
NEBEZPEČNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Hmyz a další živočichové zde vyobrazení nepředstavují pro člověka větší nebezpečí, pokud 
dodržujete rozumná opatření – ale nebezpečím se mohou jednoduše stát, jestliže je neberete 
vážně.

ŠKORPIONI

Nacházejí se v pouštích, pralesích a džunglích tropických, subtropických a teplých mírných 
oblastí. Jeden druh žije ve výšce 3600m v Andách a většinou je aktivní v noci. Vetšina 
pouštních druhů je nažloutlá nebo světle zelená, druhy žijící ve vlhkých oblastech a 
oblastech vyšších hor jsou hnědí nebo černí. Průměrná velikost je 2-5 cm, ale obří druhy na 
jihu Afriky a na Nové Guineji dosahují velikosti až 20cm. Někteří se zahrabávají, ale 
obvykle je najdeme pod kůrou stromů, pod kameny nebo jiným přístřeším včetně vaší 
výzbroje. Žihadlo mají na ocase. 
Štípnutí řady z nich způsobuje pouze nepohodlí. Některé druhy produkují nervový jed
způsobující dočasnou  obrnu na 24-48 hodin. Někteří škorpioni ze Středního východu, 
Brazílie a ze západního Mexika mohou způsobit i smrt, ale to se stává velice vzácně a 
nebezpečí hrozí spíše dětem, starším lidem nebo nemocným, kterí jsou málo odolní.

ŠTÍR ZLATÝ (Centruroides exilicauda) 

je zástupce štírů rozšířený v Mexiku a v USA ve státech Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové 
Mexiko a Utah. Obývá rozličná místa v horkých aridních oblastech. Patří mezi nebezpečné 
štíry. Bodnutí je velice bolestivé a pro malé děti a slabé osoby může být smrtelné. V západní
Evropě a USA se někdy nesprávně označuje jako Centruroides sculpturatus. Toto jméno 
však patří jinému druhu. 
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ŠTÍR SMRTONOŠ (Death Stalker, Leiurus quinquestriatus) 

je nejjedovatější štír, jeho bodnutí je i nejvíce bolestivé, na druhou stranu má málo jedu a 
proto je jeho bodnutí ještě méně smrtelné než štírem tlustorepým, zdravého dospělého 
člověka by neměli na životě ohrozit. Žije od severní Afriky přes Arabský poloostrov až po 
střední Asii. Dorůstá do délky 6 cm. se vyskytuje v suchých až pouštních oblastech Afriky 
(Alžírsko, Čad, Egypt, Etiopie, Libye, Mali, Niger, Somálsko, Súdán a Tunisko), Asie (Egypt, Izrael, 
Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Sýrie, neevropské Turecko, Spojené 
arabské emiráty, Jemen). Nikdy se však nevyskytuje přímo v písečných dunách.
Proti jeho jedu se vyrábí sérum, přesto každý rok způsobí mnoho úmrtí. 

JEDOVATOST: Bodnutí tímto štírem je nejbolestivějším bodnutím ze všech štírů. Po 
průniku jedu nebezpečných druhů do oběhu se dostavují celkové příznaky otravy. První 
známkou bývá bolest v nadbřišku, citlivost až spontánní bolestivost břišních svalů. Pacient 
pociťuje svírání, suchost a škrábání v hrdle a snaží se kašláním odstranit neexistující 
překážku v dýchacích cestách. Současně se objevují poruchy řeči. V téže době nemocný 
pociťuje neklid, úzkost a podrážděnost. Zvýšená sekrece žláz se projevuje sliněním, někdy 
až formou řídké pěny kolem úst. Typickým příznakem je silné pocení. Dochází k uvolnění 
moči a stolice. Celkový neklid a svalové záškuby přecházejí v křeče. Dech se stává v dalším
průběhu nepravidelný a postupně přechází v nepravidelné lapavé dechy. Smrt nastává 
zástavou dechu při obrně dýchacího centra a přímým účinkem jedu na buňky dýchacího 
centra. Průběh celého onemocnění bývá jen zřídka delší než 2 až 3 dny. 

Štír tlustoocasý (Arabian fat-tailed scorpion, Androctonus crassicauda)

Dorůstá až do délky 15 cm, nejvíce nebezpečný štír obývající Asii.
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POUSTEVNÍK (Loxoscees reclusa) /Koutník jedovatý-Loxosceles reclusa-wiki/

Severní Ameriky se dá rozpoznat podle tvaru houslí vzadu na hlavě. Vyskytuje se řada 
různých druhů, ale L.reclusa je nejnebezpečnější. 
Kousnutí vyvolá horečku, zimnici, zvracení, bolesti kloubů a skvrnitou kůži během 24-
48 hodin. I když kousnutí většinou není smrtelné, odumření tkání kolem zranění může 
způsobit jizvy nebo dokonce vede i k amputaci, pokud nedošlo ke včasnému ošetření.

