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ÚVOD 
 
 
Zmije rodu Echis jsou někdy také nazývány jako efy. Patří mezi malé až středně velké 
jedovaté hady se solenoglyfním typem chrupu. Disponují velmi silným jedem, který má 
většinou fatální účinky na lidský organismus. Efy jsou v místech svého výskytu jedny 
z nejhojnějších hadů. To dokládájí výzkumy z mnoha zemí světa – západní Afriky, Indie, 
Iránu atd. Obývají zejména polopouštní biotopy západní, severní a východní Afriky, 
Arabského poloostrova a jižní Asie až po Indii a Srí Lanku. Efy bývají většinou agresivní  
a varují při vyrušení chřestivým zvukem tvořeným třením kylnatých hřebenovitých šupin na 
bocích těla o sebe. 
 
Dostala se Vám právě do rukou kniha o zmijích - efách. Hlavním účelem jejího vzniku bylo 
to, že jsme pro naše studijní účely přeložili do českého jazyka několik stěžejních prací  
o těchto zmijích. Bylo nám líto se o překlady nepodělit s těmi z vás, které tyto zmije 
zajímají. Aby nebyly překlady pouze strohé, rozhodli jsme je dále doplnit mnohdy 
„vzácnými“ fotografiemi (typy z muzejí, lokality, apod.), kompletním seznamem literatury,  
a shrnutím informací o taxonomii, toxikologii, zoogeografii, fylogenezi, biologii a chovu 
těchto zmijí.  
 
Kniha je převážně kompilačního charakteru, která je však doplněna dosud nepublikovanými 
údaji, které byly získany vlastní prací obou autorů.  
 
Věříme, že se Vám kniha bude líbit a najde si ve Vaši knihovně plnohodnotné místo. 
 
 
 
 
V Pardubicích 8. srpna, 2006                                 Tomáš Mazuch 
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tamnější jedince pouze podle toho, zda mají skvrnité nebo neskvrnité ventrální štítky mi 
nepříjde moc věrohodné, když známe i E. pyramidum s bílými ventrálními štítky. Navíc 
jedinci z Alžírska a Tunisu leží v prostoru mezi známými areály rozšíření obou druhů (E. 
leucogaster – Maroko, E. pyramidum – Egypt). 

V tomto momentě je těžké říci, které druhy a poddruhy jsou platné a které ne. Určitě 
jste to poznali na výše uvedených řádcích. Dáte mi asi za pravdu, že je nutná další revize 
rodu Echis. Než tato bude vytvořena, držme se výsledků poslední revize (Cherlin, 1990). 
Přesto jsou některé taxony natolik pochybné (E. v. varius, E. v. darevskii, E. v. borkini), že 
jsem je v klíči na závěru tohoto příspěvku neuvedl a přidržoval bych se spíše 
konzervativního pohledu (Spawls et Branch, 1995).  

Studium taxonomie této skupiny zmijí je velmi složité, zejména proto, že se jedná o 
skupinu velmi podobných zmijí s velmi nízkým intragenerickým polymorfismem, v níž není 
těžké přehlížet řadu kryptických druhů či poddruhů. Proto si myslím, že celou problematiku 
rodu by mohla při dostatku studijního materiálu vyřešit molekulární analýza mtDNA. Podle 
mého názoru není správné, že se  taxonomové často spoléhají při svém studiu pouze na 
lihové exempláře a nepřihlížejí k dalším aspektům, které jsou často signifikantní, jako např. 
biologie v přírodě, zoogeografické rozšíření s přihlédnutím k evoluci, zbarvení a 
morfofologie in vivo, morfologie hemipenisů atd. 
 
 
 

ZOOGEOGRAFIE A FYLOGENEZE 
 

Efy jsou rozšířené od severní Africe od Maroka až po Egypt. Dále jsou rozšířeny 
jižně od Sahary až po vlhké oblasti centrální Afriky. Nejjižněji zasahují v Keni pod rovník 
v okolí města Garissa. Na území Sahary se nevyskytují. Výjimkou jsou vlhčí hornaté relikty 
v centrální Sahara v pohoří Hoggar, kde je rozšířena Echis leucogaster. Na východě také 
efy zasahují do Sahary podél řeky Nil (Echis pyramidum v Súdánu). Druhy v Africe 
můžeme rozdělit podle zooogeografického hlediska na dvě skupiny. Tou první je skupina 
západoafrických ef a tou druhou jsou východoafrické efy. V západní Africe jsou rozšířeny tři 
druhy – Echis leucogaster (komplex pyramidum), Echis ocellatus (komplex ocellatus) a 
Echis jogeri (komplex ocellatus). Zatímco Echis ocellatus obývá spíše vlhčí biotopy 
súdánské savany, tak Echis leucogaster obývá pásmo sahelu. Mezi nimi je rozšířena Echis 
jogeri, která je pokládána za odvozený druh od Echis ocellatus z nejzápadnějšího rozšíření 
Echis ocellatus. Z těchto tří druhů je nejvýchodněji rozšířená Echis ocellatus. Ve 
Středoafrické republice a Súdánu se potkává s Echis pyramidum pyramidum. Populace 
Echis ocellatus z těchto zemí by mohla být dokonce odlišný druh, který se liší od zbytku 
populace na západě vyšším počtem ventrálních šupin a snad větší velikostí (Joger, 1990; 
Chirio et Ineich, 2006). O druhovem statusu populací z Alžírska, Tunisu a západní Libye se 
vedou spíše diskuze. Někteří autoři se přiklánějí k tomu, že zmije patří k Echis leucogaster, 
jiní zase k Echis pyramidum. Východoafrickými  endemickými druhy (poddruhy), které 
vznikly nějakým typem izolace (parapatrická speciace) jsou Echis hughesi ze Somálska 
(výskyt ve vyšší nadmořské výšce než parapatrická Echis pyramidum), Echis 
megalocephalus (ostrovní endemit) a Echis pyramidum leakeyi včetně synonymizované E. 
p. aliaborri z Keni (endemický obyvatel lávové pouště a blízkého okolí). Všechny výše 
uvedené formy patří do komplexu široce rozšířeného druhu v severovýchodní Africe Echis 
pyramidum. Zástupce tohoto druhu se dokonce rozšířil až na arabský poloostrov, kde 
žije jeho jihozápadní části. Někteří autoři jej považují za samostatný poddruh E. p. borkinii.  
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Z předka Echis pyramidum se v odlišných podmínkách východního Jemenu a jižního 
Ománu vyvinul příbuzný druh Echis khosatzkii. Více na východ jak Echis khosatzkii se 
komplex pyramidum ani podrod Toxicoa nevyskytuje.  Zástupci komplexu pyramidum a 
ocellatus tvoří africký podrod ef Toxicoa. Původně v Arábii byl rozšířen předek Echis 
coloratus. Od tohoto předka se oddělila v ománských horách reliktně žijící Echis 
omanensis. Na zbytku areálu je rozšířena Echis coloratus coloratus. Ta se vyhýbá pouštím 
centrální části arabského poloostrova. Západně zasahuje podél pobřeží až do jižního 
Egypta. V severním Negevu a dále pak na sever se od nominotypického poddruhu rozšířil 
poněkud odlišný poddruh E. c. terraesanctae, který je endemitem oblasti okolo Mrtvého 
moře. Zástupci komplexu coloratus jsou natolik odlišní od ostatních ef, že je můžeme 
považovat za skupinu s vlastním podrodem, který ovšem nemá dosud vědecké 
pojmenování. Poslední skupinou ef jsou zástupci asijské větve. Vzhledem k tomu, že tito 
zástupci mají společné odlišnosti od zástupců podrodů Toxicoa a podrodu komplexu 
coloratus, tak je považujeme za členy samostatného podrodu Echis. Sem patří Echis 
carinatus sinhaleyus (endemit Srí Lanky), Echis carinatus carinatus z Indie, Echis 
sochureki sochureki ze severní Indie, Pákistánu, Afgánistánu, Íránu a jihovýchodu 
arabského poloostrova, Echis sochureki astolae (endemit ostrova Astola) a Echis 
multisquamatus ze středoasijských republik. Nejpůvodnější z těchto druhů zřejmě buď 
Echis sochureki sochureki nebo Echis carinatus carinatus. Ostatní formy jsou odvozené 
buď jako ostrovní izolanty nebo endemit středoasijských pouští. Cherlin (1990) se domnívá, 
že efy vznikly v miocénu nebo nejpozději ve starším pliocénu a místo původu a dalšího 
šíření ef bylo někde v oblasti dnešního centrálního Íránu. Jediný druh podrodu Echis, který 
se rozšířil trochu netypicky až jihovýchod arabského poloostrova byl Echis sochureki 
sochureki. Ten se sem dostal zřejmě v minulosti z Íránu přes Hormuszký průliv nebo přes 
pevninu okolo Perského zálivu. Nejvýchodněji zasahují ef až do Bangladéše (Echis 
sochureki). 

Fylogeneticky (podle morfologických znaků) jsou nejpůvodnějšími formami Echis 
pyramidum pyramidum, Echis ocellatus, Echis coloratus a Echis carinatus s Echis 
sochureki.Ostatní druhy a poddruhy jsou evolučně méně původní. Podle molekulární 
fylogeneze podčeledi Viperinae (Lenk et al., 2001) je nejstarobylejší a nejpůvodnější 
podrod zahrnující taxony komplexu coloratus. Poté vznikl ze společného předka podrod 
Echis zahrnující asijské druhy a následně pak podrod Toxicoa s africkými efami. Podle 
jejich analýzy je nejpůvodnější z komplexu pyramidum (v analýze pouze tři druhy komplexu 
- E. ocellatus, E. pyramidum a E. khosatzkii) druh khosatzkii. Pokud tomu tak je, tak by bylo 
možné, aby se cesta vývoje komplexu pyramidum ubírala opačným směrem, tedy 
khosatzkii – „borkinii“- pyramidum (s megalocephalus a hughesi) a leucogaster. 

