírkach a na niektorých oceánskych ostrovoch. Obývajú širokú škálu bio-
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živorodé, niekedy i s jednoduchou placentou.
U nás je čeľaď zastúpená 3 rodmi so 4 druhmi:
→ užovka obojková, → užovka fŕkaná, →
užovka hladká a → užovka stromová. Zo známejších druhov žijúcich mimo nášho územia
možno uviesť napr. koralovku čiernobielu
(Lampropeltis getula) alebo → užovku jašteričiu, veľmi tenkým dlhým telom je zaujímavá
bičovka zelená (Ahaetulla prasina) či vodnárka tykadlová (Erpeton tentaculatum).
vajce plazov → pohlavná sústava plazov
vajcožrút čierny (Dasypeltis atra)
→
užovkovité
varan komodský (Varanus komodoensis) →
varanovité
varan nílsky (Varanus niloticus) → varanovité
Varanidae → varanovité
Varanoidea – fylogenetická línia (označovaná
aj ako Platynota) → jašterov zahŕňajúca čeľade
→ varanovité, → varanovcovité a → kôrnatcovité (Obr. 13.).
varanovcovité (Lanthanotidae) – monotypická
čeľaď → jašterov s jediným druhom varanovcom bornejským (Lanthanotus borneensis) dorastajúcim do 45 cm. Nemá vonkajšie zvukovody a bubienok, má vyvinuté hemibaculum –
chrupkovité tyčinky vystužujúce hemipenisy.
Vyskytuje sa v tropických vlhkých lesoch Bornea a je veľmi málo známym živočíchom. Je
semiakvatický, ale loví i na súši v blízkosti vody. Živí sa bezstavovcami a malými stavovcami. Je vajcorodý. Je blízkym príbuzným → varanovitých.
varanovec bornejský (Lanthanotus borneensis) → varanovcovité
varanovité (Varanidae) – čeľaď menších až
veľkých → jašterov s malou hlavou, relatívne
dlhým krkom, silným telom i končatinami a
silným dlhým chvostom. Žijú od aridných oblastí až po tropické lesy. Rozšírené sú
v tropickom a subtropickom pásme Afriky,
Ázie a Austrálie. Najmenší druh meria 23 cm
(Varanus brevicauda). Asi najznámejší varan
komodský (Varanus komodoensis) (Obr. 9.)
dosahuje dĺžku 3 m a váži až do 135 kg. Najväčším žijúcim varanom je však varan bengálsky (Varanus bengalensis), ktorý môže dorásť
vyše 3 m. Fosílne druhy boli dlhé až do 6 m.
Sú vajcorodé, ich páreniu často predchádza ritualizovaný zápas samcov. Sú karnivorné. Malé druhy chytajú predovšetkým hmyz, menšie
plazy a obojživelníky, väčšie druhy ulovia i
väčšie stavovce vrátane cicavcov. Väčšina
druhov je terestrických a arborikolných, niektoré druhy (napr. varan nílsky, Varanus niloticus) občas lovia aj vo vode.
Varanus bengalensis – varan bengálsky → varanovité
Varanus komodoensis – varan komodský →
varanovité
Varanus niloticus – varan nílsky → varanovité
veľhad kráľovský (Boa constrictor) → veľhadovité

Obr. 34. Hlavy našich hadov s vyznačením typického usporiadania štítkov na nich.
A. užovka stromová, B. užovka hladká, C. užovka obojková, D.
užovka fŕkaná, E. vretenica severná (Podľa Hraběho a kol.,
1973).

topov od tropických dažďových pralesov po
púšte, od tropického pásma po oblasti za hranicou polárneho kruhu. Poznáme formy zemné,
stromové (Chrysopelea pelias je schopný kĺzavého letu zo stromov), podzemné i akvatické
(sladkovodné i morské). Niektoré sú potravne
špecializované (na hady, slimáky, vtáčie vajcia). Obyčajne sú vajcorodé, mnohé sú však
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veľhadík piesočný (Eryx jaculus) – druh →
hada z čeľade → veľhadovitých. Dorastá približne 60 – 70 cm, hlavu nemá zreteľne odlíšenú od tela. Základné sfarbenie je sivé, hnedasté
či žltohnedé. Na chrbte a bokoch sú škvrny,
ktoré sa miestami spájajú. Je to polopúštny
druh, ktorý žije čiastočne podzemným spôsobom života v norách hlodavcov alebo v piesku
či pod kameňmi. Je živorodý. Vyskytuje sa na
juhu Balkánskeho polostrova, mimo Európy
v severnej Afrike a na Blízkom a Strednom
východe až po východný Irán.
veľhadík púštny (Eryx miliaris) – druh → hada z čeľade → veľhadovitých. Dorastá len do
55 cm. Základné sfarbenie chrbtovej strany tela je pieskovožlté až hnedé. Kresba je tmavá
a tvoria ju viac či menej pospájané škvrny,
niekedy formujúce priečne pruhy. Druh sa vyskytuje najmä na Strednom východe. V Európe
žije len v južnom Rusku v oblasti východne
a severne od Kaspického mora.
veľhadovce (Henophidia) – parafyletická skupina → hadov zahŕňajúca skupiny → Anilioidea, → Booidea a čeľaď → bradavičníkovité
(Obr. 7.).
veľhadovité (Boidae) – čeľaď veľkých a silných nejedovatých → hadov. Väčšinou sú rozšírené v neotropickej oblasti, niektoré žijú na
Madagaskare a v juhozápadnom Tichomorí.
Pytóny (Pythoninae) sa vyskytujú v Afrike,
Austrálii a Ázii. Veľhadíky z podčeľade Erycinae obývajú piesočné alebo skalnaté oblasti
(najmä púšte) od južnej Európy a východnej
Afriky po Indiu. Druhy z podčeľadí Boinae a
Pythoninae obývajú široký okruh biotopov od
púští po dažďové pralesy, vyskytujú sa dokonca i v ihličnatých lesoch mierneho pásma na
severozápade USA (Charina). Čeľaď zahŕňa
najväčšie dnes žijúce hady. Anakondy (druhy
rodu Eunectes) a pytón mriežkovaný (Python
reticulatus) môžu dorásť do dĺžky takmer 10
m. Niektoré druhy, napr. z rodov Eryx alebo
Charina sú však menšie ako 1 m. Potravou
veľhadov sú najmä cicavce, vtáky a iné stavovce primeranej veľkosti. Druhy podčeľadí
Boinae a Pythoninae majú vyvinuté teplocitlivé orgány, v typickom prípade v podobe jamiek na horných či dolných labiálnych štítkoch, ktoré hadom pomáhajú vyhľadávať korisť. Pytóny obyčajne kladú vajcia, ostatné
druhy sú živorodé. Mnoho pytónov kladie vajcia do vybudovaných hniezd alebo do dier
v zemi. Samice dokonca inkubujú vajcia v závitoch svojho tela, pričom svalovou triaškou
(tremorom) dokážu zvýšiť teplotu v okolí vajec
aj o niekoľko stupňov nad teplotu okolia. Pytóny a veľhadíky (Erycinae) sa často pokladajú
za samostatné čeľade (Pythonidae, resp. Ericidae). V teráriách často chovanými druhmi sú
napr. veľhad kráľovský (Boa constrictor), pytón tigrovitý (Python molurus), pytón kráľovský (Python regius). Ďalšie známe druhy sú
napr. psohlavec zelený (Corallus caninus),

