
Jedovatými hady jsou např. kobry, chřestýši, korá-
lovci a zmije.

Proč se kobra indickcí nazývá také bre.jlovec?

Nejznámější z kober je kobra irrdická. Dorůstá téměř
l rn délky. Živí se menšími hlodavci, obojživelníky,
ještěrkami a ptačími vejci. Dobře plave.
Je vejcorodá.

Chřestýši se vyskytLrjí pouze v Americe. Mají
clobře vyvinr"rté jedové zuby (u větších druhů
laéŤi 2 i 3 cm). Na konci ocasu se nacházi
chřestítko tvor"ené volně pohyblivými články
zaschlé pokožky. Při podráždění rychle chvějí
l,ztyčeným ocasem, takže články na sebe vzá-
jemně narážejí a vydávají chřestivý zvlk. Živi
se menšími savci a ptáky, některé druhy také
žírbami a rybami. Rodí živá mlád'ata.

V Americe žiji také korálovci. Některé druhy jsou velmi
1edovaté. Bývají přibližně 1 m dlouzí, čelveně, žIuté a černě
pluhovaní. Zivi sejinými hady a malými obratlovci.

Krorně zrnije obecné žijí v Evropě
i jiné drirhy zmijí, z nichž nejznirrnější
je zmije růžkatá.

kobra indícká

Chřestýš arubský

korálovec

Nelvětším jedova-

tým hadem je kobra
krá lovská.
Měří 5,5 m.

Kobry mívalí někdy

tolik jedu, že by

stačil usmrtit 10-] 5

Iidi přitom se kobra
zakusuje do oběti
a žvýká tak, že
jedové zuby vpra-
vují do rány stále
další dávky smrtei
ného jedu.

při každém svlékání
chřestýše zůstává
na konci ocasu zby-
tek staré pokožky
podle velikosti
chřestidla však
nelze určit věk
hada.

v lesích rovníkové
Afriky se vyskytuje
zmije gabunská.
lVěří něco přes

],5mabývásilná
jako lidská paže.

]e mírná a své jedo

ve zuby dlouhé
téměř 4 cm používá

1en při lovení
pOtraVy.

Smrtelné je uštknutí
východoindické
zmije řetízkové.

Nejnebezpečnělším
africkým hadem 1e

zmije pouštní,

Hlava zmije růžkaté
Š-l "re uštknutí zmije růžkaté smrtelné?
[/l

Malými ještěry jsou gekoni a chameleoni. Živí se hmyzem. Mezi velké ještěry

patří býIožravý leguán zelený a masožraví varani. Velcí nejedovatí hadi - ana-

kondy, hroznýši a krajty - kořist ovíjejí a škrtí. Jedova§ími hady jsou kobry,

chřes§iši, korálovci a zmije. Majíjedové zuby, kořist uštknou,

I Vysvětlete, co umožňuje chameleonovi pohyb po větvích. Jak chytá kořist?

P Srovnejte způsob usmrcení kořisti jedovatými a nejedovatými hady.

§ Uvedte zástupce cizokrajných ještěru a hadů.

ill Proč se anakondám,hroznýšům a krajtám říká škítiči?
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