 
 

Fylogram z práce Lenk et al. (2001) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

      Podrod: Toxicoa 

       Podrod: Echis 

 Podrod: subgen. nov. 
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Řada autorů se pokusila, byť pouze částečně ve svých kladistických pracích 
založených na morfologických nebo molekulárních znacích vyřešit příbuznost rodu Echis 
k ostatním rodům podčeledi Viperinae. Na první pohled by se mohlo zdát, že morfologicky 
jsou nejblíže příbuzné efy zmijím rodu Cerastes. To však vyvrátili částečně ve své práci 
Lenk et al. (2001) založené na analýze DNA. Poněkud odlišný pohled má Herrmann (1995) 
ve své dizertační práci, v které se domnívá, že efy a rod Cerastes se od sebe oddělili 
v miocénu před 22 miliony lety. Než budeme moci vyslovit definitivní závěr, tak si ještě 
budeme muset počkat na ověření této hypotézy. Více se snad dozvíme z práce Wustera a 
McCarthyho, kteří připravují molekulární fylogenezi rodu. 
 
Na příbuzenské vztahy, tak jak se nám jeví podle dosavadních znalostí se můžete podívat 
na obrázek, který je pod tímto textem. 

Grafické znázornění příbuzenských vztahů uvnitř rodu Echis (podle Cherlin 1990, Lenk et al. 2001, 
Mazuch nepubl. data) 
 
 

BIOLOGIE 
 

 Efy jsou skupinou zmijí, které jsou velmi dobře přizpůsobeny k životu v aridních a 
semiaridních oblastech. Tam, kde se zmije vyskytují, patří mezi nejhojnější hady vůbec. 
Tak např. v oblasti Ratnagiri blízko Bombeje v Indii bylo 2000 ef chyceno během 5 dnů. 
Nebo dokonce v roce 1962 bylo vyplaceno během 8 dnů za 115 921 hadů. Vzhledem 
k tomu, že se dožívají vysokého věku (až 30 let) a mají často i 2-3 snůšky ročně, tak se ani 
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není čemu divit, že tyto zmije jsou velmi hojné a způsobují velké počty uštknutí. 
Matematicky můžeme spočítat, že když např. zmije Echis pyramidum leakeyi z Keni se 
dožije 30 let a bude mít ročně 2 snůšky po 15 vejcích a vylíhlých mláďatech, tak za svůj 
život přivede na svět přes 800 mláďat.  

Efy obývají aridní až semiaridní oblasti Afriky a Asie až po východní Indii. V Africe 
zasahují jižně až pod rovník v Keni v okolí města Garissa. Většina ef se vyhýbá pravým 
pouštím. Jinak je najdeme v různých biotopech. Některé druhy jsou vázané na spíše vlhčí 
biotopy (jako třeba Echis ocellatus obývající až okraje vlhkých lesů jižní a centrální Ghany), 
některé zase na vyloženě téměř aridní (Echis hughesi nebo Echis multisquamatus). Echis 
coloratus vyhledává kamenité oblasti s vegetací. Zde vyhledávají přes den úkryty – 
nejčastěji kameny a nory. Zmije však nalezneme i pod jinými úkryty, jako jsou např. 
spadené stromy, v křoviskách apod. Aktivní jsou v noci, kdy vyhledávají potravu aktivně 
nebo pasivně čekáním na kořist. Jejich potrava je velmi různorodá a zmije jsou značně 
přizpůsobivé. Kořistí zmijí jsou hmyz, pavoukovci, štíři, stonožky, solifugy, ještěři, hlodavci, 
jiní hadi, ptáci, ale i obojživelníci (např. ropuchy rodu Bufo). K odmítání potravy dochází 
v období hibernace nebo období deštů. V některých oblastech (např. Turkmenistán) zmije 
zimují. V jiných oblastech je celoroční aktivita řízena  obdobími sucha a deštů. Zde jsou 
zmije aktivní zejména v období deštů. I v období sucha, když krátkodobě zaprší, tak zmije 
opouštějí krátkodobě své úkryty.  I páření a následná líhnutí mláďat jsou v období deštů. 
K líhnutí mláďat dochází v tomto období proto, protože je i dostatek potravy – čerstvě 
vylíhnuté ještěrky a hmyz. V období deštů také dochází k jakési agregaci hadů. Bylo 
pozorováno, že mnoho ef se sdružuje v období deštů třeba na jednom keři nebo sukulentu. 
Počet ef pozorovaných na jednom takovém místě byl až 20 jedinců. Ačkoliv jsou efy 
terestrické, je možné je občas pozorovat na vegetaci až ve 2m výšce. Vertikální rozšíření ef 
je od cca 50 m pod mořem (Danakilská deprese v Etiopii a Eritrei) až po 2600 m n. m. 
(Omán, Echis omanensis). Vzhledem k tomu, že aridní oblasti jsou vázány spíše na nižší 
nadmořské výšky, tak rozšíření většiny ef je vázano do 1000 m n.m. Např. v Keni nad tuto 
nadmořskou výšku efy nejsou rozšířeny vůbec. Efy ke svému životu nepotřebují vodu, jak 
bylo prokázano v zajetí, kdy zmijím voda nebyla nabízena a ty ji získávaly pouze z potravy. 
Kanibalismus byl u ef pozorován a to konktrétně u Echis pyramidum leakeyi z Keni (Duff-
Mackay, 1965). Efy jsou zajímavé také z důvodu toho, že některé druhy jsou oviparní a jiné 
zase ovoviviparní. Mezi ovoviviparní druhy patří zástupce podrodu Echis, tzn. Echis 
carinatus, Echis sochureki a Echis multisquamatus. Ostatní druhy kladou již vejce. Počty 
mláďat v jednotlivých porodech jsou různé, ale maximálně 25. Početnost vrhu, nebo počet 
nakladených vajec závisí zejména na stáří samice a také na tom, kolikátá snůška to je. 
Maximální počet vajec u oviparních druhů byl zaznamenán až 25. Takto vysoké počty vajec 
mají většinou staré samice a první snůšky v období. Mláďata se líhnou po cca 40 - 90 
dnech v závisloti na výši inkubační teploty. Délka narozených mláďat je většinou 10-15 cm. 
Velikost novorozených mláďat se liží i podle druhu. Tak např. Echis coloratus, které mají 
poměrně méně početné snůšky mají zase větší mláďata. Velikost novorozených mláďat u 
tohoto druhu je 16-20 cm. Poprvé se svlékají většinou v jednom až dvou týdnech stáří. 
Gravidita u ef je přibližně 2 měsíce. U ovoviviparních druhů je délka gravidity přibližně 5 
měsíců. Zajímavou adaptací je u Echis coloratus „lepení“ vajec k pokladu. Je to adaptace 
na kamenité prostředí, v kterém tento druh žije.  

Efy patří spíše mezi agresivnější druhy zmijí. Jsou nervózní a neváhají kousnout. Na 
sebe upozorňují podobně jako severoameričtí chřestýši rodu Crotalus jakýmsi chřestěním. 
To vzniká třením laterálních šupin o sebe. Tyto laterální šupiny jsou zvláštní tím, že mají 
kýli zubaté. Podobnou morfologii laterálních šupin známe ještě od dalších afrických hadů, 
jako např. od Cerastes nebo Dasypeltis. Při vystrašení efy vytváření na těle kličky, kterými 
se pohybují proti sobě a tím dochází k typickému chřestění. Pokud tato ochrana není 
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úspěšná, tak zmije neváhají uštknout. Podobně jako jiní hadi z aridních oblastí tak i zmije 
se dokáží pohybovat bočním směrem. Při tomto pohybu je tělo ve styku s podkladem 
pouze na dvou místech. Tento pohyb používají zmije hlavně na rozpáleném sypkém písku. 
Tento pohyb je známý od Echis sochureki nebo Echis multisquamatus. Velikostně patří efy 
mezi menší až středně velké hady. Mezi vůbec nejmenší zástupce rodu patří Echis jogeri a 
Echis carinatus sinhaleyus. Oba druhy dorůstají kolem 30 cm. Většina ef dorůstá 
v dospělosti 40 – 55 cm. Nejdelší efy dorůstají až 86 cm (Echis multisquamatus, Echis 
pyramidum). Středně dlouhé druhy jsou Echis ocellatus, Echis carinatus a Echis sochureki. 
 
 

TOXIKOLOGIE 
 
 

Zmije rodu Echis patří mezi nejjedovatější zmije na světě. Dokonce můžeme říci, že 
patří mezi nejjedovatější hady na světě. V některých analýzách LD 50 se zjistilo, že jejich 
jed je účinnější než jed hadů rodu Dendroaspis, Notechis, Naja nebo dokonce Hydrophis. 
Vzhledem k tomu, že zmije jsou v mnoha oblastech velmi hojné, jsou malé (lehce se 
přehlédnou), neváhají uštknout a jsou velmi jedovaté, tak to z ef činí opravdu jednoho 
z nejnebezpečnějších jedovatých hadů na světě. To dokládá i řada epidemiologických 
studií, kde efy mohou za nejvíce uštknutí od jedovatého hada v zemi.  

Efy patří do čeledi Viperidae a podčeledi Viperinae. Chrup zmijí je typu 
solenoglyfního, tzn. že efy mají v přední části horní čelisti párové dlouhé jedové zuby, které 
jsou v klidovém období sklopeny. Při uštknutí se zuby s otevírající tlamou vyklápějí dopředu 
a jsou připraveny vniknout do tkáně kořisti. Skloubení maxilární kosti s os praefrontale a os 
transversum umožňuje solenoglyfním hadům vztyčit zub pouze při uštknutí. Jedový kanálek 
je uzavřený. Na jedový zub je v jeho proximální části napojena jedová žláza slizniční řasou. 
Při výměně jedového zubu není určitý krátký čás jedová žláza napojena na jedový kanálek 
zubu. Solenoglyfní chrup patří mezi nejpokročilejší typ aparátu. Jedová žláza (glandula 
venenosa) má odlišnou morfologii než u hadů s jiným typech chrupu. Buňky žlázy jsou 
serózního typu a jsou tubulárně složeny. Vzhledem k tomu, že zmije jsou malé a mají tedy 
relativně málo jedu (oproti např. zmijím rodu Bitis), proto musí být jed více potentní. Udává 
se, že zmije mají v jedových žlázách mezi 15-55 mg jedu (váženo v suchém stavu). 
Množství jedu závisí na mnoha faktorech – druhu, geografickém původu, pohlaví, stáří a 
velikosti hada, ročním období atd. Letální dávka pro člověka je přibližně 5 mg (nutno brát 

velmi s nadhledem).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lebka Echis coloratus 
(podle Gasperetti, 1988). 
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Bez nadsázky můžeme říci, že kde se efy vyskytují, tak tam také způsobují nejvíce 
smrtelných uštknutí. To platí zejména pro země, kde jsou efy obzvláště hojné – Indie, 
Izrael, Nigérie, Keňa, Pakistán atd. V některých oblastech patří dokonce mezi nejhojnější 
hady  - severní Keňa a státy západní Afriky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotlivé typy jedových žláz. 
Z leva do prava: Elapidae, 

Viperidae, Atractaspididae 
(Atractaspis). Černá část – 

přídavná žláza, šedivá část – 
jedová žláza. 