veľhadík piesočný (Eryx jaculus) či anakonda
veľká (Eunectes murinus). Rod Ungaliophis
z podčeľade Boinae býva v niektorých systémoch zaraďovaný do samostatnej podčeľade
Ungaliophiinae v čeľadi → Tropidophiidae,
podobne ako zvláštny druh Exiliboa placata
z južného Mexika. Tento druh sa živí výhradne
žabami a mlokmi. Čeľaď veľhadovitých tvorí
vyše 20 rodov s viac než 75 druhmi.
veľhadovka kýlovitá (Bolyeria multocarinata) → veľhadovkovité
veľhadovka maskarénska (Casarea dussumieri) → veľhadovkovité
veľhadovkovité (Bolyeridae) – čeľaď veľmi
zvláštnych → hadov zahŕňajúca dva druhy –
veľhadovku kýlovitú (Bolyeria multocarinata)
a veľhadovku maskarénsku (Casarea dussumieri) žijúce na Mauríciu a ostrove Round.
Ako jediné štvornožce (Tetrapoda) majú hornú
čeľusť (maxilla) rozdelenú na dve kosti, čo im
pravdepodobne pomáha v uchopovaní scinkov
a gekónov, ktoré sú hlavnou ich potravou. B.
multocarinata je v súčasnosti pravdepodobne
vyhynutá, naposledy bol živý jedinec pozorovaný v roku 1975. C. dussumieri dnes žije len
na ostrove Round a zrejme prežíva už menej
než 100 jedincov. Žije podzemným spôsobom
života a je živorodá. Ich systematické zaradenie nie je jednoznačné.
Vipera ammodytes → vretenica rožkatá
Vipera aspis → vretenica aspis
Vipera berus → vretenica severná
Vipera dinniki → vretenica Dinnikova
Vipera kaznakovi → vretenica kaukazská
Vipera latastei → vretenica Latasteova
Vipera lebetina → vretenica levantská
Vipera magnifica → vretenica nádherná
Vipera nikolskii → vretenica Nikolského
Vipera orlovi → vretenica Orlovova
Vipera renardi → vretenica Renardova
Vipera seoanei → vretenica iberská
Vipera schweizeri → vretenica milóská
Vipera ursinii → vretenica stepná
Vipera xanthina → vretenica horská
Vipera → vretenica
Viperidae → vretenicovité
vlnožil (Laticauda) → koralovcovité
vodnárka tykadlová (Erpeton tentaculatum)
→ užovkovité
vomeronazálny (Jacobsonov) orgán plazov
→ zmyslové orgány plazov
vretenica (Vipera) – rod stredne veľkých až
veľkých → hadov z čeľade → vretenicovitých,
dorastajúcich do dĺžky 2 m. Fosílne sú doložené od miocénu. Žijú na zemi. Zvyčajne majú
robustne stavané telo, trojuholníkovitú hlavu a
pomerne krátky chvost. Oči majú vertikálnu
štrbinovitú zrenicu. Šupiny na chrbte sú kýlovité (Obr. 5. C), análny štítok je celistvý (Obr.
29. F). Chrup majú solenoglyfný (pozri → tráviaca sústava plazov). Korisť (predovšetkým
malé cicavce) usmrcujú jedom. Do rodu je v
súčasnosti zaraďovaných okolo 25 palearktic53

