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V únoru tohoto roku jsem se sešel s panem Goranem Nilsonem. Řešili jsme problematiku 

zmije Latifovy a on mi jednoznačně řekl, že největším problémem pro tento druh zmije je 

systematický a dlouhotrvající odchyt pro toxikologický institut Razi, kde tyto zmije drží i více 

než půl roku bez přísunu potravy a ty, které to přežijí, následně vypustí zpět. Jedinců, kteří 

přežijí, je mizivé procento, nehledě na to, že po tak velkém zásahu je málo pravděpodobné, že 

by vypuštěné zmije byly schopny přežít hibernaci. Hned v prvních dnech jsme tedy začali 

pracovat na tom, aby se celý tento problém vyřešil. Musím říct, že to bylo překvapivě 

jednoduché. Stačilo pár schůzek na odboru životního prostřední a zpracovat přijatelný návrh 

pro Razi.  

Návrh byl jednoduchý. Razi vyšle své chytače do údolí Lar na jeden týden, oni zde budou 

odchytávat hady a po týdnu přijede tým z Razi, který odebere jed a hady ihned vypustí. Je 

faktem, že ani tato metoda není nějak přehnaně citlivá, ale alespoň zajistí návrat živých zvířat 

zpět na jejich přirozené lokality. Tento návrh zpracoval odbor životního prostředí a zaslal jej 

Razi institutu. K našemu překvapení byl bez větších problémů akceptován. Bohužel toto platí 

pouze pro Latifovu zmiji. Jak jsme zjistili, každý „lovec hadů“ má licenci na odchyt 200 kusů 

ploskolebců kavkazských (Gloydius halys caucasicus), a i přesto, že tento druh se v údolí 

vyskytuje hojně, může se tato situace rychle obrátit. 

 

Ploskolebci odchycení pro Razi institu 



 

 

7. června jsme se vraceli z hor zpět do údolí a nevěřili jsme vlastním očím. To, co se dělo a 

děje v údolí, je neuvěřitelné. Po celém prostoru jezdí kamiony, stovky aut křižují a tisíce ovcí 

začínají likvidovat biotop zmijí. Byl to hrozný pohled. Co dokáže udělat člověk během pár 

dní z panenské přírody je opravdu neuvěřitelné. Je faktem, že to byly první dny, kdy nomádi 

přijížděli do údolí a v následujících dnech se situace trochu uklidnila, ale ohromné množství 

ovcí pokračovalo v likvidaci porostu. Co je ale na celé situaci nejděsivější, je to, že 

momentálně je populace ovcí „pouze“ okolo 50 000 kusů a íránská vláda je údajně ochotna 

vydat licenci na chov až 250 000 kusů ovcí a koz. Pokud by se tak stalo, mělo by to jistě 

fatální následky a pro populaci zmijí by to zcela určitě znamenalo konec. Troufnu si říct, že 

údolí Lar je z 80% zničeno aktivitou nomádů a z poměrně běžné zmije, kterou Latifova zmije 

bezpochyby v sedmdesátých letech byla, se stává jeden z nejvzácnějších hadů na světě. 

 

Rozdíly biotopů. Který je vhodný pro zmiji už posuďte sami. 

 

Bohužel komunita pasáků ovcí je poměrně málo gramotná a většina z nich pochází 

z Afghánistánu.  Oni sami pořádně netuší nic o ochraně přírody nebo o hadech, ale vědí, že 

pokud zmije uštkne ovci a ona zajde, tak přijdou o už tak mizivou výplatu. To je jeden 

z důvodů, proč pasáci zmije zabíjejí. Je poměrně zábavné, že jsem první cizinec, kterého 

viděli, a tak v každé nomádské vesnici vzbuzuji poměrně velkou pozornost. Vzhledem 

k jazykové bariéře ale není možné, abych s nimi komunikoval, či se jim pokusil cokoliv 

vysvětlit. A tak Hani a Barbod pracují každý podvečer na seznamování se s nomády a snaží se 

jim vysvětlit problémy, které údolí Lar a zmije Latifovy sužují. Několikrát se stalo, že se 

k nám domorodci nechovali dobře a už vůbec jsme se nesetkali s pochopením. Naštěstí jsou 

však mnohem častější pozitivní reakce. 