 
 

Jed zmijí rodu Echis má dominantní účinek na systém krevní koagulace. Jed zmijí 
obsahuje specificky aktivující protrombin. Excesivní generace trombinu v cirkulaci krve 
vede k rozvoji syndromu diseminované intravaskulární koagulace (DIC). Hemorhagická 
diatéza je zde hlavní příčinou úmrtí.  

Hlavními složkami jedu zmijí jsou hydrolytické enzymi – L aminooxidázy, fosfolipázy 
A, fosfatázy, cholinesterazy a hyaluronidázy. Jed také obsahuje více proteináz než u jiných 
zmijovitých hadů. V jedu byli nalezeny dvě frakce, první z nich je založena na 
antikoagulanciích přes fibrinolýzu a druhá frakce a je koagulant. Dalšími protejny 
nalezenými v jedu ef jsou hemorrhagin, echistatin a ecarin (prokoagulační enzym). V jedu 
některých ef byly nalezeny látky s neurotoxickou povahou antigeneticky příbuzné těm, 
které byly získány z jedu kobry indické Naja naja.  
Typickými příznaky uštknutí je rychlý nástup intoxikace a klinických příznaků. Úmrtí po 
uštknutí může následovat téměř ihned při zasáhnutí zubem zmije velkou cévu nebo i 
alergické reakci na jed (anafylaktický šok) nebo až po 41 dnech intoxikace. Většinou ihned 
po uštknutí dochází k intenzivní bolesti a krvácení v místě uštknutí. Dochází ihned k tvorbě 
otoku, který se šíří postupně na další části těla. Svého maxima otok dosahuje většinou do 
48 hod. Otoky přetrvávají až 1 týden. Dalšími příznaky uštknutí je tvorba puchýřů a 
následné nekrózy tkáně v místě uštknutí. Dochází k otoku a bolestivosti přiléhajících 
lymfatických žláz. Systémové příznaky (nausea, vzracení, bolest hlavy, hypotenze, 
spontánní krvácení z dásní, nosu a GIT a močového systému) se manifestují během 10 
minut až 1-2 hodin. Nejdůležitějším systémovým příznakem je slizniční krvácení – 
sublingvální, subkonjuktivální, intramuskulární krvácení, subkutánní,  a tvorba 
retroperitoneálních hematomů. Výjimečně se může vyskytnout subarachnoidální krvácení. 
Nejvíce afektovanými místy jsou kapilární cévy a z orgánů játra a ledviny. Častým 
příznakem je hematůrie, hematemeze a melena. Hemostatické dysfunkce mohou 
přetrvávat až 10 dní bez odpovídající léčby. Smrt nastává z důvodů akutního renálního 
selhání, subarachnoidálního krvácení, masivního GIT krvácení a nebo šoku. 
Elektrokardiografické změny nejsou často patrné. Neutrofilní leukocytóza a 
trombocytopénie jsou abnormality zjištěné při laboratorním vyšetření krve. Horečka,  
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Echis hughesi Cherlin, 1990 
 
Zmije Hughésova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holotyp Echis hughesi. Foto: T. Mazuch 
 
Echis hughesi Cherlin,1990. Terra typica: 10°02´ N, 49° 00´ E, Somálsko, severovýchodní Afrika.  
 
Cherlin V. A., 1990: Taxonomic revision of the snake genus Echis (Viperidae). II. An analysis of taxonomy 
and description of new forms. Proceedings of the Zoological Institite, Leningrad 207: 193-223. – 212, pl. 4, fig. 
3. 
 
Echis (n. sp. ?), Hughes (1976), 359: první poznámka o zvláštnosti jedinců z terra typica. 
Echis (Toxicoa) hughesi, Cherlin (1990), 195: n. sp. 
Echis hughesi, Golay et al. (1993), 268: seznam jedovatých hadů. 
Echis hughesi, Schätti B. & J. Gasperetti (1994),394: shrnutí známých údajů o druhu. 
Echis hughesi, Spawls & Branch (1995), 126: shrnutí afrických druhů. 
Echis hughesi, David  & Ineich (1999), 314: seznam jedovatých hadů. 
Echis hughesi, Mazuch (2005), 64: mapa rozšíření. 
Echis (Toxicoa) hughesi (2006, v tisku): diskuze nad validitou druhu. 
 
Typový materiál: HOLOTYP - BM. 1931.7.20.405 (samice), 10°02´ N, 49° 00´ E, Sol 
Haud, Somálsko, PARATYP – BM. 1931.7.20.406 (samec), 11°09´ N, 49° 00´ E, Sol Haud, 
Somálsko. 
Druh je znám pouze z typové série. 
 
Etymologie: Zmije je pojmenována po herpetologu Barry Hughes, který ve své práci o 
afrických zmijích rodu Echis (1976) nastínil, že by mohlo jít o dosud nepopsanou formu. 
  
Diagnóza: Menší druh zmije charakteristický nízkým počtem ventrálních (140-149) a 
dorzálních (24-25) šupin s hrbolkovitými kýly na dorzálních šupin. Kresba na hlavě je silně 
redukována. Zbarvení těla je tvořeno nepravidelnými světlými kosočtverečnými skvrnami. 
Kresba jinak typu pyramidum.  
  
Zbarvení: je patrné podle fotografií. Známi jsou pouze tři exempláři. Typická je jako-by 
rozplývavá kresba typu pyramidum. Dorzální bělavé skvrny jsou zachované, jsou 
rozplývavé, nepravidelného tvaru a velikosti. Laterální bělavé skvrny tvaru obráceného 
písmene V na většině těla chybí nebo splývají v okolní kresbě. Na hlavě je nevýrazný, 
špatně determinovatelný znak. 
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Folidóza: (n=3) – ventralia: 144-149, dorsalia: 24-25, subcaudalia: 28-30. Ventr. + 
subcaud. (n=3): 140+30♂, 148+28♀, 141+28♂.  
  
Velikost: Známy jsou pouze tři exempláře, jejichž velikost je 290 mm (délka ocasu 32 mm) 
a  210 mm (délka ocasu 25 mm) – Cherlin (1990).  
  
Zoogeografie: Somálsko je známé pro svou vysokou míru endemismu (Lanza, 1990). 
Nejenom že jsou odsud popisovány endemické druhy (Platyceps messanai, P. scorteccii, 
Spalerosophis josephscorteccii, Eryx borrii, Aparallactus subs. nov. (Lanza, 1990), 
Elapsoidea chellazziorum, E. broadleyi, Leptotyphlops reticulatus, Rhitotyphlops 
leucocephalus, ale dokonce i rody (Aeluroglena, Brachyophis). V tomto kontextu, by nebylo 
až tak překvapující, že i Efy (rod Echis) zde mají svého endemického zástupce – E. 
hughesi. Osobně se domnívám, že se jedná opravdu o odlišnou formu, neboť od ostatních 
Ef (myšleno E. pyramidum) se liší již na první pohled. Ze severního Somálska jsou známy 
tyto endemické formy: S. josephscortecci, P. messanai, R. leucocephalus, L. reticulatus a 
E. borrii.  

  
Biotop: Polopouštní krajina ležící 
v severním Somálsku. Nic bližšího není 
známo. 
 
 Biologie v přírodě: Není nic známo. 
 
 
 
 
 
 
Biotop Echis hughesi v Sol Haudu (Somaliland) 
Foto: neznámý autor 
 

Taxonomie: Před popisem formy hughesi byla známa ze Somálska pouze  
E. pyramidum. Zmije ze severovýchodní Afriky jsou dost variabilní (Mazuch,  
nepubl. Data). Je možné, že tři jedinci E. hughesi jsou pouze anomálními exempláři  
široce rozšířené E. pyramidum. Než budeme moci říci, že E. hughesi je opravdu  
platnou formou, bylo by vhodné vytvořit genetickou analýzu a získat více materiálu  
ze Somálska. Hughes (1976) upozorňoval na zmiji,  (BMNH 1931.7.20.407) z  
pobřežních nížin Somálska (11.09N, 49.00E), která  je zbarvená normálně (typ  
pyramidum) a má vyšší počty štítků (168 + 37 ♂). Vzdálenost mezi rozšířením obou zmijí je 
v tomto případě asi 50 km. Je proto zřejmě, že E. hughesi se vyskytuje (pouze) na náhorní 
plošině Sol Haud (nadmořská výška nad 860 m – Hughes, 1976). Dlužno však říci,  
že v obrovském množství „normálních“ Ef – Echis pyramidum (s. l.) vyšetřených Hughesem 
(1976) a Cherlinem (1990) a i mnou byly atypické (počtem ventrálních a dorzálních štítků) 
pouze tři – zástupci již dnes popsaného taxonu E. hughesi. Druh patří do podrodu Toxicoa.  
  
Toxikologie: Není nic známo. 
  
Biologie v zajetí: Není nic známo. 
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Literatura: Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990), Hughes (1976),  
Mazuch (2005), Mazuch (v tisku), Golay et al. (1993), David et Ineich  
(1999), Mallow et al. (2003), Lanza (1983, 1990). 
 