Plazy - Reptilia

Zoologický slovník

ničujúcimi stredovú kľukatú čiaru. Častý je výskyt úplného melanizmu. Rozšírená ja od severovýchodného Turecka po Krasnodarskú oblasť v južnom Rusku. Obýva nižšie nadmorské
výšky ako príbuzná → vretenica Dinnikova.
vretenica Latasteova (Vipera latastei) – druh
→ hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj
→ vretenica). Menší druh dorastajúci do 70 –
80 cm. Rostrum má predĺžené do výbežku podobného ako má → vretenica rožkatá, avšak
kratšieho. Na → vretenicu rožkatú sa podobá
aj sfarbením a kresbou, i keď je menej variabilná. Vyskytuje sa na Pyrenejskom polostrove
a v severnej Afrike.
vretenica levantská (Macrovipera lebetina) –
druh → hada z čeľade → vretenicovitých,
známy aj pod starším menom Vipera lebetina.
Veľký druh dorastajúci bežne približne 100
cm, vo výnimočných prípadoch až 150 cm.
Základné sfarbenie je sivé až sivohnedé. Kresbu tvoria tmavšie hnedé, šachovnicovito usporiadané škvrny. Hlava je veľká trojuholníkovitá a výrazne odlíšená od štíhlejšieho krku. Je
vajcorodá, populácia na Cypre je však živorodá. Vyskytuje sa od Turecka až po Tadžikistan
a Pakistan. Do Európy zasahuje v južnom Rusku pri pobreží Kaspického mora.
vretenica milóska (Macrovipera schweizeri) –
druh → hada z čeľade → vretenicovitých,
známy aj pod starším menom Vipera schweizeri. Niektorí autori ju považujú za poddruh →
vretenice levantskej. Dorastá priemerne do 75
cm, samce môžu výnimočne presiahnuť dĺžku
100 cm. Základné sfarbenie je sivé, kresba je
hnedooranžová. Je endemitom ostrovov v
Egejskom mori (Milós, Kimolos, Políaigos
a Siphnos), kde žije v počte len 3000 – 9000
ks. Ohrozená je najmä turizmom.
vretenica nádherná (Vipera magnifica) –
druh → hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj → vretenica). Bola opísaná len nedávno
a vyčlenená z populácie → vretenice kaukazskej z oblasti severného Kaukazu.
vretenica Nikolského (Vipera nikolskii) – druh
→ hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj →
vretenica). Menší druh dorastajúci do 70 – 80
cm. Morfologicky je podobná → vretenici severnej, za ktorej poddruh býva občas považovaná. Veľká väčšina jedincov je melanických, občas majú niektoré exempláre zachovanú slabo
viditeľnú kresbu. Mláďatá sa rodia sivo sfarbené s tmavohnedou kresbou tvorenou spojenými
vretenovitými škvrnami na chrbte. Vyskytuje sa
na Ukrajine a v južnom Rusku.
vretenica obyčajná → vretenica severná
vretenica Orlovova (Vipera orlovi) – druh →
hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj →
vretenica). Bola opísaná len nedávno a vyčlenená z populácie → vretenice kaukazskej
z oblasti severozápadného Kaukazu. Menší
druh dorastajúci do 70 cm.
vretenica Renardova (Vipera renardi) – druh
→ hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj

ky rozšírených druhov. Spôsobom života sú to
lesné, stepné i horské hady. Väčšinou sú živorodé, v rámci jedného druhu však môžu byť
populácie vajcorodé i živorodé (vretenica levantská, V. lebetina). U nás žije jeden druh –
→ vretenica severná. K známejším druhom
patria aj → vretenica rožkatá, → vretenica Latasteova či → vretenica stepná.
vretenica aspis (Vipera aspis) – druh → hada
z čeľade → vretenicovitých (pozri aj → vretenica). Menší druh dorastajúci do 70 cm. Má
hranaté rostrum. Farebne je veľmi variabilná.
Základné sfarbenie je hnedé. Tmavá kresba je
tvorená nespojitými alebo spojenými vretenovitými škvrnami, či hrubou kľukatou čiarou.
Častý je výskyt melanizmu. Je živorodá. Rozšírená je od Severného Španielska cez takmer
celé Francúzsko a Taliansko až po Sicíliu.
vretenica Dinnikova (Vipera dinniki) – druh
→ hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj
→ vretenica). Menší druh dorastajúci do 70
cm. Pôvodne bola opísaná ako poddruh → vretenice kaukazskej. Farebne je veľmi variabilná,
vyskytujú sa jedince jednofarebne bronzové,
s kresbou tvorenou kľukatou čiarou či dvomi
pozdĺžnymi pásmi. Kresba je často veľmi pestrá, v ružových, červených či žltých odtieňoch.
Vyskytuje sa na Kaukaze, kde obýva najmä
vysokohorské oblasti. Do Európy zasahuje na
severe Kaukazu v oblasti Severného Osetska,
Čečenska a Dagestanu.