 

 

Další problematický jev, se kterým se setkáváme, je turismus v údolí Lar, neboť se nachází 

necelé dvě hodiny jízdy od západního Teheránu. Každý čtvrtek a pátek zde můžete 

spatřit velké množství turistů. Cestování je v Íránu poměrně populární a celé rodiny vyjíždějí 

do přírody, kde si samozřejmě rozdělají oheň, pokouší se chytat ryby a při odjezdu 

samozřejmě „zapomenou“ veškeré odpadky v údolí. O jejich antipatiích k hadům nemluvě. 

Zažádali jsme již před časem o začlenění do projektu školy z vesnic Polur a Rine. Máme 

v plánu pro děti připravit workshop s ukázkou plazů, prezentace, edukační hry a také bychom 

s nimi rádi uklidili alespoň malou část údolí kvůli aktivnímu zapojení do řešení problémů. Je 

to asi jediné, co v této chvíli můžeme udělat - vzbudit v budoucí generaci zájem o íránskou 

přírodu. 

.  

Víkend v údolí Lar. 

Práce v terénu je poměrně složitá. Chyběly nám informace, jak a kde hady hledat. Jediné 

oficiální zdroje jsou více než dvacet let staré a za tu dobu se toho v údolí hodně změnilo.  

V prvních dnech mého pobytu jsme se zaměřili na vytipování lokalit. Začali jsme měřit 

teploty, které začátkem května v noci stále padaly pod bod mrazu, a získávali jsme informace 

od zaměstnanců odboru životního prostředí, kteří v údolí tráví nejvíce času. Konec dubna a 

první polovinu května jsme strávili hledáním zmijí. Naprosto bez výsledků. Musím říct, že 

nás to přivádělo k šílenství, neboť jsme za jeden den našli bez problémů velké množství 

Gloydius hallys caucasicus, Hemorhois revargieri, ale o Latifii jsme mohli jen snít. Až 12. 

května jsme konečně našli prvního jedince Latifovy zmije, byla to pro nás samozřejmě velká 

sláva, nikdo z nás ji předtím neviděl živou.  Od té chvíle se nám začalo poměrně dařit zmije 

vyhledávat. Našli jsme zatím dvě velmi dobré lokality a to Alarm a Charsang. Údolí Alarm se 



 

 

nám podařilo v průběhu dvou půldenních návštěv najít 14 Latifových zmijí a v údolí 

Charsang 7. Na těchto dvou lokalitách tento rok nebudeme trávit více času, neboť je potřeba 

vyhledat další místa výskytu zmijí. Je však jasné, že nejlepší oblasti jsou na úplném konci 

údolí, kde není tak velký turistický ruch a nomádi zde nejsou tak aktivní.  

Každé odchycené zvíře označíme zastřižením ventrálního štítku, zvážíme ho a změříme. 

Nafotíme folidosu hlavy, deformace štítků a jizvy na těle. Tato metoda by nám měla posloužit 

k dalšímu rozpoznání zvířete. O každém jedinci se vede pečlivá dokumentace s fotografiemi 

lokalit výskytu, mapou, GPS body a teplotami. V příštím roce máme v plánu začít používat 

metodu značení pomocí mikročipu, který by nám usnadnil identifikaci zvířete. Na tuto 

metodu je potřeba zvláštní povolení, o které jsme již zažádali. 

 

Vedení dokumentace. 

Momentálně řešíme uzavření údolí Alarm, kde se nachází pouze jeden nomádský stan a 

nevelké množství ovcí. Toto údolí je pro nás důležité z mnoha důvodů. Zásadní je ten, že 

údolím nevede žádná dopravní komunikace, celé je uzavřené vysokými horami. Biotop pro 

hady je zde perfektní a populace zmijí je velmi početná. Dalším bodem našeho zájmu se stalo 

údolí Charsang, na jehož levé straně je perfektní biotop a to hlavně proto, že zde není 

vydávána licence pro pastvu ovcí a koz. Proběhlo již několik jednání ohledně uzavření 

prostoru kolem řeky Alarm a byla nám prozatím přislíbena možnost jej uzavřít s tím, že je 

potřeba pracovat na této problematice i v příštím roce. Dobrá zpráva je, že Pars herpetology 



 

 

institut má již pozitivní zkušenosti z provincie Chuzestan, kde se jim podařilo uzavřít oblasti 

výskytu mloka Neurergus kaiseri a dokonce zde odbor životního prostředí postavil stanici pro 

strážce. Toto jsou dobré zprávy nejen pro zmije Latifovy, ale i pro další druhy obývající údolí 

Lar. 