Poznámky: Po prozkoumání londýnských exemplářů E. hughesi a E. pyramidum (s. l.) a 
materiálu Ef v mé sbírce jsem zjistil, že E. hughesi nemá kylnaté štítky na dorzální ploše 
hlavy v přední části (hned za rostrálním a nasálními štítky). Internasální štítky jsou u E. 
hughesi oválné, bez výrazných hran. Toto je také odlišný znak oproti E. pyramidum (s. l.). 
Oba dva tyto odlišné znaky je možné využít jako další diagnostické znaky. 
 
 
Echis megalocephalus Cherlin, 1990 
 
Zmije velkohlavá 
 
 
Echis megalocephalus  Cherlin, 1990. Terra typica: „ostrov v jižní části Rudého moře“, ustavena 
přesněji Borkinem & Cherlinem (1995) jako ostrov Nokra, souostroví Dahlak, Eritrea, severovýchodní 
Afrika.  
 
Cherlin V. A., 1990: Taxonomic revision of the snake genus Echis (Viperidae). II. An analysis of taxonomy 
and description of new forms. Proceedings of the Zoological Institite, Leningrad 207: 193-223. – 212, pl. 4, fig. 
1. 
 
Echis (Toxicoa) megalocephalus, Cherlin (1990), 195: n. sp. 
Echis (Toxicoa) megalocephalus, Cherlin & Borkin (1990), 175: n.sp. – seznam druhů. 
Echis megalocephalus, Golay et al. (1993), 268: seznam druhů jedovatých hadů. 
Echis megalocephalus, Largen & Rasmussen (1993): hadi Etiopie – souhrn druhu. 
Echis megalocephalus, Schätti & Gasperetti (1994), 394: shrnutí známých druhů o druhu.  
Echis megalocephalus, Borkin & Cherlin (1995), 134: ustanovení typové lokality. 
Echis megalocephalus, Largen (1997), 94: hadi Eritrei – souhrn druhu. 
Echis macrocephalus, Largen (1997), 94, part. (SIC!) : hadi Eritrei – souhrn druhu. 
Echis megalocephalus, Mazuch (2005), 64: mapa rozšíření. 
Echis (Toxicoa) megalocephalus, Mazuch (2006, v tisku): diskuze nad validitou druhu. 
 
Typový materiál: HOLOTYP – Zoological Institute Russian Academy of Sciences St. 
Petersburg, 19430.1, samec (původ viz. typová lokalita), 
PARATYPY  - Zoological Institute Russian Academy of 
Sciences St. Petersburg, 19430.2, samice (původ viz. 
typová lokality), Zoological Institute Russian Academy of 
Sciences St. Petersburg, 19430.3-4 (pohlaví neznámé, 
původ viz. typová lokality). Druh znám pouze z typové 
série. 
  
 
                             Holotyp Echis megalocephalus Cherlin, 1990.  
                                                                        Foto: Cherlin (1990) 
 
Etymologie: megalo (velký, obrovský) - cephalus (hlava), proto velkohlavá. 
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Biotop: Na vegetaci (vysoké stromy) poměrně bohatá savana. Na lokalitě je dostatek 
kamenů, které jsou využívány zřejmě jako úkryty. Fotografii lokality publikoval Joger (1981) 
a je prezentována zde.  
  
Biologie v přírodě: Není nic známo. Holotyp obsahuje 13 embryií. 
  
Taxonomie: Část již bylo řečeno v „zoogeografii“. Od doby popisu E. jogeri byla tato zmije 
několikrát synonymizována s různými druhy zmijí – E. ocellatus, E. leucogaster. Zmije E. 
jogeri je více příbuzná a podobná E. ocellatus, proto ji nelze dávát do synonymie k E. 
leucogaster (např. Nilson v Mallow et al., 2003), ani jiným druhům. Je možné, že exemplář 
popsaný jako E. jogeri (a další tři známí jedinci) je pouze anomální jedinec E. ocellatus a 
bude časem synonymizován s E. ocellatus. Podobně jako u E. hughesi a E. 
megalocephalus však narážíme na nedostatek studijního materiálu. U E. jogeri jsme na 
tom však lépe, neboť do Mali se dá bezpečně cestovat, což se nedá říci o Somálsku nebo 
Eritreje.  
  
Toxikologie: Není nic známo. 
  
Biologie v zajetí: Není nic známo. V zajetí se nechová. 
  
Literatura: Hughes (1976), Joger (1981), Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990), Golay et 
al. (1993), Schätti et Gasperetti (1994), Joger et Lambert (1996), David et Ineich (1999), 
Mallow et al. (2003), Mazuch (2005), Trape et Mane (2004), Mazuch (v tisku). 
  
Poznámky: Cherlin (1990) uvádí u holotypu počet ventrálních štítků 123, naproti tomu však 
již Hughes (1976: 362) napočítal u tohoto jedince 130 ventrálií. Fotografie E. jogeri byly 
publikovány v – Cherlin (1990), Joger (1981). 

  

Echis pyramidum pyramidum (Geoffroy Saint-Hilaire, 
1827) 
 
Zmije egyptská 
 
 
Scytale pyramidum Geoffroy Saint-Hilaire, 1827. Terra typica: pyramidy Gízy, Káhira, Egypt, severní 
Afrika (see David & Ineich, 1999). 
 
Geoffroy S.-H.E., 1827: Description des Reptiles qui se trouvent en Egypte. Description de L´Egypte ou 
recueil des observations te des recherches qui été faites en Égyptependant l´Expédition de l´Armée 
Francaise, 1827. 2-de édition, 24, Histoire naturelle. Zoologie. – Paris: C. L. F. Panckoucke, 1829: 1-96. 
 
Scytale pyramidum, Geoffroy (1827): n. sp. 
Echis arenicola, Wagler (1830): 177, Gray (1849): 29, Boettger (1888): 273 (part.). 
Echis pavo, Reuss (1834): 157. 
Vipera pyramidarum, Schlegel (1837): 584. 
Vipera echis, Schlegel (1837): 583 (part.) 
Toxicoa arenicola, Günther (1858): 268 (part.). 
Vipera (Echis) carinata, Jan (1859): 153 
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Vipera (Echis) superciliosa, Jan (1859): 153, 156. 
Echis superciliosa, Jan (1863): 122. 
Echis carinatus, Boulenger (1896): 506 (part.), Anderson (1898): 336, Marx (1968): 42. 
Echis carinatus pyramidum, Constable (1949): 159 (part.), Hughes (1976): 359, Sochurek,     
                                          1979: 219, Welch (1983): 83 (part.), Arnold (1980): 320. 
Echis pyramidum, Cherlin (1983): 42, Joger (1984): 42, Leviton & Aldrich (1984): XXV,  
                              Gasperetti (1988): 341.  
Echis pyramidum pyramidum, Cherlin (1983): 42, Cherlin &  Borkin (1990): 175, Cherlin  
                                                (1990): 195, Joger (1990): 98, Schätti & Gasperetti (1994):  
                                                394, Largen & Rasmussen (1993): 388, Golay et al. (1993):  
                                                271, David & Ineich (1999): 319, Mazuch (2005): 64, Mazuch  
                                                (2006, v tisku). 
Echis varius varius, Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990), Rasmussen et Largen (1993). 
Echis varius borkini, Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990). 
Echis varius darevskii, Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990).  
  
Typový materiál: HOLOTYP – MHNP 4031 
(samice), Egypt (viz. typová lokalita). 
 
Etymologie: druh dostal jméno podle místa a 
okolních kulturních a historických  
monumentů (pyramidy v Gíze, Káhira, Egypt), kde byl 
nalezen. 
  
 

Echis pyramidum pyramidum z Gedarefu v Súdánu.  
Foto: W. Wuster 

 
Diagnóza: Středně velká zmije se zvětšenými inframandibulárními štítky a 1-2  
řadami šupin mezi okem a supralabiálními štítky a hrbolky na kýlech dorzálních  
šupin (= podrod Toxicoa). Zbarvení je různé, většinou hnědé. Na dorzální ploše  
těla jsou typické bělavé příčné až okrouhlé skvrny. Podél nich na bocích jsou  
světlé skvrny tvaru obráceného písmene V. Ventrálních štítků je 158-199,  
dorzálních 27-31 a subkaudálních 26-38.  
  
Nominotypickému poddruhu je velmi podobný poddruh lucidus a poddruh leakeyi. Znaky, 
kterými je možno tyto poddruhy odlišit od nominotypického najdete v klíči, který je součástí 
této publikace (str. 31). 
  
Zbarvení: Základním prvkem zbarvení jsou dorzální okrouhlé až příčné bělavé skvrny 
táhnoucí se od krku po ocas a laterální bělavé skvrny tvaru obráceného písmene V. 
Podkladová barva bývá nejčastěji hnědá, ale může být např. i šedivá nebo načervenalá. 
Anomálie ve zbarvení (albinismus, melanismus apod.) není známé. Na hlavě mají zmije 
znak ve tvaru obráceného dvojitého W s přímkou protínající prostřední vrchol nebo pouze 
rudimentární skvrnou v přední části této přímky. Kresba, skvrnitost a celkově zbarvení je 
dost variabilní na poměrmě velkém areálu rozšíření tohoto poddruhy. Ventrální štítky jsou a 
nebo nejsou skvrnité (Hughes, 1976). 
  
Folidóza: (Cherlin, 1990 – Echis pyramidum pyramidum, (samci n=8) – dorsalia 27-29,0-
31, ventralia 158-167,4-175, subcaudalia 34-35,8-38, samice (n=15) – dorsalia 27-29,0-31, 
ventralia 173-180,1-199, subcaudalia 26-31,5-35.  



Z m i j e   r o d u   E c h i s     

 18

Cherlin (1990) Echis varius varius, (samci n=16) – dorsalia 25-29,1-32, ventralia 156-168,3-
179, subcaudalia 33-38,7-46, samice (n=19) – dorsalia 25-29,1-32, ventralia 163-174,4-
186, subcaudalia 28-31,8-37.  
  
Cherlin (1990) Echis varius darevskii (samci n=6) – dorsalia 27-29,1-31, ventralia 171-
178,8-190, subcaudalia 37-41,0-43, samice (n=3) – dorsalia 27-29,1-31, ventralia 186-
188,3-190, subcaudalia 32-33,3-34.  
  