 
VDOVA neboli SNOVAČKA (Latrodectus)

Se vyskytuje v teplejších oblastech, včerně téměř všech pouští. Je malá, tmavě zbarvená a 
rozpoznatelná podle červeného, žlutého a bílého označení na zadečku, které někdy bývá do 
tvaru přesýpacích hodin. 
Kousnutí vyvolá silnou bolest, pocení, třes a slabost, poraněnou osobu oslabí až na 
týden. Málokdy smrtelné.

SKLÍPKANI (Atrax)

Jsou velcí šedivý či hnědaví pavouci Austrálie. Jsou podsadití a mají krátké nohy. Žijí v noci
a kromě teplých, suchých a slunečních oblastí se vyskytují po celé Austrálii. 
Kousnutí může způsobit smrt. Symptomy jsou stejné jako u černé vdovy.



TARANTULE (Theraphosidae a Lycosa)

Jsou obrovští chlupatí pavouci tropické Ameriky. Jeden druh se vyskytuje v jižní Evropě. 
Přestože vypadají hrozivě a kousnutí je bolestivé, jed je poměrně mírný a neoslabuje.

STONOŽKY A MNOHONOŽKY

Jsou většinou malé a neškodné, ale některé tropické a pouštní druhy dosahují velikosti až 25
cm. Jejich nohy mají ostré drápky, které mohou propíchnout kůži a způsobit tak infekci a 
několik málo druhů je i jedovatých. 
Setřete je ve směru, ve kterém se pohybují – je pak menší pravděpodobnost, že se do 
vás zaklesnou.



SRŠNĚ

Se vyskytují v roji a dělají si hnízda, která si přísně střeží. Některé tropické druhy jsou 
velice agresivní a velmi jedovaté a je dobré se jim zdaleka vyhnout.
Bodnutí sršně připomíná bodnutí horkým hřebíkem a několik naráz by mohlo přivodit
smrt.

KLÍŠŤATA 

Jsou velká a běžná v tropech. Mají placaté okrouhlé tělo a malou hlavu s kusadly, kterými se
zakousnou do rány.
Nevytahujte je, jinak by se hlava utrhla a zhnisala. Aby klíště samo vypadlo, použijte 
teplo, benzín, alkohol nebo horkou vodu.

PIJAVICE

Jsou tvorové podobní červům, kteří sají krev a vyskytují se v tropické džungli a dalších 
vlhkých oblastech. Čekají na rostlinách, než se přisají na oběť. 
Neodrthávejte je, ale odstraňte ohněm nebo špetkou soli. Pijavice často přenášejí 
infekci.



UPÍR (Desmodus)

Vyskytuje se ve Střední a Jižní Americe. Je malý a žije v noci, kdy saje krev spících obětí. 
Může přenášet vzteklinu. V oblastech jeho výskytu se přikrývejte.

JEDOVATÍ HAD

JEDOVATÍ HADI SE NEVYSKYTUJÍ: 
Zéland, Kuba, Haity, Jamaika, Puerto Ricu, Irsko, Polynésii a v polárních oblastech.

Pokud není uvedeno jinak, jsou tito hadi považováni za smrtelně jedovaté. 
Nepřibližujte se k nim, neprovokujte je a nesahejte na ně.

Na identifikaci jedovatých hadů NEEXISTUJÍ žádná pravidla. Kobry obvykle roztahují 
krční žebra do podoby vějíře a chřestýši chřestí ocáskem, ale NEEXISTUJÍ spolehlivá 
vodítka. Jedovaté hady je potřeba naučit se rozeznávat individůálně. Pokud máte 
pochybnosti, chovejte se ke každému hadu, jako by byl jedovatý.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:
-Dávejte pozor, kam šlapete:
Hadi jedí v průměru jednou za týden. Po jídle a v době, kdy sundávají kůži, jsou leniví a je 
snažší na ně špápnout.
-Dávejte pozor při rozhrnování keřů a sbírání plodů. Někteří hadi žijí na stromech.
-Nikdy je neškádlete, nesbírejte nebo nezahánějte do úzkých:
Několik hadů jako křovinář němý z Jižní a Střední Ameriky, černá mamba z Afriky a 
královská kobra z Asie zaútočí, pokud je zaženete do úzkých nebo pokud hlídají hnízdo.
-Na převracení kamenů a poražených kmenů používejte klacky a ne ruce.
-Noste pevné boty – pokud je máte. Řada hadů má příliš malé zuby na to, aby je prokously. 
-Před použitím překontrolujte věci na spaní, oblečení a batohy. Hadi se v nich 
mohou ukrýt. 
-Pokud se s hadem setkáte, ZŮSTAŇTE KLIDNÍ. Nedělejte náhlé pohyby a nebijte je. 
Pomalu couvejte. Ve většině případech se bude had snažit utéct.
-Zabití: Pokud musíte hada zabít, použijte dlouhý klacek, pokud možno pružný. Zasaďte 
mu jednu sečnou ránu na zadní část hlavy. Buďte přesní hned na poprvé – poraněný had je 



velice nebezpečný.