vretenica Feaova (Azemiops feae) → vretenicovité
vretenica gabunská (Bitis gabonica) → vretenicovité
vretenica horská (Montivipera xanthina) –
druh → hada z čeľade → vretenicovitých,
známy aj pod starším rodovým označením ako
Vipera xanthina. Pomerne veľký druh dorastajúci občas až do 120 cm, zväčša však do 80
cm. Základné sfarbenie je sivé, kresba je tvorená veľkými hnedými oválnymi škvrnami
spájajúcimi sa do výraznej kľukatej čiary. Je
živorodá. Vyskytuje sa v západnom Turecku a
severovýchodnom Grécku.
vretenica iberská (Vipera seoanei) – druh →
hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj →
vretenica). Menší druh dorastajúci do 70 – 80
cm, morfologicky podobný → vretenici severnej, za ktorej poddruh bola v minulosti považovaná. Je to polymorfický druh, vyskytujúci
sa v mnohých farebných formách od uniformnej bez kresby, s kresbou tvorenou dvomi pozdĺžnymi pásmi až po exempláre s kľukatou
chrbtovou čiarou. Rozšírená je na severe Pyrenejského polostrova, odkiaľ zasahuje aj do západného Francúzska.
vretenica kaukazská (Vipera kaznakovi) –
druh → hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj → vretenica). Menší druh dorastajúci do
70 cm. Základné sfarbenie je čierne či tmavohnedé, s kresbou tvorenou dvomi pozdĺžnymi
pásmi ružovej alebo žltej farby, niekedy ohra54
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→ vretenica). Malý druh dorastajúci do 50 –
60 cm. Základné sfarbenie je sivé alebo hnedosivé. Kresbu tvorí kľukatá čiara tiahnuca sa
stredom chrbta. Na rozdiel od blízko príbuznej
→ vretenice stepnej, za ktorej poddruh bola
dlho považovaná, nie je natoľko viazaná svojím výskytom na stepné a nížinné biotopy, ale
vyskytuje sa i v horských oblastiach. Živí sa
najmä hmyzom, v menšej miere aj jaštericami
a hlodavcami. Vyskytuje sa od Rumunska,
Moldavska a Ukrajiny až po Čínu.
vretenica reťazová (Daboia russelii) → vretenicovité
vretenica rožkatá (Vipera ammodytes) – druh
→ hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj
→ vretenica). Stredne veľký druh vretenice dorastajúci do 80 cm, výnimočne do vyše 100
cm. Má robustné telo so zreteľne odlíšenou
hlavou, na konci ktorej sa nachádza predĺžený
rostrálny výbežok tvorený hlavovými šupinami. Jeho význam nie je presne známy, pravdepodobne má somatolytickú funkciu. Farebne je
veľmi variabilná. Základné sfarbenie je sivé
alebo hnedé s odtieňmi žltej, sivej alebo červenej. Kresba na chrbte, tvorená širokou kľukatou čiarou tmavohnedej alebo čiernej farby, je
veľmi výrazná. Živí sa najmä hlodavcami,
mláďatá i bezstavovcami a plazmi. Vyskytuje
sa od severného Talianska až po juh a východ
Balkánskeho polostrova. Je živorodá.
vretenica severná (Vipera berus, Obr. 34. E) –
druh → hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj → vretenica). Má zavalité telo, len vzácne dlhšie ako 80 cm. Chvost je zreteľne odlíšený od tela, tvorí len 8 – 20 % celkovej dĺžky.
Duté, šabľovito zahnuté jedové zuby (Obr. 32.6., 35.) merajú 3 – 5 mm, ostatné zuby – na
kostiach podnebia a na dolnej čeľusti – sú
drobné a zahnuté dozadu. Šupiny na tele sú kýlovité (Obr. 5. C). Sfarbenie je individuálne
veľmi premenlivé. Základné sfarbenie chrbtovej strany samcov je však zväčša sivé až striebristé, samice sú spravidla hnedasté alebo červenkasté. Po celej dĺžke chrbta až na koniec
chvosta sa väčšine jedincov tiahne tmavý kľukatý pruh (foto na titulnej strane). V období
párenia je kresba samcov mimoriadne kontrastná. Brušná strana je sivočierna, hnedočierna až bronzová, niekedy svetlo škvrnitá, najmä
na hrdle. Mláďatá sú sfarbené podobne ako
dospelé samice. Samce sú celkovo menšie ako
samice a majú relatívne dlhší chvost. Žije takmer v celej Európe okrem Írska, južných častí
Pyrenejského, Apeninského a Balkánskeho
polostrova, severnej časti Škandinávie (od 69°
s. š.) a oblastí okolo Čierneho a Kaspického
mora. V Ázii žije približne medzi 50° a 60 ° s.
š. až po Ďaleký východ a Sachalin. Má najväčší areál zo všetkých suchozemských hadov. Je
lesným druhom so širokou ekologickou valenciou, prosperujúcim i v drsných klimatických
podmienkach. Spolu s → jaštericou živorodou
patrí k najotužilejším → plazom vôbec. U nás