Cherlin (1990) Echis varius borkini, (samci n=4) – dorsalia 27-28,9-31, ventralia 155-163,4-
181, subcaudalia 31-36,0-44, samice (n=3) – dorsalia 27-28,9-31, ventralia 165-170,7-180, 
subcaudalia 28-30,0-31.  
  
Další údaje o folídóze lze čerpat z Stemmler et Sochurek (1969) a Anderson (1898). 
  
Velikost: Spawls et Branch (1995) uvádějí pro druh maximální velikost 85 cm, ale 
nejčastěji 30-60 cm. Průměrná velikost tělesně dospělých zmijí je 50-60 cm.  
 
Zoogeografie: Podle většiny autorů je poddruh rozšířen od severního Egypta (resp. 
Tuniska, pokud neuznáváme E. p. lucidus) až po severní Somálsko a centrální Súdán 
(reps. Středoafrickou republiku). Podle Cherlina (1990) je Echis pyramidum pyramidum 
rozšířena pouze po severní a východní část Egypta. Zmije dále na jih považuje za jím 
revalidovaný druh Echis varia (správně však Echis varius – koncovka us je rodu mužského 
a rod Echis je r. m.) s čtyřmi poddruhy – Echis varius darevskii Cherlin, 1990 – oblast 
v okolí města Suakin v severovýchodním Súdánu, Echis varius borkini Cherlin, 1990 – 
oblast jihozápadního Arabského poloostrova, Echis varius aliaborri Drewes et Sacherer, 
1974 – okolí města Wajir ve východní Keni a Echis varius varius Reuss, 1834 – zbytek 
areálu – severní Súdán až po severní Somálsko, na západ až po centrální Súdán. Dnes 
převažuje konzervativnější názor a to ten, že výše uvedené poddruhy a celkově druh E. 
varius nejsou považovány za platné. Více viz. níže v taxonomii. Cherlin (1990) se domnívá, 
že Echis pyramidum pyramidum vznikla z předka, který žil někde v Irano-turanské oblasti. 
Ineich (2006, in litt.) mi sdělil, že mají ve svých pařížských sbírkách Národního musea 
v Paříži 4 jedince Echis pyramidum ze Středoafrické republiky (Am-Dafok). Cherlin (1990) 
uvádí, že Echis pyramidum pyramidum a Echis pyramidum lucidus jsou sympatrické 
v oblasti Fayum. Hadi z těchto oblastí jsou jednoznačně neurčitelní. Werner (1914) uvádí 
Echis pyramidum ze Súdánu z těchto míst: Khartoum, Fertangul, Mazrub, Kadugli (ve 
skutečnosti Echis ocellatus, Joger 1990), Port Sudan. 
  
Biotop: Zmije obývají aridní a semiaridní oblasti. Jsou nacházeny v oázách, v zahradách, 
vlhčích aridních oblastech v okolí vody, „lávových polích“, suchých savanách apod.  
  
Biologie v přírodě: Konkrétních informací není moc známo. Biologie druhu, resp. 
poddruhu se shoduje s E. p. lucidus s částečně E. p. leakeyi. E. pyramidum pyramidum na 
severu areálu rozšíření zimuje. V tom se odlišuje od poddruhu leakeyi. 
  
Taxonomie: Poddruh Echis pyramidum pyramidum je nyní „sběrný“ druh. V nejširším 
pojetí jsou do něho zahrnovány všechny formy – lucidus, varius, darevskii, borkini, hughesi 
a megalocephalus. Zatímco formy hughesi a megalocephalus jsou zatím většinou 
odborníků uznávány (nejsou však definitivně dořešeny...), ostatní formy jsou považovány 
spíše za synonyma Echis pyramidum pyramidum. O validitě a taxonomii formy Echis 
pyramidum lucidus je pojednáno v její monografii. Cherlin (1990) zrevalidoval druh Echis 
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varius na základě několika znaků, které jej odlišují od Echis pyramidum. Hlavním znakem 
je tzv. Hlavový index (poměr rozdílu maximální šiřky hlavy a šířky tlamy na úrovni jedových 
zubů k délce hlavy x 100). Ten je u Echis varius menší jak 18 (čumák široký a hranatý 
s ostrým canthus rostralis, břicho někdy se skvrnami a někdy bez skvrn) a u Echis 
pyramidum větší jak 18 (čumák oblý, někdy prodloužený, břicho vždy skvrnité). Dnes víme, 
že tvar hlavy je velmi variabilní (i v rámci jedné populace) a nelze ho používat jako 
diagnosticky, resp. determinační charakter. To samé se týká i pro skvrnitost ventrálních 
štítků pro ef ze severo-východní Afriky. To, že Echis varius nemá oprávnění být validním 
druhem dokazuje i molekulární analýza (Wuster, 2006, in litt.). 
  
Poddruhy v rámci druhu Echis varius vyčlenil Cherlin (1990) na základě těchto 
diagnóz:  
  
Echis varius varius Reuss, 1934, terra typica: „Abissinie“ (=Etiopie) – „Efy střední velikosti 
s rozšířenou přední částí tlamy a zvýšeným počtem podocastních štítků u samců“. „Od 
Borkinovo efy se odlišuje méně rozšířenou tlamou a velkým počtem Scd. Zbarvení vrchní 
části těla je šedo-hnědé, řídce načervenalá. Kresba na hlavě je téměř zredukována. 
Hřbetní skvrny jsou kosoúhlé a jsou takřka spojeny s bočními obloučky, které jsou slabě 
redukované. Břicho je beze skvrn, jen zřídka bývá skvrnité (příloha, obr. VI, 1). Nicméně 
několik exemplářů ef z provincie Uollo v Etiopii (ZMB.17767, 17765, 17766) se viditelně 
odlišují od společného celku. Základní zbarvení jejich těla je šedé nebo červeno-šedé, 
hřbetní skvrny jsou okrouhlé nebo protažené do nepravidelného tvaru, boční obloučky se 
zjevně od nich odlučují a jejich konce jsou orientovány dolů k břichu, lemujíc tmavé oblé 
boční skvrny. Shodné zbarvení bylo pozorováno u efy z Chartúmu (BM.1924.5.21.25).„ 
Echis varius darevskii Cherlin, 1990, terra typica: Suakin, Súdán – „Efy střední velikosti 
s rozšířenou přední částí tlamy s velmi velkým množstvím břišních a podocastních štítků“. 
„Od ostatních poddruhů tohoto druhu se liší  velmi vysokým počtem Ventr. (zejména u 
samic: 186-190) a podocasních štítků u samců (37-43).“ 
Echis varius borkini Cherlin, 1990, terra typica: Lahij, Jemen – „Efy střední a velké velikosti 
s velmi rozšířenou tlamou, hřbetní skvrny mají kosoúhlý tvar a jsou úzké, silně protažené 
pod hřbet“. „Od ostatních poddruhů tohoto druhu se odlišuje tím, že má nejvíce rozšířenou 
tlamou (IZ 15-12), poměrně nevelkým počtem Ventr., a také zvláštní kresbou hřbetu, ve 
které jsou kosoúhlé hřbetní skvrny výrazně protaženy podél zad a současně  s bočními 
obloučky tvoří příčnou pruhovitost.“ 
 
Echis varius varius Reuss, 1834 
Echis varia varia Reuss, 1834. Terra typica: Abyssinia. 
 
Reuss A., 1834: Zoologische Miscellen. Reptilien. Ophidier. Mus. Senckenberg. Abh. Gebiete 
Beschreibenden Naturgeschichte, 1 (2): 127-162. 
 
Echis varia,  Reuss (1834): 136. 
Vipera echis, Schlegel (1837): 583 (part.). 
Echis carinatus,  Boulenger (1896): 506 (part.), Anderson (1898): 336. 
Echis varia varia, Cherlin & Borkin (1990): 175, Cherlin (1990): 195. 
Echis pyramidum pyramidum, Broadleyi (1994):  ?, Spawls & Branch (1995): 126, Golay et al. (1993): 271,  
                                                David & Ineich (1999): 319, Mazuch (2006, v tisku). 
Echis varius, Largen & Rasmussen (1993): 388, Largen (1997): 94. 
 
Echis varius borkini  Cherlin, 1990 
Echis varia borkini Cherlin, 1990. Terra typica: Lahij, Arábie (Jemen - pozn. autora). 
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Cherlin V. A., 1990: Taxonomic revision of the snake genus Echis (Viperidae). II. An analysis of taxonomy 
and description of new forms. Proceedings of the Zoological Institite, Leningrad 207: 193-223. 
 
Echis carinata, Boettger (1892): 63, Anderson (1895): 657, Sternfeld (1908): 241. 
Echis carinatus, Boulenger (1896): 506 (part.), Anderson (1901): 151, Corkill (1962): 80,  
                          Scortecci (1965): 139 
Echis carinatus pyramidum, Gasperetti (1973): 44, Arnold (1980): 321. 
Echis carinata pyramidum, Corkill & Cochrane (1966): 501,  
Echis pyramidum, Joger (1984): 42, Gasperetti (1988): 341, Schätti & Gasperetti (1994): 397, Schätti &  
                             Desvoignes (1999): 92. 
Echis varia borkini, Cherlin (1990): 195, Cherlin & Borkin (1990): 175, Mazuch (2006, v tisku) 
Echis pyramidum pyramidum, Golay et al. (1993): 271, David & Ineich (1999): 319. 
 
Echis varius darevskii Cherlin, 1990 
Echis varia darevskii Cherlin, 1990. Terra typica: Suakin, Sudán, severovýchodní Afrika. 
 
Cherlin V. A., 1990: Taxonomic revision of the snake genus Echis (Viperidae). II. An analysis of taxonomy 
and description of new forms. Proceedings of the Zoological Institite, Leningrad 207: 193-223. 
 