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

CHŘESTÝŠ (Crotalus a Sistrurus)

Řada druhů se vyskytuje ve všech částech Severní Ameriky, délka se pohybuje mezi 45cm 
až 2,1m. Všechny druhy mají podsadité podsadité tělo, širokou hlavu a na konci ocásku 
chřestítka, která obvykle, ale ne vždy, chřestí jako varování. Největší jsou druhy chřestýšů 
diamantových s charakteristickými skvrnami ve tvaru diamantů.

PLOSKOLEBEC AMERICKÝ (Agkistrodon contortix)

Je v průměru 60-90cm dlouhý, má robustní bledě žluté nebo oranžovohnědé tělo s bohatými
hnědými pásy a měděně červenou hlavou. Vyskytuje se převážně na východě Spojených 
států. Je poměrně plachý, kousnutí jsou jen zřídkakdy smrtelná.

PLOSKOLEBEC VODNÍ (Agkistrodon piscivorus)

Dorůstá průměrné délky 60-130cm. Má silně hnědé nebo hnědo-olivové tělo, někdy skvrnité
a nažloutlé a také skvrnité břicho. Vnitřek tlamy je bílý. Žije ve a u vody na jihu Spojených 
států. AGRESIVNÍ – NEROZČILUJTE HO !!!



CHŘESTÝŠ BRAZILSKÝ (Crotalus durissis)

Dorůstá délky 1,5-2m. Na těle má vzory ve tvaru ve tvaru diamantů, dva tmavé proužky na 
krku a na ocase chřestítka. Je noční tvor a vyskytuje se v sušších oblastech na severu Jižní 
Ameriky až po Mexiko. VELKÝ, AGRESIVNÍ A VELICE NEBEZPEČNÝ.

KŘOVINÁŘ SAMETOVÝ (Bothrops atrox)

Je hnědavý had se světlejšími geometrickými tvary na těle. Dorůstá průměrné délky 1,3-2m 
a způsobuje řadu úmrtí. Všichni jeho příbuzní mají zabarvení od šedé ke hnědé nebo 
červené s podobným značením. Druhy Bothrops se vyskytují na severu jižní Ameriky až po 
Mexiko, některé žijí na stromech. Před útokom se vždy stočí do smyčky.

KŘOVINÁŘ NĚMÝ (Lachesis muta)

Má velkou hlavu, růžově hnědý vzor s velkými hnědými trojúhelníky. Dorůstá průměrné 
délky 2-2,6m i více. Je noční tvor, žije v nížinatých lesích, často využívá nory a díry. 
Najdeme ho ve střední a jižní Americe. 
Je-li v úzkých bývá zlý. Nejobávanější ze všech hadů Nového světa.



KORÁLOVEC

Dorůstá průměrné délky 45-90cm. Je tenký a má pozoruhodné zabarvení – pásy černé a 
červené, kreté jsou od sebe oddělené žlutými nebo bílými proužky. Vyskytuje se v oblastech 
od jihu Spojených států k Jižní Americe. (Podobné druhy se vyskytují na jihovýchodě ASIE)
Má malou tlamu, nechce kousnout, ale pokud ano, kousnutí je smrtelné.

EVROPA

ZMIJE OBECNÁ (Vipera berus)

Dorůstá průměrné délky 30-75cm. Barva se pohybuje od olivově šedé po červenohnědou. 
Má klikatý vzorek tmavší barvy. Vyskytuje se obvykle na výsluní, vřesovištích a otevřených
oblastech poblíž hor. Je to jediný jedovatý had severni Evropy. Jeho kousnutí je málokdy 
smrtelné, ale v jižní Evropě žijí jeho větší a nebezpečnější příbuzní.

AFRIKA  A  ASIE



VELEZMIJE ÚTOČNÁ (Bitis arietans)

Má silné tělo, krátký ocas a velkou hlavu. Je slámově hnědá s tmavším vzorkem a dorůstá 
průměrné délky 90-130cm. Žije v polosuchých oblastech Afriky a Arabského poloostrova, 
často poblíž vody. Podobní příbuzní se vyskytují i jinde. Řada různých druhů žije ve všech 
částech Afriky a EURASIE, od píšečných oblastí po hustou džungli.

ZMIJE PAVÍ (Echis carinatus)

Má hrubé šupiny a je světle červená až písčitě hnědá s tmavším vzorkem a bílými skvrnami.
Dozůstá prům.délky 40-55cm, Žije v suchých oblastech od západu severní Afriky po INDII.
ZLÁ, BĚŽNĚ SE VYSKYTUJÍCÍ A ZPŮSOBUJE HODNĚ SMRTELNÝCH 
ZRANĚNÍ.