obvykle vyhľadáva slnečné, ale vlhké miesta v
lesnatej krajine – čistiny, vresoviská, borievčie,
horské lúky alebo medze vo výške 600 – 2000
m n. m., sporadicky už od 300 m n. m. Chýba
v bezlesných kultivovaných nížinách. Zimuje
väčšinou od konca októbra do polovice marca,
jednotlivo alebo hromadne, a to i spolu s inými
druhmi plazov a obojživelníkov, výnimočne i
netopierov, často po celé generácie v rovnakých úkrytoch. Aktívna je cez deň, v teplých
letných dňoch sa však jej aktivita sčasti presúva do súmračných a nočných hodín. Loví v
ktorúkoľvek dennú dobu, najčastejšie však večer. Jej hlavnou korisťou sú malé cicavce, niekedy aj iné menšie suchozemské stavovce. Pri
vyrušení sa pokúša uniknúť. Ak nemôže ujsť,
stáča sa do kruhu, syčí a robí výpady hlavou v
snahe uhryznúť útočníka. Pri zovretí rukou
alebo pristúpení hryzie. Dokáže plávať i šplhať
sa v nízkych kroch. Pári sa od konca apríla do
začiatku júna. Samec prenasleduje vyhliadnutú
samicu, snaží sa ju telom znehybniť a formou
ritualizovaných súbojov ju bráni pred inými
samcami. Samice majú dvojročný generačný
cyklus. Je živorodá (tvorí chorio–alantoickú
placentu, pozri → pohlavná sústava plazov).
Rodí hlavne v auguste a septembri, najčastejšie
7 – 11 mláďat, ktoré merajú 120 – 250 mm.
Pohlavne dospieva v treťom až štvrtom (samce), resp. štvrtom až piatom (samice) roku života. Dožíva sa 10 – 15, výnimočne vyše 20
rokov. Je jediným druhom jedovatého hada žijúceho u nás. Jej uhryznutie môže vo výnimočných prípadoch ohroziť život predovšetkým detí, starých či na srdce chorých ľudí.
Všeobecne je však zriedkavé a jeho následky
navyše bývajú preceňované. Druh je v herpetofaune Slovenska zaradený medzi zraniteľné taxóny. Ohrozujú ho negatívne antropické vplyvy – nezmyselné zabíjanie, likvidácia biotopov
a rozdrobovanie areálu (znečisťovaním životného prostredia, chemizáciou a mechanizáciou
poľnohospodárstva, zástavbou a melioráciami).
Tvorí 2 – 3 poddruhy. Na Slovensku žije vretenica severná palearktická (Vipera berus berus), ktorá obýva väčšinu areálu.
vretenica stepná (Vipera ursinii) – druh →
hada z čeľade → vretenicovitých (pozri aj →
vretenica). Malý druh dorastajúci do 50 – 60
cm. Základné sfarbenie je sivé alebo hnedosivé. Kresbu tvorí tmavá kľukatá čiara tiahnuca
sa stredom chrbta. Svojím výskytom je viazaná
na stepné a nížinné biotopy. Tie sú spravidla
pod silným antropickým tlakom, čo je hlavnou
príčinou ohrozenia tohto postupne vymierajúceho druhu. Živí sa najmä hmyzom, v menšej
miere aj jaštericami a hlodavcami. Vyskytuje
sa v južnom Francúzsku, Taliansku, Maďarsku
a na Balkánskom polostrove, všade je však jej
výskyt len ostrovčekovitý.
vretenicovité (Viperidae) – čeľaď jedovatých
→ hadov so solenoglyfným chrupom (v hornej
čeľusti je na ľavej i pravej čeľustnej kosti je55
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den relatívne veľmi dlhý zub, na jeho prednom
okraji je uzavretý kanálik, ktorým steká do rany jed; ostatné zuby sú krátke, ihličkovité,
mierne dozadu ohnuté) (pozri → tráviaca sústava plazov, Obr. 32.-7). Vretenica gabunská
(Bitis gabonica) môže mať jedové zuby dlhé až
okolo 4 cm. Jed obsahuje najmä hemoragíny a
cirkulačné toxíny, prípadne látky spôsobujúce
koaguláciu bielkovín. Stavbu lebky majú výrazne špecializovanú v súvislosti s vývojom
jedového aparátu. Pohyblivé spojenie viacerých kostí lebky (predovšetkým ektopterygoid,
maxila a prefrontále) umožňuje po otvorení úst
vztýčiť dlhé jedové zuby, ktoré sú za normálnych okolností sklopené na podnebí hrotom
dozadu (Obr. 35.). Skupina sa vyvinula pravdepodobne už v spodnej kriede, jej fylogenetický pôvod však nie je jasný. Niektorí autori
ju považujú za bazálnu, iní za derivovanú fylogenetickú líniu v rámci skupiny → Colubroidea. Čeľaď zahŕňa tri podčeľade. Podčeľaď
Viperinae združuje okolo 80 recentných druhov patriacich do približne 15 rodov. Ich celková dĺžka dosahuje od 30 do 200 cm. Hlavu
majú krátku, zreteľne odlíšenú od tela. Počet
veľkých štítkov na hlave (pôvodne 9) klesol vo
vývoji na 2 – 5 (Obr. 34. E), prípadne môžu
tieto celkom chýbať a hlava je krytá len drobnými šupinkami. Zrenica je väčšinou vertikálne štrbinovitá, zriedkavejšie okrúhla. Končatiny i pletence chýbajú. Zástupcovia podčeľade
sú rozšírení v kontinentálnej Afrike a Eurázii
(okrem juhovýchodného cípu), na Jáve a Malých Sundách (Daboia russelii), a to od tropického pásma až za hranicu polárneho kruhu.
Obývajú púšte, stepi a savany, lesy i horské
pásma. Poznáme formy zemné, stromové i
podzemné. Sú vajcorodé i živorodé. Africké
druhy rodu Causus sa odlišujú od všeobecnej
charakteristiky podčeľade – majú hladké šupiny, okrúhlu zrenicu a hlavu len nezreteľne odlíšenú od tela. Druhou podčeľaďou sú Crotalinae. Medzi okom a nozdrou majú jamku, ktorá
slúži ako termosenzitívny orgán s vysokou citlivosťou na zmeny teploty v okolí. Tento orgán
im pomáha vyhľadávať endotermné živočíchy
(prevažne drobné hlodavce), najmä v noci, keď
je veľký rozdiel medzi teplotou tela koristi a
teplotou prostredia. Dve tretiny z asi 100 druhov žijú v Amerike, zvyšok v Ázii. Väčšina žije terestricky, čiastočne i arborikolne. Stromovým druhom s ovíjavým chvostom je napr. malajský štrkáčovec zelený (Trimeresurus gramineus). Rieky a močiare východnej časti USA
obýva ploskohlavec vodný (Agkistrodon piscivorus). Do podčeľade patria i najväčšie americké jedovaté hady – krovináre (krovinár nemý, Lachesis muta, dĺžka do 3,5 m). Najznámejšie sú však štrkáče (Crotalus) (Obr. 31.),
žijúce v Amerike, napr. štrkáč diamantový
(Crotalus adamanteus), štrkáč rožkatý (Crotalus cerastes), štrkáč lesný (Crotalus horridus),
štrkáč červený (Crotalus ruber) či štrkáč zele-
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ný (Crotalus viridis). Oproti druhom z rodu
Crotalus, ktoré môžu dosahovať dĺžku aj viac
než 2 m, sú štrkáčiky (Sistrurus) malé, najviac
75 cm dlhé. Známym je napr. štrkáčik obojkový (Sistrurus catenatus). Štrkáče i štrkáčiky
majú na konci chvosta vytvorený článkovaný
rohovinový útvar – štrkadlo. Pri trasení vo
zvislej polohe vydáva štrkadlo pomerne hlasný
zvuk (v prípade veľkých druhov podobný zvuku rapkáča), ktorý má odstrašiť prípadných
predátorov či varovať iné živočíchy a chrániť
tak hada pred zašliapnutím. Tretia podčeľaď
Azemiopinae obsahuje jediný druh vretenicu
Feaovu (Azemiops feae), ktorá žije v pralesoch
juhovýchodnej Ázie. Má hladké šupiny, je pestro sfarbená v modročiernych odtieňoch a červenými alebo bielymi priečnymi pruhmi. Hlava je biela. O biológii druhu je veľmi málo
známe. Je vajcorodá. Býva zaraďovaná na bazálnu pozíciu vo fylogenéze čeľade.