Echis carinatus, Boulenger (1896): 506 (part.), Anderson (1898): 336. 
Echis varia darevskii, Cherlin (1990): 195, Cherlin & Borkin (1990): 175. 
Echis pyramidum pyramidum, Golay et al. (1993): 268, Schätti & Gasperetti (1994): 394, David & Ineich  
                                                 (1999): 319, Gasperetti (1988): 341, Spawls & Branch (1995): 126,  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hlava holotypu Echis varia darevskii. Foto: T. Mazuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Holotyp Echis varia darevskii. Foto: T. Mazuch 
 
 
 
 
 
 
 
  
            
               Holotyp Echis varia borkini. Foto: T. Mazuch 
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Cherlinovu kombinaci Echis varius aliaborri dnes považujeme za neplatnou a poddruh 
náleží druhu Echis pyramidum, tzn. Echis pyramidum aliaborri. Jak se ale ukázalo, Echis 
pyramidum aliaborri je synonymem pro Echis pyramidum leakeyi (Mazuch, 2005, Mazuch v 
přípravě). 
 
Ačkoliv dnes neuznáváme poddruh borkini ani jako Echis pyramidum borkini, je však 
možné, že budoucí výzkumy ukáží že forma je opravdu platná. Dříve byly zmije 
s arabských populací považovány za Echis carinatus a posléze Echis pyramidum. Revizi 
arabských ef se věnuje maďarských herpetolog G. Babocsay (ústní sdělení, 2005). 
  
Toxikologie: Toxikologické údaje shrnují Pitman (1972) a Meier et White (1995). Autoři 
uvádějí jako klinické příznaky: krvácení z dásní, hematúrie, horečka, lokální bolest, otoky, 
tvorba puchýřů, bolest v břiše, zvracení, hematemeze, epistaxe, melena, šok, anémie a 
další. Intoxinace není jsou vážné a neměla by se podceňovat. Ve většině případů je 
antisérum nutné k záchraně života.  Při aplikaci antiséra je nutné zohlednit, odkud zmije 
(původce uštknutí) pochází.  
  
Biologie v zajetí: V zajetí jsou chovány zmije z Egypta. Jelikož druhová determinace ef 
z Egypta není jednoduchá (žijí zde dva poddruhy – E. p. p. a E. p. lucidus, rozdíl  
mezi nimi je ve zbarvení), je možné, že i když je častěji chována E. p. lucidus, je chována i 
E. p. pyramidum. Hybridizace mezi oběmi druhy je možná.  
  
Literatura: Anderson (1898), Cherlin (1983), Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990), 
Stemmler et Sochurek (1969), Schätti et Gasperetti (1994), Spawls et Branch (1995),  
Lanza (1972), Lanza (1983), Lanza (1990), Pitman (1972), Werner (1914), Hughes (1976), 
Joger (1990), Joger (1984), Golay et al. (1993), David et Ineich (1999), McDiarmid et al.  
(1999), Broadley (1994), Meire et White (1995) a další. 
  
 
Echis pyramidum lucidus Cherlin, 1990 
 
Zmije fayumská 
 
 
Echis pyramidum lucidus Cherlin, 1990. Terra typica: oáza Fayum, Egypt, severní Afrika. 
 
Cherlin V. A., 1990: Taxonomic revision of the snake genus Echis (Viperidae). II. An analysis of taxonomy 
and description of new forms. Proceedings of the Zoological Institite, Leningrad 207: 193-223. 
 
Vipera echis, Schlegel (1837): 583 (part.). 
Echis arenicola, Strauch (1869) – part., Boettger (1888): 273 (part.). 
Echis carinatus pyramidum, Kramer &  Schnurrenberger (1963): 544,  
                                             Stemmler & Sochurek (1969): 89, Hughes (1976): 359,  
                                             Sochurek, 1979: 219, Welch (1982): 199. 
Echis carinatus, Marx (1968): 42, Anderson (1898): 336. 
Echis leucogaster, Le Berre (1989), Cherlin (1983): 42 (part.),  
Echis pyramidum lucidus, Cherlin &  Borkin (1990): 175, Cherlin (1990): 195, Schätti &      
    Gasperetti (1994): 394, Schleich et al. (1996): 539.    
Echis pyramidum pyramidum, Golay et al. (1993): 271, Joger (1984): 42, Gasperetti  
                                                 (1988):  341, Spawls & Branch (1995): 126. 
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dokladový materiál). Pitman (1974) uvádí možný výskyt v Ugandě, což je možné pouze pro 
příhraniční aridní oblasti s Keňou. Výskyt v Tanzánii nebyl dosud doložen, není však 
nemožný, neboť do severní Tanzánie zasahují druhy, které kopírují výskyt ef v Keni (např. 
Eryx colubrinus, Naja pallida, Telescopus dhara, Holodactylus africanus a další).  

V okolí města Wajir jsou hojně rozšířené Echis 
pyramidum leakeyi. Odtud je popsaná nyní 
neplatná černeně zbarvená Echis pyramidum 
aliaborri.                                      Foto: T. Mazuch 

 

 
 
I v okolí jezera Stefanie v jižní Etiopii jsou efy velmi 
hojné.                                                    Foto: V. Trailin 

 
Velikost: Dosud nejdelší jedinec měřil 690 mm (Duff-Mackay, 1965). Průměrná velikost 
dospělých velkých zmijí je 55 cm. Velikost běžně nacházených zmijí v Keni je cca 350 mm.  
  
Biotop: Zmije je známa z Keni hlavně z „lávových polí“ severokeňské pouště – polopouště. 
Celkově obývá aridní oblasti severní a východní Keni. Mezi tyto biotopy patří suché Acacia 
– Commiphora savana, kamenité pouště až polopouště, písčité biotopy s vátými písky 
(porosty Calotropis procera, Acacia) atd. V Keni se zmije vyhýbají nadmořským výškám 
nad 1200 m n.m. Celkově zmije obývají různé biotopy, avšak všechny mají společné to, že 
jsou relativně velmi suché, s dostatkem úkrytů (nejlépe kameny) a s nadmořskou výškou 
pod 1000-1200 m n.m. Nejčastěji a nejraději zmije využívají za úkryty kameny, ale i kmeny 
spadlých stromů, palmové listy apod., nory a hustou křovinatou vegetaci.  
  

Echis pyramidum leakeyi z Garissy. Zmije 
odtud vypadají fenotypicky  jako Echis 
pyramidum aliaborri.                 Foto: T. Mazuch 

 
 
 
 
 
 
 

 Biologie v přírodě: Drewes et Sacherer (1974) uvádějí, že zmije z Wajiru žijí schované 
přes den pod velkými vápenci, výjimečně v norách, pod kmeny apod. (dokonce pod 
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vysušenou kůží uhynulého skotu). Za potravu u zdejších zmijí zjistili scinky rodu Riopa 
(dnes Lygosoma), ještěrku rodu Latastia a slepáky Typhlops cuneirostris. Ionides et Pitman 
(1965) uvádějí za potravu Latastia longicaudata, Trachylepis varia, neurčené hlodavce a 
štíry. Duff-Mackay (1965) doplňuje spektrum potravy ještě o stonožky a solifugy. Tento 
autor dokonce pozoroval, jak malý jedinec požíral malou žábu. Já jsem našel ve výkalu 
zmije z North Horru štíra, zřejmě rodu Parabuthus. Zmije mají v přírodě noční nebo 
soumračnou aktivitu. Přes den jsou schované nejčastěji pod kameny. V místech 
optimálních životních podmínek jsou velmi početné a tak Duff-Mackay (1965) posbíral 
v oblasti v okolí vesnice Laisamis během 4 měsíční periody téměr 7000 jedinců. Tento druh 
zmije způsobuje v severní a východní Keni nejvíce smrtelných uštknutí. Zmije žijí 
terestricky, ale mohou být nalezeny i vysoko na vegetaci (až ve 3 m). Páření zmijí probíhá 
v přírodě hlavně v období září – říjen. Asi 2 měsíce po tom kladou samice vajíčka. Z nich 
se na začátku velkého období dešťů líhnou malé 10-13 cm dlouhé zmije. V období, kdy se 
zmije páří, je malé období dešťů. Zmije mívají i 2-3 snůšky ročně. Samice kladou až 25 
vajec velkých 27 x 14 mm. Druh se dožívá až 29 let. Plazí predátoři tohoto druhu zmije jsou 
Bitis arietans a Naja pallida.  
  
Více o biologii v přírodě se dočtete v: Ionides et Pitman (1965), Duff-Mackay (1965), 
Mazuch (2005), Mazuch (v tisku). 
  
Taxonomie: Tuto formu popsali pánové Stemmler a Sochurek v roce 1969 jako Echis 
carinatus leakeyi z jezera Baringo v centrální Keni. V roce 1983 poddruh přeřadil Cherlin 
k druhu pyramidum, tak jak to platí dnes. V roce 1990 během své velké revize nezměnil 
názor a považuje stále poddruh za Echis pyramidum leakeyi. V roce 1974 popsali pánové 
Drewes a Sacherer z východokeňského města Wajir novou formu – Echis carinatus 
aliaborri, která se podle nich odlišuje od Echis „carinatus“ leakeyi konstantním červenavým 
zbarvením a 100% zvětšením supraokulárií. Autoři považují podle jejich znalostí zmiji za 
endemickou okolo města Wajiru, neboť v širším okolí ji nenašli. Také se domnívají (jedná 
se o jinou práci Drewese - 1972), že E. p. leakeyi je reliktní pozůstatek zmijí, které se 
dostali do Keni přes Súdán. Zatímco E. „c“ aliaborri je pozůstatek zmijí, které se do Keni 
dostali přes Somálsko a Etiopii. Do Cherlinovi revize se východokeňským poddruhem nikdo 
nezabýval. Cherlin (1990) přeřadil aliaborri podle Hlavového indexu (blíže v sekci 
Taxonomie) jako poddruh druhu Echis varius. Mnoho autorů se tohoto počinu nedrží a 
považují E. „c.“ aliaborri za poddruh Echis pyramidum. Jak jsem poukázal ve svých pracích 
(Mazuch, 2005, v tisku), tak zvětšené supraokulární štítky jako E. p. aliaborri má téměř 100 
% E. p. leakeyi (z cca asi 150 jedinců nemělo zvětšené štítky asi cca 3 jedinci). Co se týče 
červené barvy, tak ta je u tohoto „poddruhu“ díky červenavé barvě podkladového písku 
v okolí Wajiru. Zjistil jsem, že barva zmijí je většinou velmi závislá na barvě podkladového 
substrátu na lokalitách. To znamená, že ve zbarvení jsou zdejší keňské efy velmi 
vnitrodruhově variabilní, proto nemůže být bráno zbarvení jako za diagnostický znak. Blížeji 
o této problematice v Mazuch (2005). V Garisse jsem sbíral na červené písčité půdě zmije 
se stejným zabarvením jako byl tento písek. S . Spawls mi zaslal fotografii několika jedinců 
ef z Wajiru. Velmi zajímavé zjištění bylo, že mezi nimi se nachází jedinci se zcela typickým 
zbarvením pro Echis pyramidum „leakeyi“ (tedy tmavé hnědé zbarvení). Domnívám se 
tedy, že Echis pyramidum aliaborri je synonymum Echis pyramidum leakeyi a není důvod, 
proč v Keni rozlišovat tyto dva poddruhy.  
  