ZMIJE ŘETÍZKOVÁ ( Daboia russelli)

Dorůstá průměrné délky 1-1,25m. Je hnědá se třemi řadami skvrn, které jsou tvořené bíle  
lemovanými černými kroužky s červenohnědým prostředkem. Zbarvení je různorodé, od šedé, 

přes hnědou až po pískově žlutou. Vyskytuje se ve vetšině oblastí, až na hustý prales od 
východu Pákistánu po Tchaj-wan. Čína, Srí Lanky, Myanmar, Kambodža, Thajsko, 
Indonésie, Laos, Vietnam. Je aktivní hlavně v noci. Odpovídá za většinu zmijích kousnutí v
této oblasti. Má silný jed – její jed se nedá srovnat s jedem kobry , zmije ho má daleko větší.
V jihovýchodní Asii je to známí zabiák. 3/4 všech úmrtí jsou způsobeny zmijí řetízkovou.
Uštknutí je provázeno prudkou bolestí, otoky, krvácením a nakonec kolapsem dýchacího 
ústrojí. 



MOKASÍN (Calloselasma rhodostoma)

Dorůstá průměrné délky 60-80cm, je světlehnědý, červený nebo šedý a má geometrický 
vzorek. Břicho je nažloutlé nebo zeleno hnědě tečkované. Vyskytuje se v jihovýchodní ASII 
a v částech Indonésie. Často je příčinou kousnutí a v oblasti má řadu příbuzných. Vyhněte
se všem hadům, kteří se jí podobají.

KOBRY

Se vyskytují od východu Afriky přes INDII po Indonésii a FILIPÍNY. Dorůstají prům.délky 
1,5-2m a pokud jsou v nebezpečí, poznáme je podle zdvižené hlavy a rozšiřujícího se vějíře,
často s charakteristickým tvarem. V některých oblastech jsou velmi běžné, obzvláště ve 
skalnatých a polosuchých.

KOBRA INDICKÁ ( Naja Naja)

Jedovytý had, který žije v oblastech indického subkontinentu. Obývá většinu území 
Pákistánu, Indie, déle pak Srí Lanka, Bangladěš, Nepál, Bhután. Jeho dékla je cca kolem 1-
2m. Přezdívá se brejlovec. Na hřebetě má žluté a bílé tečkování, které často prolíná do 
vzoru úzkých světlých příčných proužků. Spokní strana těla je šedá nebo žlutavá. 



JED kobry je silný a působá na nervy, paralyzuje také svaly a ovlivnuje dýchací a srdeční 
činnost. Symptomy uštknutí se projeví do 15 min do 2 hodin. Fatální následky mohou nastat
již do méně než jedné hodiny. 

KOBRA KRÁLOVSKÁ (Ophiophagus hannah)

Žije v oblasti jihovýchodní Asie, od Indie po Filipíny a Jávu. Dorůstá délky až 5,7 metru a 
může vážit až přes 12kg. Její tělo je olivově zelené s příčnými pruhy. Její uštknutí, pokud 
nedojde k podání séra, bývá pro člověka smrtelné v 50-60% případů. JED způsobuje 
paralýzu nervového systému. Přesto dochází k poměrně málo úmrtím, protože hadi nejsou 
příliš agresivní.  

KRAJTA TYGROVITÁ (Python molorus)

Dorůstá obvykle 2-5m. Tělo krajty tygrovité je mohutné a svalnaté, zbarvené světle hnědě, s
velkými hnědými, až černými skvrnami. Na svrchní části hlavy bývá patrný tmavý šípovitý 
vzor, po stranách hlavy se táhnou tmavé pásky, které protínají oko. Retní tepločivné jamky 
jsou patrné. Tato krajta obývá tropické lesy a pole. Krajta tygrovitá se vyskytuje ve dvou 
poddruzích: 

Krajta tygrovitá -záp.Pakistán, Nepál, Indie, Srí Lanka

Krajta tmavá - jižní Čína, Indočína, Barma.

Dále se vyskytuje na Borneu, Hainanu, Celebesu, na Sumbě a na Jávě. Pokud je krajta 
ohrožena, začne syčet a až po několika nezdarech při odlákání útočníka může kousnout. 
Není jedovatá, takže kousnutí nemusí dělat člověku problémy.



MAMBY (Dendroaspis)

Mají malou hlavu, jsou velice hubené, typicky s velkými zelenými nebo našedlými 
šupinami a dorůstají průměrné délky 1,5-2,1m. Žijí v Africe jižně od Sahary, obvykle na 
stromech, ale velká mamba černá D.polylepis žije většinou na zemi. Uštknou velmi rychle a
pokud není rána ošetřená, hrozí téměř vždy smrt.

BOJGA AFRICKÁ (Dispholidus typus)

Dorůstá průměrné délky 1,3-1,5 m. Je velice hubená, zbarvená od zelené k hnědé nebo 
černé. Žije na stromech a je velice těžké ji zpozorovat. Vyskytuje se ve stepních částech 
Afriky na jih od Sahary. Je velice jedovatá, v nebezpečí nafukuje krk.