Obr. 35. Poloha jedových zubov vretenice severnej.
A. v pokoji, B. pri uhryznutí (Podľa Felixa, 1978).

vylučovacia sústava plazov – vylučovacím
orgánom sú pravé obličky (metanefros) uložené v zadnej časti tela blízko chrbtice (Obr. 2.).
Hadovité formy plazov majú obličky predĺžené, pričom pravú obličku majú posunutú pred
ľavú. V nefrónoch obličiek chýba Henleho
kľučka, glomeruly sú malé a môžu dokonca
chýbať. Moč odvádza párový močovod (ureter)
do kloaky (cloaca). Močový mechúr (vesica
urinaria) majú len → korytnačky a niektoré →
jaštery. Splodinami látkového metabolizmu sú
amoniak, močovina a kyselina močová. Ich
pomerné zastúpenie v moči je variabilné a odráža aj mieru prispôsobenia sa vodnému pro56
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strediu. Toxický rozpustný amoniak (tvorí 75
% vylučovaných dusíkatých splodín morských
korytnačiek a → krokodílov) musí byť rýchlo
vylučovaný s množstvom vody. Obojživelné
korytnačky vylučujú predovšetkým netoxickú
močovinu. Tá je tiež rozpustná, takže pri dlhotrvajúcom zadržiavaní v tele by menila osmotické hodnoty vnútorného prostredia, preto musí byť aj so stratami vody vylučovaná. Splodiny suchozemských korytnačiek a → šupináčov
tvorí prevažne kyselina močová, ktorá je nerozpustná a netoxická, takže môže byť dlho
skladovaná v tele a vylučovaná s minimálnou
stratou vody. Šetrenie s vodou sa ešte umocňuje v prípade púštnych a morských foriem, ktoré
vylučujú soľ mimoobličkovou cestou (nosové
soľné žľazy leguánov rodu Amblyrhynchus,
slzné žľazy morských korytnačiek).
Xantusiidae – čeľaď malých → jašterov s relatívne plochým trupom i hlavou, nepohyblivými priehľadnými viečkami a vertikálnou
zrenicou. Chrbát a končatiny im pokrývajú
granulovité šupinky; brucho a hlavu veľké štítky. Rozšírené sú od juhozápadu USA po Panamu a Kubu (Cricosaura). Obývajú rôzne
biotopy – od púští po lesné oblasti. Ich celková
dĺžka zvyčajne nepresahuje 15 cm. Sú insektivorné, čiastočne herbivorné. Predpokladá sa,
že sú to zväčša nočné či súmračné živočíchy,
je však možné, že sú aktívne cez deň, no žijú
skrytým spôsobom. Niekoľko druhov je partenogenetických. Všetky druhy čeľade (okrem
vajcorodého rodu Cricosaura) sú živorodé.
Čeľaď tvoria 3 rody s 18 druhmi. Ich postavenie v systéme nie je úplne jasné. Časť systematikov predpokladá ich sesterský vzťah k → Lacertiformes, iní ich pokladajú za bazálnu skupinu v línii → Gekkota a podľa najnovších
molekulárnych analýz tvoria dokonca sesterskú
skupinu s čeľaďou → kruhochvostovitých v
skupine → Scincoformata (Obr. 13.).
Xenopeltidae → tupochvostovité
Xenophidia → Caenophidia
Xenophidiidae – čeľaď malých → hadov
s nejasným postavením v systéme. Je tvorená
jediným rodom Xenophidion s dvomi druhmi
žijúcimi na Malajskom polostrove (X. schaeferi) a na Borneu (X. acanthognathus). Každý
druh je známy len z jediného jedinca, pričom
ani jeden nie je dlhší než 35 cm. Obývajú tropické pralesy, kde žijú veľmi skrytým spôsobom života. Majú ryhované zadné zuby na čeľusti (maxilla), ktoré sú od ostatných oddelené
diastémou (medzerou). Čeľaď býva niekedy považovaná za podčeľaď čeľade Tropidophiidae.
Xenophidion → Xenophidiidae
Xenosauridae – čeľaď → jašterov. Stredne
veľké jaštery dorastajúce maximálne do 35 cm,
zvyčajne však menej. Telo majú pokryté drobnými granulárnymi šupinami ležiacimi v tesnej
blízkosti a kýlovitými hrboľmi. V koži na
brušnej strane tela sa nachádzajú osteodermy
(pozri → koža plazov). Obývajú nížinné aj

horské biotopy, zväčša v blízkosti vody, alebo
vo vlhkom prostredí, kde sa najčastejšie zdržujú v skalných dierach a tuneloch. Majú dennú
aktivitu. Živia sa najmä článkonožcami. Sú živorodé. Čeľaď je tvorená jediným rodom Xenosaurus so 6 druhmi rozšírenými v južnom
Mexiku a v Guatemale. Má blízke príbuzenské
vzťahy s → krokodílovcovitými.
Xenosaurus → Xenosauridae
Zamenis hohenackeri → užovka zakaukazská
Zamenis lineatus → užovka pruhovaná
Zamenis situla → užovka leopardovitá

Obr. 36. Oko plazov.
A. jaštery, B. hady
1 – horné viečko, 2 – dolné viečko, 3 – dúhovka, 4 – rohovka, 5
– bielok, 6 – sietnica, 7 – cievovka, 8 – zrakový nerv, 9 – šošovka, 10 – riasnicové teleso, 11 – riasnicový sval, 12 – priehľadné
zrastené očné viečka (Podľa Obsta a kol., 1993).