Folidóza Echis pyramidum aliaborri: dorsalia: 27-29,8-31, subcaudalia: 30-33,9-38, 
ventralia: 162-171,0-182, supralabialia: 10-10,4-12, interocularia: 7-8,3-9. 
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Typový materiál E. p. aliaborri: Holotyp: CAS 130648, Paratypy: CAS 130643-130658, 
CAS  130662, CAS 131677-131680.  
 
Echis pyramidum aliaborri  Drewes & Sacherer, 1974 
Echis carinatus aliaborri Drewes & Sacherer, 1974. Terra typica: 8 km severně od Wajiru, Wajir district, 
Keňa, východní Afrika. 
 
Drewes R. C. et Sacherer J. M., 1974: A new population of carpet vipers Echis carinatus from northern 
Kenya. J. East. Afr. Nat. Hist. Sco. and Nat. Mus. Nairobi,145: 1-7. 
 
Echis carinatus leakeyi, Pitman (1972): 6. 
Echis carinatus aliaborri, Drewes & Sacherer (1974): 1, Spawls (1978): 13. 
Echis pyramidum aliaborri, Cherlin (1983): 42, Gasperetti (1988): 341, Golay et al. (1993): 268, Spawls &  
                                            Branch (1995): 126, David & Ineich (1999): 319. Spawls et al. (2002): 483. 
Echis varia aliaborri, Cherlin & Borkin (1990): 175 , Cherlin (1990): 195, Schätti &  
                                  Gasperetti (1994): 394, Largen & Rasmussen (1993): 388. 
Echis pyramidum leakeyi, Mazuch (2004): 10, Mazuch (2005): 64.  
 
  
Toxikologie: Podrobné studie jedu nejsou. Studie o uštknutí v Keni existují a tento druh 
má na svědomí nejvíce uštknutí lidí v severní a východní Keni mezi jedovatými hady, neboť 
je všude velmi hojný. Zdejší lidé ho celkem dobře znají. Příznaky uštknutí jsou celkově 
velmi podobné jako těm od jiných druhů. O uštknutích tímto poddruhem se zabývá práce 
Pitmana (1965).  
  
Biologie v zajetí: blíže se dočtete článku (Mazuch, 2005). Tento druh se po sestavení 
vhodné chovné skupiny nebo páru velmi dobře rozmnožuje (až 3 snůšky ročně). 
Domnívám se, že Echis pyramidum leakeyi je velmi vhodný pro chov v zajetí. Důležité je 
mít však na paměti, že se jedná o jednu z nejjedovatějších zmijí.  
  
Literatura: Loveridge (1957), Ionides et Pitman (1965), Duff-Mackay (1965), Stemmler et 
Sochurek (1969), Stemmler (1971), Hughes (1976), Drewes et Sacherer (1974), Cherlin 
(1983), Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990), Schatti et Gasperetti (1994), Spawls et 
Branch (1995), McDiarmid et al. (1999), David et Ineich (1999), Spawls et al (2002), 
Mazuch (2005), Mazuch (v tisku). 
  
Poznámky: Wuster (in litt.) mi sdělil podle výsledků molekulární analýzy, že není důvod 
rozlišovat Echis pyramidum a Echis varius. Toto podporuje i morfologická analýza 
(Mazuch, nepubl.). 
 

Jeden z paratypů Echis „carinatus“ aliaborri 
z typové lokality v okolí města Wajir 
v severovýchodní Keni.  
Foto: B. Drewes. 
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Echis khosatzkii  Cherlin, 1990. 
 
Zmije Khosatzkova 
 

 Echis khosatzkii Cherlin, 1990. Terra typica: Hadhramaut, Arabia (Jemen, pozn. autora). 
 
Cherlin V. A., 1990: Taxonomic revision of the snake genus Echis (Viperidae). II. An analysis of taxonomy 
and description of new forms. Proceedings of the Zoological Institite, Leningrad 207: 193-223. 
 
Echis carinatus, Boulenger (1896): 506 (part.), Arnold (1980): 321. 
Echis khosatzkii, Cherlin & Borkin (1990): 175 , Cherlin (1990): 195, Schätti (2001): 141,  

      Mazuch (2006,v tisku).  
Echis pyramidum pyramidum, Cherlin (1983): 42, Golay et al. (1993): 268, Schätti &  
                                                 Gasperetti (1994): 394, Spawls & Branch (1995): 126, David  
                                                 & Ineich  (1999): 319. 
Echis pyramidum, Joger (1984): 42, Gasperetti (1988): 341. 
Echis carinatus pyramidium sic!, Harding & Welch (1980).  
 
 
Typový materiál: BMNH.97.3.11.117, samec („Arábie (=Jemen, pozn. autora),  
Hadramaut, T. Anderson"). 
  
Etymologie: Zmije je pojmenována po biologu L. I. Chozackovi z Leningradské univerzity 
(Cherlin, 1990). 
  
Diagnóza: Středně velká zmije, která je typická svým zbarvením a folidózou – kýly na 
dorzálních šupinách s hrbolky, mezi okem a supralabialii je 1-2 řady štítků, vyšší počet 
subkaudálních šupin (36-47). Zbarvení je typické – na světlém podkladě jsou rozmístěné 
dorzální tmavé skvrny od nepravidelného tvaru až po příčné proužky. Laterální tmavé 
skvrny jsou zachovány v podobě okrouhlých tvarů. 
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Zbarvení: Břicho bývá beze skvrn. Na hlavě je kresba neznatelná anebo pokud ano, tak 
nedefinovatelných tvarů. Základní zbarvení je světlé s tmavými dorzálními skvrnami nebo 
příčnými proužkami. Kresba má celkový dojem, že je „rozpitá“. Laterální tmavé skrvny jsou 

zachovalé. Celkově je svým zbarvením 
nepodobná žádné jiné efě, snad možná 
s výjimkou E. s. astolae z Pakistánu (od 
které se ale jinak výrazně odlišuje, viz. 
diagnóza E. s. astolae). Pokud známe 
původ zmije, tak zbarvení je jediným 
signifikantním odlišovacím znakem od 
ostatních ef.  
  
 
Echis khosatzkii fotografovaná blízko Salalahu 
v provinci Dhofar v Ománu.         
Foto: W. Wuster 
 

Folidóza: Jedinci z Hadramautu (n=3): dorsalia – 27-28,3-31, ventralia – 181-184,3-189,  
subcaudalia – 44-45,4-47. Jedinci z Dhofaru (Omán) n=3, dorsalia 29 a 31 , ventralia – 
165-185, subcaudalia – 36-39. 
  
Velikost:  Holotyp měří 401 mm v těle a ocas 63 mm.  
  
Zoogeografie: E. khosatzkii je známa pouze z Jemenu (Hadramaut) a z Ománu (Dhofár), 
viz. níže. Na Arabském poloostrově je rozšířeno 5 druhů Ef – Echis coloratus, Echis 
omanensis, Echis sochureki sochureki, Echis khosatzkii a Echis „pyramidum“ (E. varius 
borkini podle Cherlina, 1990). V západní polovině Jemenu je rozšířená „typická Echis 
pyramidum“ s klasickým zbarvením a kresbou pro komplex pyramidum. Na východě 
Jemenu v Hadramautu je spolu s ní na některých místech rozšířená E. khosatzkii, která jak 
se zná je rozšířena ještě v Dhofáru v Ománu. Z této populace jsou však známi „širokohlaví“ 
jedinci na rozdíl o těch „úzkohlavých“ z typové lokality v Hadramautu. Cherlin (1990) se 
domnívá, že E. khosatzkii je evolučně starší a na arabský poloostrov se dostala „severní 
cestou“ od Egypta přes Arábii, kdežto E. „pyramidum“ jižní cestou přes „Rudé moře“ 
z Rohu Afriky. E. k. a E. coloratus se vyskytují sympatricky v Hadramautu a Dhofáru. 
Sympatrický výskyt E. khosatzkii a E. „pyramidum“ v Hadramautu (podle Cherlina, 1990) 
není podložený žádným dokladovým materiálem. 
  
Biotop: Suché kamenité polopouštní – pouštní biotopy. Často blízko zahrad nebo jiných 
vodních zdrojů.  
  
Biologie v přírodě: Jedinec z Dhofáru byl nalezen 0,5 m nad zemí v křoví (Arnold, 1980). 
Jinak jsou zmije nacházeny schováné většinou pod kameny. Kooij (2001) uvádí, že zmije  
v Dhofáru byly nacházeny ve skalnaté krajině. Několik jedinců našel pod hromadou 
kamení. Domnívá se, že zde žerou nejhojněji se vyskytující ještěry – Pristurus carteri, 
Hemidactylus homoeolepis a H. yerburii. 
  