BUNGAR (Bungarus)

Dorůstá prům.délky 90-150cm. Má malou hlavu a někdy kolem těla černé a bílé, nebo černé
a žluté pruhy. Má na těle také kresbu, nic zvláštního, jednoduché příčné pruhy, které se, ale 
na břiše nespojují a tak netvoří úplně kruhy. Vyskytuje se i v otevřených i v zalesněných 
oblastech od INDIE po Indonésii. JED je velmi účinný a pokud se vám nedostane rychlého 
ošetření, pravděpodobně (asi na 75%) do 6-8 h zemřete. Je to noční druh, ale to mu 
nezabrání aby se do nějakého toho člověka nezakousnul. Jsou to noční tvorové, neútočí, 
ale pokud uštknou, často přivodí smrt.

HADI PLIVAJÍCÍ JED 

Některé kobry, včetně jihoafrických, kromě kousnutí ještě plivají jed. Je to čistě obrané 
opatření a není nebezpečné, pokud se jed nedostane do otevřené rány nebo do očí. Pokud 
se to stane, vymyjte ihned zasažené místo vodou nebo v nouzové situaci močí.

AUSTRÁLIE A  ASIE

SMRTONOŠ ZMIJÍ (Acanthophis antarcticus)

Je nahnědlý, načervenalý nebo našedlý s tmavšími pásy. Má silné tělo a dorůstá prům.délky 
45-60cm. Žije v písčitých oblastech většiny Austrálie, na Papue-Nové Guineji a na 
některých blízkých ostrovech. Je dobře maskovaný a vysoce jedovatý, ale není tak 
nebezpečný jako pakobra páskovaná a taipan. 



PAKOBRA ČERVENOBŘICHÁ (Pseudechis porphyriacus)

Dorůstá průměrné délky1,5-2m. Je hubená, namodrale černá s jasně červeným břichem. Žije
v nebo poblíž čerstvé vody, a to téměř po celém území Austrélie. Existuje řada různých 
druhů. Málokdy způsobuje smrt, při nebezpečí zplošťuje krk.

PAKOBRA HNĚDÁ (Pseudonaja textilis)

Je hubený, žlutošedý až hnědý had se světlým břichem. Dorůstá průměrné délky 1,5-2m a 
vyskytuje se v sušších částech Austrálie a Papue-Nové Guineje. Existuje více druhů. 
AGRESIVNÍ A PRUDCE JEDOVATÝ.

PAKOBRA PÁSKOVANÁ (Notechis scutalus)

Dorůstá prům.délky 1,3-1,6m. Má silné tělo, velkou hlavu, je žlutohnědě okrová se 
zelenožlutými, šedivými nebo oranžovohnědými pásky. Žije v polosuchých oblastech 
Austrálie a v Tasmánii. AGRESIVNÍ, PRUDCE JEDOVATÁ, JE HLAVNÍ PŘÍČINOU 
SMRTELNÝCH UŠTKNUTÍ.



TAIPAN (Oxyuranus scutellatus)

Je jednostejně světlý až tmavě hnědý se žlutohnědým zbarvením po stranách a na břiše a 
může dorůst do délky 3-5m. Vyskytuje se v otevřených a zalesněných oblastech severní 
Austrálie. Zuřivý, pokud ho provokujete a smrtelně jedovatý.

MOŘŠTÍ HADI

Se vyskytují v Indickém a Tichém oceánu. Některé druhy žijí částečne i na souši, u ústí řeky
do moře a na pobřežním bahně. Liší se v barvě a velikosti, dorůstají prům.délky 1,3-1,5m. 
Mají zploštělý pádlovitý ocas. Šupiny je odlišují od úhořů. Není agresivní, ale některé druhy
jsou nejjedovatějšími hady ze všech.

VODNÁŘ KOBŘÍ (Hydrophis schistosus)

Je jedním z nejnebezpečnějších a nejhojnějších mořských hadů, má na starosti většinu úmrtí
člověka (90%). Dlouhý je asi 1,2 m a žije především v mělkých vodách pobřežních oblastí a
hlavně v ústích řek. Nápadným znakem tohoto druhu, kterým se liší od ostatních mořských 
hadů, je ostře zašpičatělá hlava veslovitě z boku zploštělý ocas. Vodnář se živí hlavně 
rybami. Jeho jed je neobyčejně působivý neurotoxin, který v krátké době způsobí celkovou 
ztrátu pohyblivosti těla. Ochromení postupuje velmi rychle, od nohou přes břicho k 
dýchacímu svalstvu a potom dochází ke smrti udušením. Je na rozdíl od ostatních mořských 
hadů agresivní. Žije v Perský záliv, Seychely, Madagaskar, od pobřeží Pakystánu, Indie, 
Bangladéš, Barma, Thajsko, Vietnam, Malaisie až po severní Austrálii a Novou Guineu.

VLNOŽIL DUBOISŮV (aipysurus duboisii)

Podle některých zdrojů nejjedovatější mořský had světa. Není příliš agresivní, aktivní je 
hlavně v noci. S nebezpečností pro člověka pro něj platí to samé co pro vodnáře belcherova.