zmyslové orgány plazov – zrak je dominujúcim zmyslom predovšetkým denných foriem
plazov. Zaostrovanie oka do blízka sa deje
sťahom kruhovitého riasnicového svalu (musculus ciliaris, Obr. 36.) a tým aj zväčšením zakrivenia povrchu šošovky (lens). → Hady zaostrujú pohybom šošovky dopredu. Okolo rohovky (cornea) je (s výnimkou hadov) rozložených viacero kostených doštičiek tvoriacich
sklerotický prstenec. V oku je vytvorený
zvláštny bohato prekrvený výrastok cievovky
zvaný conus papillaris, ktorý môže druhotne
chýbať. Miestom najostrejšieho videnia je
priehlbina (niekedy dve priehlbiny – rod anolis
(pozri → leguánovité), alebo naopak žiadna
priehlbina – niektoré nočné druhy a mnohé hady) na sietnici (retina) zvaná fovea centralis. V
sietnici môžu byť prítomné tyčinky i čapíky,
farebné videnie bolo dokázané v prípade niektorých → jašterov a → korytnačiek. Zrak plazov žijúcich skryto, pod zemou alebo v kalných vodách, je rôznym spôsobom redukovaný. Oko leží (okrem hadov) v chrupkovom
puzdre. Môže byť chránené pohyblivými viečkami (palpebrae), pričom okrem horného a
väčšieho dolného býva prítomné i tretie viečko, tzv. žmurka (membrana nicticans), ktorá sa
pohybuje kolmo na obe predchádzajúce – z
vnútorného do vonkajšieho kútika oka. Hady,
niektoré jaštery a dva druhy korytnačiek majú
viečka zrastené a priehľadné, žmurka im chýba. Slzné žľazy sú často dobre vyvinuté, v prípade morských korytnačiek sú dôležitým činiteľom osmotickej regulácie. Tzv. temenné (tre57
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tie) oko tvorené parietálnym telesom medzimozgu → hatérie bodkovanej a mnohých jašterov má šošovku, sietnicu a nervové spojenie s
mozgom (Obr. 24.). Nie je však schopné tvoriť
obraz, pravdepodobne slúži na vnímanie svetelnej intenzity. Ucho plazov je orgánom sluchu a rovnováhy. Vonkajšie ucho sa v podobe
krátkeho zvukovodu vytvára niektorým jašterom (napr. → gekónovitým) a → krokodílom.
Krokodíly, korytnačky a mnohé jaštery majú
tiež dobre vyvinuté stredné ucho (Obr. 37.). Z
bubienka (tympanum), často viditeľného na
bokoch hlavy (Obr. 12. A), prenáša vibrácie do
vnútorného ucha chrupková komplikovaná extrakolumela (extracolumella) a kostená tyčinkovitá kolumela (columella auris). Hadom, hatérii a mnohým jašterom môže chýbať bubienok i extrakolumela, kolumela sa môže pripájať na štvorcovú kosť (quadratum) alebo iné
štruktúry hlavy. Vnútorné ucho je tvorené kosteným i blanitým labyrintom (Obr. 37.). Vlastný sluchový orgán (papilla basilaris) leží v
priamom alebo špirálovito stočenom (krokodíly) výbežku lagény zvanom ductus cochlearis.
Všetky plazy sú schopné vnímať zvuky, formy
s redukovaným sluchovým aparátom však len
nižšie frekvencie (prevažne pod 1000 Hz).
Najdokonalejší sluch majú z plazov krokodíly.
Rovnovážne ústrojenstvo vo vnútornom uchu
(tri polkruhové chodby a mechúrik utriculus) je
málo variabilné. Čuchové orgány (Obr. 3.) začínajú vonkajšími nozdrami, pokračujú cez tubulárnu časť nosovej dutiny (vestibulum nasi)
do vlastnej nosovej dutiny (cavum nasi proprium), sčasti vystlanej čuchovým epitelom. Tu
dochádza k recepcii pachov z vdychovaného
vzduchu. Vnútorný povrch nosovej dutiny vystielajú 1 – 3 mušle (conchae). Nosová dutina
prechádza vzadu do tubulárnej spojky (ductus
nasopharyngeus), ktorá hatérii chýba a → jaštericovité ju majú redukovanú, a tá vnútornými
nozdrami (choánami) ústi do zadnej časti ústnej dutiny (cavum oris). Okrem čuchového orgánu býva vyvinutý aj párový Jacobsonov
(vomeronazálny) orgán (chýba krokodílom a
niektorým → agamovitým, → chameleónovité
ho majú redukovaný), ktorý je s ústnou dutinou
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spojený osobitným vývodom (→ šupináče,
Obr. 3.). Slúži na vnímanie pachov a sčasti nahrádza chuťový zmysel, ktorý majú plazy málo
vyvinutý. Prenos analyzovaných častíc na senzorický epitel tohto orgánu sa deje tlakom potravného sústa alebo priamo prostredníctvom
ohybného jazyka. Koža plazov obsahuje receptory citlivé na dotyk, bolesť a teplo. Niektoré
hady majú špecializované termoreceptory.
Najcitlivejšie sú dve jamky štrkáčovitých
umiestnené medzi okom a nozdrou, ktoré sú
vybavené bohato inervovanou membránou. Sú
schopné rozoznať teplotné rozdiely menšie než
0,2 °C. Rovnakú funkciu majú jamky na čeľustiach → veľhadovitých.

Obr. 37. Stredné a vnútorné ucho plazov (pohľad spredu).
1 – mozog, 2 – hltan, 3 – vnútorné ucho, 4 – kolumela, 5 – bubienok, 6 – dutina stredného ucha, 7 – Eustachova trubica (Podľa
Romera a Parsonsa, 1977).

Zonosaurus → jaštericovcovité
Zootoca vivipara → jašterica živorodá
zvliekanie plazov → koža plazov

58

Zoologický slovník

Plazy - Reptilia

Tabuľka
Druhy plazov vyskytujúce sa na Slovensku a v Európe.
* alochtónne druhy (t. j. výskyt v danej oblasti nie je pôvodný)
Slovensko
Testudines – korytnačky
Emydidae – korytnačkovité
Sauria – jaštery
Anguidae – slepúchovité
Lacertidae – jaštericovité

Scincidae – scinkovité
Serpentes – hady
Colubridae – užovkovité

Viperidae
Európa
Testudines – korytnačky
Cheloniidae – karetovité

Dermochelyidae – kožatkovité
Emydidae – korytnačkovité
Bataguridae – batagurovité
Testudinidae
Sauria – jaštery
Agamidae – agamovité

Anguidae – slepúchovité
Chamaeleonidae – chameleónovité
Gekkonidae – gekónovité

Lacertidae – jaštericovité

Emys orbicularis
Trachemys scripta elegans *

korytnačka močiarna
korytnačka písmenková

Anguis fragilis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Zootoca vivipara
Ablepharus kitaibelii

slepúch lámavý
jašterica krátkohlavá
jašterica zelená
jašterica múrová
jašterica živorodá
krátkonôžka štíhla

Coronella austriaca
Natrix natrix
Natrix tessellata
Zamenis longissimus
Vipera berus

užovka hladká
užovka obojková
užovka fŕkaná
užovka stromová
vretenica severná

Caretta caretta
Eretmochelys imbricata
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Dermochelys coriacea
Emys orbicularis
Trachemys scripta elegans *
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata

kareta veľkohlavá
kareta pravá
kareta zelená
kareta zúbkovaná
kožatka veľká
korytnačka močiarna
korytnačka písmenková
korytnačka kapsická

