
Hadi mají protáhlé tělo bez končetin. Uložení vnitřních orgánů se přizpůsobilo tvaru
těla. Párové orgányjsou uloženy buď za sebou, nebojeden zntch zakrněl, anebo úplně
chybí. U plic se vyvinul zpravidlajen pravý lalok, který je velmi protáhlý. Mají volně
pohyblivá žebra a značné roztažitelné čelisti. To jim umožňuje polykat velká sousta
potravy. Jejich oční víčka jsou srostlá a pr,ťrhledná. Propouštějí světlo tzv. okénky.
Pokožku svlékají najednou. Svlékají i srostlá oční víčka.

Stejně jako ještěři vnímají hadi pachy prostřednictvím zvláštního orgánu na horním
patře tlamy - Jacobsonův orgán. Zjednodušené Ize ííci, že hadi čichají jazykem. Jeho
rozeklaná špička přijímá pachy ze vzduchu. Sluch mají slabě vyvinutý.

U nás žtji čtyři druhy užovek - obojková, podplamatá, hladká a stromová. Nejsou jedo-
vató. Jediným naším jedovatým hadem je zmije obecná.

Užovka obojková má oválnou hlavu, velké
oči s kulatými zornicemi. Po stranách hlavy
jsou dvě bělavé nebo oranžové černě orámo-
vané poloměsíčité skvrny. Ž4e na zarostlých
bŤezich pomalu tekoucích a stojatých vod.
Výborně plave a potápí se. Živí se obojživel-
níky a rybami. Kořist polyká živou. Samice
dosahuje délky i 150 cm. V nebezpečí vyltr-
čuje z kloaky zapáchajicí látku.

Zmije obecná bývir jen 55-60 cm dlouhá. Je velmi plachá.
před člověkem vždy uniká. Má nápadně červenavé oči se
svislou zomtcí, na hlavě často tmavou kresbu ve tvaru pís-
mene X. Po celém hřbetě se táhne širo§ klikatý pruh. Vyhle-
dává zarostlé slunné okraje cest, slunné lesní paseky, sluncert-l

vyhřáté hrornacly kamení. Rodí živír rnlirdata. Živí se hlavně
clrobnými hlodavci. Kořist trštkne. V horní čelisti mlr dva
přední duté vzpr'ímitelné zr-rby spojené s jedovými ž]ázani.

Schéma jedových
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Hadi jsou veImi cit-
liví na otřesy. Proto
má|o lidí hada
v přírodě spatří,

Lidé si často pIetou

užovku hladkou pro
její veIikost, zbar-
vení a způsob
obrany se zmijí
obecnou.
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Ještěři a hadi mají tělo pokryté šupinami. Patřído společné skupiny šupinatlich,
Svlékají svrchní zrohovatělou vrstvu kůže - ještěři po částech, hadi vcelku. Vět-

šina zástupců šupinatých klade vejce, Někteříjsou živorodí. Ještěři mají pohyb-

livá oční víčka, hadi srostlá a průhledná. Někteříještěři mají schopnost regene-

race, Hadi mají roztažitelné čelisti a pohyblivá žebra, Mohou tak polykat velká
sousta potravy. Všichni naši ještěři a hadi jsou zákonem chráněni.

E Uved'te, co mají ještěři a hadi společného a čim se naopak od sebe liší.
P| Vysvětlete, proč patří slepýš křehký mezi ještěry.

§ Srovnejte užovku obojkovou a zmlji obecnou. Uved'te co nejvíce znaků,
kterými se od sebe liší.
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Dnos jsou k dis-
pnaici účinná
séra {protilátky)
proti iradímu
uštknutí,

Zásady při
uštknutí:
1) zaehovat klid;
2) pevně stáh-
nout uštknutou
končetinu asi
5 crn nad rángu

{směrem k srdci}
kapesníkem, šát-
kem, npaskem;
3) každých 15 až
20 minut utažení
na krátkou chvíli
uvolnit, aby se
zahránilo umrt-
v*ní končctiny
{§táž€ni nesmí
trvat celkem déle
než ? hodiny);
4) kontrolovat
puls;
5} eo nejrychleji
vyhl*dat lékaře,
pod§ hadisérum,
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