VODNÁŘ STOČENÝ (Hydrophis spiralis)

VLNOŽIL UŽOVKOVÝ (Laticauda colubrina)

Vlnožil měří pouze 1 m. Tělo je pruhovaně zbarvené, což může vést k záměně s neškodnou 
rybou hadařem příčnopruhým. Vlnožil užovkový se vyskytuje především ve vodách 
Oceánie, například u pobřeží Austrálie nebo Nové Kaledonie. Jed vlnožila je podobně jako u
všech korálovcovitých vysoce nebezpečný. Působí na nervový systém. Jedno uštknutí hada 
by dokázalo zabít dospělého člověka, tento druh má však velice malá ústa a navíc nebývá 
agresivní. Náruživě se však dovede bránit, pokud ho někdo blokuje, aby se vynořil a 
nadechl.

https://exoticka-zvirata.webnode.cz/products/vlnozil-uzovkovy-laticauda-colubrina-

https://exoticka-zvirata.webnode.cz/products/vlnozil-uzovkovy-laticauda-colubrina-/
https://exoticka-zvirata.webnode.cz/products/vlnozil-uzovkovy-laticauda-colubrina-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fexoticka-zvirata.webnode.cz%2Fproducts%2Fvlnozil-uzovkovy-laticauda-colubrina-%2F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Agresivita
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asta
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%A1tknut%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%BD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Kaledonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Hada%C5%99_p%C5%99%C3%AD%C4%8Dnopruh%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr


VODNÁŘ BELCHERŮV (Hydrophis belcheri )

Ať je to s jedovatostí vodnáře Belcherova jakkoliv, má pro uštknutí člověka malá ústa a 
málokdy člověka dokáže uštknout, nejsou příliš agresivní a pokud už uštknou, nejčastěji 
rybáře vytahující sítě, jed ze ¾ případů vůbec do uštknutí nevpraví a pokud ve zbývající ¼ 
jed uštknutí obsahuje, je ho většinou tak malé množství, že uštknutí není smrtelné. To platí i 
pro většinu ostatních mořských hadů s výjimkou vodnáře kobřího, který je poměrně 
nebezpečný. Dorůstá 0,5-1m. VÝSKYT: Indický oceán, Filipíny, Thajský záliv, Nová 
Guinea, Šalamounovy ostrovy, Timorské moře a severní pob.Austrálie.

VODNÁŘ DVOUBARVÝ (Pelamis platura)

Je dlouhý 1-1,5. Samice jsou delší. Vodnář dvoubarvý je zeměpisně nejrozšířenějším 
mořským hadem. Má černo-žluté tělo s černým, žlutě skvrnitým ocasem. Je výborně 
přizpůsoben životu v moři. Svým bočně zploštělým tělem a pádlovitým ocasem připomíná 
úhoře. Pod jazykem má žlázy vylučující sůl. Různě se vlní, aby se zbavil vnějších parazitů. 
Aktivní je ve dne i v noci. Pro člověka je potencionálně nebezpečný, při vyrušení neváhá 
zaútočit. Uštknutí může být smrtelné. Vyskytuje se v teplých mořích Indického a Tichého 
oceánu od Afriky až po trop.pobřeží Ameriky. Žije na otevřeném moři, kde plave či se 
nechává unášet prouden na hladině.

VODNÁŘ PERONŮV (Acalyptophis peronii )

Dorůstá délky 1-1,30m. Horní část těla má krémově hnědé až našedlé zbarvení s tmavými 
příčnými pruhy, které se k bokům zužují. Spodní strana těla je světlá až bělavá. Má 
pádlovitý ocas usnadňující plavání. Hlava je malá. Nad očima má zvýšeniny, připomínající 
drobné růžky. Vodnář Peronův je jedním z nejjedovatějších mořských hadů, avšak dosud 
nebylo zdokumentováno žádné uštknutí člověka tímto hadem. 



Vodnář Peronův se vyskytuje v Austrálii a jihovýchodní Asii. Obývá oblast severní Austrálie
od Barrow Island v Západní Austrálii až po Moreton Bay v Queenslandu, dále pak na Nové 
Kaledonii a na jihu Papuy-Nové Guiney a Indonésie. Druhou oblastí je Taiwan, Filipíny a 
Malajský poloostrov. Vodnáře Peronova typicky najdeme nad písčitým dnem při korálových
útesech. 

VODNÁŘ PODIVNÝ (Hydrophis gracilis)

JEŠŤEŘI

KOROVEC JEDOVATÝ (Heloderma suspectum)

Je ještěr, který žije pouze v pouštích Arizony, Mexiku a blízkých oblastech. Má velkou 
kulatou hlavu, silné podsadité tělo, krátký silný ocas a má jasně zlutý vzorek. Dorůstá 
prům.délky 37-45cm. Kousnutí je jedovaté, ale dochází k němu pouze pokud na zvíře 
sáhnete.