Laudakia caucasia
Laudakia stellio
Phrynocephalus guttatus
Phrynocephalus helioscopus
Phrynocephalus mystaceus
Trapelus sanguinolentus
Anguis cephallonica
Anguis fragilis
Pseudopus apodus
Chamaeleo africanus
Chamaeleo chamaeleon
Alsophylax pipiens
Hemidactylus turcicus
Mediodactylus russowii
Mediodatylus kotschyi
Tarentola bischoffi
Tarentola mauritanica
Tenuidactylus caspius
Acanthodactylus erythrurus

agama kaukazská
agama tŕnitá
agama bodkovaná

59

korytnačka žltohnedá
korytnačka zelenkastá
korytnačka obrúbená

agama stepná
slepúch peloponézsky
slepúch lámavý
slepúchovec žltý
chameleón
chameleón menlivý
gekón rovnoprstý
gekón krátkoprstý
gekón zakaspický
gekón listoprstý
gekón Bischoffov
gekón širokoprstý
gekón kaspický
jašterica červenochvostá
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Scincidae – scinkovité

Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Archaeolacerta bedriagae
Darevskia armeniaca
Darevskia caucasica
Darevskia derjugini
Darevskia praticola
Darevskia rudis
Darevskia saxicola
Eremias arguta
Eremias velox
Iberolacerta aranica
Iberolacerta aurelioi
Iberolacerta bonnali
Iberolacerta cyreni
Iberolacerta horvathi
Iberolacerta martinezricai
Iberolacerta monticola
Lacerta agilis
Lacerta bilineata
Lacerta graeca
Lacerta mosorensis
Lacerta oxycephala
Lacerta schreiberi
Lacerta strigata
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Parvilacerta parva
Podarcis bocagei
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanicus
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiacus
Podarcis pityusensis
Podarcis raffonei
Podarcis siculus
Podarcis tauricus
Podarcis tiliguertus
Podarcis vaucheri
Podarcis waglerianus
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Teira dugesii
Teira perspicillata
Timon lepidus
Zootoca vivipara
Ablepharus kitaibelii
Eumeces schneideri
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jašterica Fitzingerova
jašterica Marchova
jašterica kýlošupinatá
jašterica pestrá
jašterica Bedriagova
jašterica arménska
jašterica kaukazská
jašterica Derjuginova
jašterica lúčna
jašterica drsnonohá
jašterica skalná
jašterica stepná
jašterica rýchla
jašterica aranská
jašterica pyrenejská
jašterica chorvátska
jašterica vrchovská
jašterica krátkohlavá
jašterica dvojpása
jašterica ostropyská
jašterica krasová
jašterica ostrohlavá
jašterica Schreiberova
jašterica kaspická
jašterica smaragdová
jašterica zelená
jašterica hadooká
jašterica drobná
jašterica modroplecá
jašterica Erhardova
jašterica maltská
jašterica tmavá
jašterica baleárska
jašterica jadranská
jašterica milóska
jašterica múrová
jašterica lesklá
jašterica drobnohlavá
jašterica aeolská
jašterica ruinová
jašterica trávová
jašterica tyrrhenská
jašterica sicílska
jašterica krikľavá
jašterica piesočná
jašterica madeirská
jašterica okuliarnatá
jašterica pôvabná
jašterica živorodá
krátkonôžka štíhla
scink Schneiderov
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Amphisbaenia – obrúčkovce
Amphisbaenidae – obrúčkovcovité
Serpentes – hady
Boidae – veľhadovité
Colubridae – užovkovité

Typhlopidae – slepáňovité
Viperidae – vretenicovité
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Chalcides bedriagai
Chalcides chalcides
Chalcides ocellatus
Chalcides striatus
Ophiomorus punctatissimus

scink Bedriagov
scink trojprstý
scink valcovitý
scink pásavý
scink hadovitý

Blanus cinereus

obrúčkovec červovitý

Eryx jaculus
Eryx miliaris
Coronella austriaca
Coronella girondica
Dolichophis caspius
Dolichophis schmidtii
Eirenis collaris
Eirenis modestus
Elaphe dione
Elaphe quatuorlineata
Elaphe sauromates
Hemorrhois algirus
Hemorrhois hippocrepis
Hemorrhois nummifer
Hemorrhois ravergieri
Hierophis gemonensis
Hierophis gyarosensis
Hierophis viridiflavus
Macroprotodon cucullatus
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Natrix tessellata
Platyceps collaris
Platyceps najadum
Rhinechis scalaris
Telescopus fallax
Zamenis hohenackeri
Zamenis lineatus
Zamenis longissimus
Zamenis situla
Typhlops vermicularis
Gloydius halys
Macrovipera lebetina
Macrovipera schweizeri
Montivipera xanthina
Vipera ammodytes
Vipera aspis
Vipera berus
Vipera dinniki
Vipera kaznakovi
Vipera latastei
Vipera magnifica
Vipera nikolskii
Vipera orlovi
Vipera seoanei
Vipera ursinii

veľhadík piesočný
veľhadík púštny
užovka hladká
užovka slučková
užovka kaspická
užovka Schmidtova
užovka golierikatá
užovka trpasličia
užovka stepná
užovka štvorpása
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užovka pustatinová
užovka podkovovitá
užovka mincová
užovka Ravergierova
užovka zlostná
užovka gyaroská
užovka žltozelená
užovka kapucňová
užovka jašteričia
užovka vretenicovitá
užovka obojková
užovka fŕkaná
užovka červenohlavá
užovka štíhla
užovka rebríčková
užovka mačacia
užovka zakaukazská
užovka pruhovaná
užovka stromová
užovka leopardovitá
slepáň žltkastý
ploskohlavec Halysov
vretenica levantská
vretenica Schweizerova
vretenica horská
vretenica rožkatá
vretenica aspis
vretenica severná
vretenica Dinnikova
vretenica kaukazská
vretenica Latasteova
vretenica nádherná
vretenica Nikolského
vretenica Orlovova
vretenica iberská
vretenica stepná
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