KOROVEC MEXICKÝ (Heloderma horridum)Se podobá korovci jedovatému, ale je 
tmavší a větší. Má tenčí ocas a spíše tečky, než barevné skvrny. Vyskytuje se v některých 
suchých oblastech Mexika a střední Ameriky. Poddajný, ale jeho kousnutí je jedovaté. 
NEDOTÝKEJTE SE HO.

NEBEZPEČNÍ VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Tito ryby a mořští živočichové jsou nebezpeční. Většina z nich jsou buď jedovatí na dotek 
nebo mají jedovaté maso.

ŘÍČNÍ NEBEZPEČÍ

PAÚHOŘ ELEKTRICKÝ (Electrophorus electricus)

Může být až 2m dlouhý a 20cm široký. Je oblý, olivově až červeně zbarvený, zespodu 
světlejší. Žije v jižní Americe v povodí Orinoka a Amazonky. Často dává přednost mělké 
vodě, kde je více kyslíku. Elektrická rána od velkého jedince může vydat až 500 voltů, což 
je dost na to, aby člověka srazila k zemi.



PIRANĚ (Serrasalmus)

Vyskytují se v jižní Americe v povodí Orinoka, Amazonky a Parguaye. Liší se ve velikosti, 
ale mohou dorůst délky až 50cm. Všechny mají vysoké zavalité tělo, velké čelisti se zuby 
ostrými jako břitva, které do sebe zapadají. Mohou být velice nebezpečné obzvláště v 
suchých obdobích, kdy je vodní hladina nízko.

MOŘE A ŘEKY

REJNOCI (Dasyatidae)

Jsou nebezpeční v mělkých vodách, obzvláště propických a ne jenom na písečných 
pobřežích. Liší se od sebe, ale všichni mají rozpoznatelný rejnočí tvar, avšak pro brodícího 
se člověka nesnadno zpozorovatelný. Několik druhů žije v řekách tropické jižní Ameriky a 
západní Afriky. Sladkovodní rejnoci jsou málokdy delší než 30cm. Nevyskytují se v řekách, 
které se vlévají do Tichého oceánu. Jedovaté ostny v ocase mohou způsobit vážné, někdy i 
smrtelné zranění.

NEBEZPEČÍ MOŘÍ A OCEÁNŮ

čeledi Siganidae se vyskytují hlavně poblíž skalnatého břehu Indického a Tichého oceánu. 
Dorůstají prům.délky 25-30cm. Jsou jedlé, ale ve většině ploutví mají ostré ostny. Ty jsou 
prý jedovaté. Dejte si na ně pozor.



BODLOK (Acanthuridae)

Dorůstá průměrné délky 20-25cm. Má vysoké tělo, malou tlamu, je velice barevný, po 
stranách ocasu má ostny připomínající skalpely, které mohou šlehnutím způsobit vážná 
zranění. Vyskytuje se ve všech tropických vodách.

ĎAS MOŘSKÝ (Batrachoididae)

Se vyskytuje v trop.vodách obou pobřeží Střední a Jižní Ameriky. Průměrná délka je 3-4cm,
má nevýraznou barvu a velkou tlamu. Zahrabává se do písku a na zádech má ostré a velice
jedovaté ostny.

ROPUŠNICE (Scorpaenidae)

Žijí většinou mezi útesy trop.oblastí Indického a Tichého oceánu. Jejich prům.délka je 30-
75cm. Hodně se od sebe liší, ale obvykle jsou zbarvené do červena a mají dlouhé třepotající 
se proužkované ploutve a ostny. Bodnutí je silně bolestivé. Příbuzní se slabším jedem žijí 
ve Středozemním moři a Atlantickém oceánu.



SYNANCEIA

Žijí v trop.oblasti Tichého a Indického oceánu. Dorůstají délky 40cm. Díky jejich 
nevýraznému zbarvení a hroudovitému tělu jsou téměř nezpozorovatelní. Když na ně 
šlápnete, vstříknou do vás hřbetní ostny jed, který způsobí mučivou bolest. V nejtěžších 
případech je zranění i smrtelné.

Ryby čeledi Batrachoididae, Synanceia a Scorpaenidae můžete jíst.
Silně je udeřtě do hlavy a s velkou opatrností je začněte připravovat, až když jsou zcela 
mrtví.
Existuje ještě mnoho ryb, které sice nejsou jedovaté, ale mají nebezpečně ostré ostny. Tyto 
ryby je často velmi obtížné zpozorovat, pouze až když jste u nich hodně blízko. Ostny mají 
obvykle na zádech, ale mohou je mít i na postraních ploutvích. I malé bodnuti způsobuje 
zranění, do krerého se může dostat infekce. Velké ostny – a některé ostnaté sumcovité ryby 
dorůstají velikosti člověka – se dají použít jako dýka. 
Také mořský ježek způsobuje bolestivá zranění a mořská sasanka vás může žahnout.

NEBEZPEČNÍ MOŘŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

OSTNATEC (Trachinidae)

Je špičatá nevýrazně zbarvená, asi 30cm dlouhá ryba, která leží zahrabaná v písku v 
oblastech od pobřeží jižní Evropy až po západní Afriku a Středomoří. Jedovaté ostny na 
zádech a žábry vyvolávají oslabující bolest. Utišíte ji, když budete ránu potírat velice 
horkou vodou.



JEDOVATÍ K JÍDLU

Řada ryb, které žijí poblíž břehu mezi útesy a v lagunách, jsou k jídlu JEDOVATÉ. 
Většina z nich žije v trop.oblastech, ale ať jste kdekoli, nejezte rybu, kterou nemůžete 
identifikovat.
Některé ryby, které jsou jinak k jídlu vhodné, jako barakudy a kajmanky dravé, nelze jíst, 
pokud je vylovíte z oblasti mezi útesy nebo z lagun. Tam totiž do sebe vstřebávají spolu s 
vlastní potravou i jedovaté látky.
Nejjedovatější druhy, například čtverzubec, mají obvykle kulaté tělo s tvrdou 
skořápkovitou kůží pokrytou kostěnými pláty a ostny. Mívají tlamu podobnou papouškům,
malé otvory na skřelích a buď nepatrné nebo žádné pánevní ploutve.

JEŽÍCI (Diodontidae)

Se vyskytují ve všech mělkých tropic.vodách. Dosahují délky 50-60cm. Liší se od sebe, ale 
pokud jsou v nebezpečí, všechny se ztvarují do velice ostnaté koule. JEJICH MASO JE 
JEDOVATÉ.

ČTVERZUBCI (Tetraodontidae)

Žijí ve všech trop.a v některých méně teplých vodách. Některé druhy se vyskytují v řekách 
jihovýchodní ASIE a trop.Afriky. Mají zavalité kulaté tělo, 15-75cm dlouhé. Většina druhů 
má ostny a v nebežpečí se ztvarují do koule. Jejich krev, játra a gonády jsou 
JEDOVATÉ. 28Mg může ZABÍT.



OSTENCOVITÍ (Balistridae)Existuje více drůhů. Většinou je najdeme v trop.mělkých 
mořích. Mají vysoké sploštělé tělo, obvykle méně než 60cm dlouhé. Mají velké a pevné 
hřbetní ostny. Řada druhů je k jídlu JEDOVATÝCH. Vyhněte se všem druhům.

OSTATNÍ MOŘŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

MĚCHÝŘOVKA Physalia Physalis
Není medůza, ale kolonie polypovitých živočichů. Vyskytuje se většinou v subtropech, ale 
běžně ji najdete v Golfském proudu, krerí ji může odnést k britskému pobžeží. Například 
jižní proudy zanášejí měchýřovku k Novému Zélandu. Plovoucí měchýř může být jen 15cm 
dlouhý, ale tykadla, která mají žahavé buňky se mohou táhnout až 12m. Není smrtelně 
jedovatá, ale dokáže člověka zneschopnit, proto je velice nebezpečná. 

MEDÚZA (Aurelia aurita)

Má talířovité tělo mléčné barvy a nafialovělými skvrnami podkovovitého tvaru. Není pro 
lidi nebezpečná, ale řada z nich je, obzvláště žahavec Chironex fleckeri, který má 
krabicovité 25cm dlouhé tělo a v rozích trsy až 9m tykadel. Velká dávka jedu může být 
SMRTELNÁ. Vyhněte se všem medúzám – i v případě, že jsou vyvrhnuty mořem na třeh.



CHOBOTNICE MODROKROUŽKOVANÁ (Hapalochlaena lunulata)

Je malá, někdy pouza jako ryba velká. Žije na východě Austrálie, zejména kolem Velkého 
bradlového útesu. Je šedivo-bílá s duhovým vzorkem do tvaru prstýnků. VELICE 
JEDOVATÁ. Pokud na ni šlápnete, nebo se ji schválně dotknete, je její kousnutí 
potencionálně SMRTELNÉ. Buďte velice opatrní ke všem chobotnicím, které žijí mezi 
útesy v trop.oblastech.

CONIDAE

Jsou subtropičtí a tropičtí živočichové, kteří mají jedovatý harpunovitý osten. Všechny 
druhy mají kuželovitý tvar, ale vzorek na ulitě může být nejasný, kvůli membráně. Někteří 
jsou velice jedovatí a ti v Indickém a Tichém oceánu i smrtelně. NESAHEJTE NA NĚ.

TEREBRIDAE

Žijí v mírných a trop.mořích, obzvláště v Indickém a Tichém oceánu. Mají také žahavý 
osten. Jsou hnohem hubenější a delší než Conidae, ale jejich bodnutí není tak nebezpečné. 
Stejně je NEJEZTE.

                         




	VLNOŽIL UŽOVKOVÝ (Laticauda colubrina)
	VODNÁŘ PODIVNÝ (Hydrophis gracilis)