Taxonomie: Cherlin (1990) použil pro zdiagnostikování jeho nového druhu (=E. khosatzkii) 
mj. to, že zmije mají úzkou hlavu. Tento znak by měl tento druh odlišovat od všech 
ostatních Ef, hlavně od sympatricky žijící E. varius borkini (= E. pyramidum).  
Z Dhofáru v Ománu jsou známy zmije, které ve všem připomínají E. khosatzkii, ale mají 
širokou hlavu. Víme, že Efy jsou dost variabilní v délce a šířce hlavy i v rámci jedné 
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populace. Domnívám se, že zmije z Dhofáru se zbarvením totožným pro E. khosatzkii jsou 
ve skutečnosti právě E. khosatzkii a nedoporučuji tedy používat znak šířky hlavy v tomto 
případě jako diagnostický či determinační. Jak ukázal Schätti et Gasperetti (1994), tak 
nemá E. khosatzkii ani tak velké počty subkaudálních šupin, jak ukazoval při svém popisu 
Cherlin (1990). Validitu druhu podporují jak morfologické znaky, tak i molekulární – viz. 
Lenk et al. (1999). Do popisné práce Cherlina (1990) byly tyto zmije považovány za Echis 
pyramidum. E. khosatzkii je známa pouze z Hadramautu v Jemenu a z Dhofáru v Ománu. 
  
Toxikologie: Není nic známo. 
  
Biologie v zajetí: Není nic známo. Nevím, že by se v zajetí chovala. 
  
Literatura: Arnold (1980), Gasperetti (1988), Cherlin (1990), Cherlin et Borkin (1990), 
Golay et al. (1993), Schätti et Gasperetti (1994), Schätti et Desvoignes (1999),  David et 
Ineich (1999), Schätti (2001), Mazuch (v tisku). 
  
Poznámky: Z fylogenetického hlediska je postavení E. khosatzkii zajímavé. V molekulární 
analýze pánů Lenk et al. (1999) je nejblíže příbuzná E. ocellatus a E. pyramidum z Egypta. 
Nicméně tyto dva posledně jmenované druhy jsou si příbuznější…Pokud výsledky dalších 
analýz (viz. např. připravovaná pánů Wuster et McCarthy) podpoří výsledek pánů Lenk et 
al., pak je i uložení E. khosatzkii do komplexu pyramidum nesprávné a nepravdivé. Je 
opravdu tedy možné, že předek afrických Ef komplexu pyramidum a E. khosatzkii byl jeden 
a tentýž a měl opravdu původ někde v oblasti Sinaje až řekněme jižní Asie. Zbarvení pro 
tento druh a tedy populace v Dhofáru a Hadramautu je natolik typické, že pochyby o 
validitě druhu jsou zcela nesprávné. I Schätti, který původně pochyboval o validitě druhu, 
nakonec uvádí, že se jedná o validní druh (Schätti, 2001). Zařazení do podrodu afrických ef 
– Toxicoa je u E. khosatzkii oprávněné. Revizi arabských ef poddrodu Toxicoa připravuje 
maďarský herpetolog G. Babocsay (in litteris, 2005). 
 
 

Podrod: Echis  Merrem, 1820 
 
Turanechis, Cherlin & Borkin (1990): 175, Cherlin (1990): 195. 
 
Typový druh – Echis carinatus carinatus (Schneider, 1801).  
 
DIAGNÓZA: 

Inframandibulární štítky jsou většinou nezvětšeny (obr. 1a), jen u druhu E. carinatus 
(E. c. carinatus, E. c. sinhaleyus) jsou někdy mírně zvětšené (obr. 1d, zřídka 1b,c); Sq. 
v průměru nejvýš 37, rozsah proměnlivosti od 25 do 40; Scd v průměru 29, rozsah 
proměnlivosti 18 - 38; kresba hlavy „hrot kopí“ s modifikacemi v ramena „úzkého kříže“ 
nebo „širokého kříže“. Hemipenis s menším množstvím měkších trnů, které nedosahují 
proximálně až k rozdvojení hemipenisu. Dorzální šupiny nemají na kýlech hrbolkovitý 
výběžek (obr. 3b). Mezi cirkumokularii a supralabialii je jedna nebo dvě řady šupin. 
Rozšířeny jsou na jihovýchodě Arábie a v Asii. Mezi nosními štítky nejsou žádné další 
štítky. Ovoviviparie. 

 
Echis sochureki  sochureki Stemmler, 1969 – Sochurekova efa 
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Typové exempláře, popis a fotodokumentace jsou shodné s výše uvedenou E. sochureki. 
M a t e r i á l: ZIN.9274, 9989,10010, 10286, 10309, 17992; MSZ.3226,3765,5405, 15805, 
15806, 46626, 156716,156720; ZMV.7274, 13205.1-3, 23968.1-6, 141603, 141633, 
166971, 166972; Ž.134.31, 1450.26; SI.149158, 153744, 153746; BM.60.3.19.1171, 
87.11.11.26, 88.12.29.6-8, 89.2.1.4866-4867, 1950.1.4.79-80, 1971.1314-1317, 
1972.1172-1173; ZMB.21457; AM.21457, 81496-81502, 81848, 81849, 81977, 81980, 
81981, 81995, 81174-82180, 82223, 84025, 84254, 85467, 85588, 86916, 86918, 86919, 
87486, 88249-88251, 88471, 88472, 89304, 89305.1-7, 96237, 96238, 99158; ZB.6647; 
MP.1897-41; L.4075. Celkem 121 exemplářů.  
G e o g r a f i c k é    r o z š í ř e n í. Celá kontinentální část areálu druhu. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Varianty štítkování dolní čelisti u ef  (podle Čerlina, 1983): 
A (A) – podrod Turanechis; Б (B) – podrod Toxicoa,  řídce Echis;  В (V) a Г (G) podrod 
Echis,  řídce Toxicoa 
 
Obr. 3: Tvary ocasů u ef: 
A – E. multisquamatus, Б – E. froenatus, B – E. carinatus, Г – E. arenicola 

 
Echis sochureki astolae Mertens 1970 – Ostrovní efa 

 
H o l o t y p: FM.57356, samice, ostrov Astola, Pákistán; M. G. Konicii, 16.11.1959. 
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Popis a fotodokumentace byly opublikovány dřív (Mertens, 1970). 
G e o g r a f i c k é    r o z š í ř e n í. Ostrov Astola (nedaleko od Karáčí, Pákistán). 

 
Echis froenatus Duméril, Bibron et Duméril – Pestrá efa 

 
H o l o t y p: MP.7746, samice; Egypt. 
Podrobný popis druhu byl opublikován již dřív (Duméril et al., 1854; Günther, 1878; 
fotodokumentace provedena Stemmlerem, 1969). 
G e o g r a f i c k é    r o z š í ř e n í. Arábie, východ Egypta. 
M a t e r i á l: ZIN.6363; AM.94413-94417, 116017; ČM.63113, 72032, 74391, 129886, 
143997-143999, 164705, 171883, 171884; ZB.14212, 24049; BM.81.3.5.5; MP.7746. 
Celkem 21 exemplářů. 
 

Echis multisquamatus Cherlin, 1981 – Středoasijská efa 
 
H o l o t y p: ZIN.19059.1, samice; Bajram-Ali; Turkménie; О. П. Богданов /O.P. 
Bogdanov/, 1972 
P a r a t y p y: ZIN.19059.2-6. 
Podrobný popis druhu a fotodokumentace byly opublikovány již dřív (Cherlin, 1981).  
M a t e r i á l: ZIN.1093-1099, 1101, 2942, 8453, 8577, 8624, 9276, 9277, 9990,10117, 
11174, 11813, 12032, 12442, 12667, 13671, 13711, 13866, 14905, 15166, 15224, 15304, 
15581, 16013, 16854, 16938, 17072, 17612, 17873, 17946, 18013, 18874, 18913, 19048, 
19059.1-6, 19098; MGU.137.1-7, 1527, 823.1-5, 866.1-2, 2752, 2756, bez čísel 5 
exemplářů; ZMB.23972.1-2; SI.148595; ve volné přírodě zpracováno 23 exemplářů. 
Celkem 98 exemplářů. 
 

PODROD TOXICOA GŰNTHER, 1858 – Africké efy 
 

Typový druh – Echis pyramidum (Geoffroy, 1827). 
Zadní dolnočelistní štítky jsou většinou zvětšeny (štítkování typu «B» a «G» na obr. 

2) pouze u druhu E. arenicola bývají slabě nebo dokonce nejsou zvětšeny (štítkování typu 
«G» na obr. 2); Sq. v průměru nejvýš 31, rozsah proměnlivosti od 23 do 34; kresba hlavy 
se dvěmi příčnými prvky nebo může být dokonce redukována. Zjevně viditelný pohlavní 
dimorfismus ve tvaru (viz obr. 3) a poměrné délce ocasu. Rozšířeny jsou na jihozápadě 
Arábie a v severní Africe.  

Do podrodu spadají druhy E. pyramidum, E. arenicola, E. ocellatus, E. jogeri sp. 
nov., E. varia, E. hughesi sp.nov., E. khosatzkii sp. nov., E. megalocephalus sp. nov.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Taxon                 Muzeum a číslo   Pohlaví    L       L.cd.   Ventr.  Scd.     Sq.    
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Echis pyramidum (I. Geoffroy in E. Geoffroy, 1827) – Geoffroyova efa 
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H o l o t y p: MP.4031. samice; Egypt. 
Popis holotypu byl proveden dřív (Geoffroy, 1827; fotodokumentace Stemmler, 1969). 
D i a g n ó z a: Efy střední velikosti s úzkou tlamou a okrouhlou hlavou, s poměrně krátkým 
ocasem u samců, s výraznou kresbou na hřbetě těla. 
S r o v n á v a c í   p o z n á m k y: Společné základní zbarvení těla je zpravidla od světle 
do tmavohnědé. Kresba vrchu těla je v převážné většině případů výrazná s velkými 
kosoúhlými nebo protaženými hřbetními skvrnami. Boční čára bývá nejčastěji ve formě 
samostatných oblouků. Kresba hlavy je zřetelná a jen zřídka bývá redukována. U většiny 
skupin je břicho skvrnité. Od E. leucogaster se odlišuje zejména kresbou hlavy a často 
skvrnitým břichem. Od E. varia především menším počtem podocasních štítků u samců a 
více úzkou tlamou. Od E. ocellatus, E. jogeri a E. hughesi se tyto efy odlišují značně 
velkým počtem břišních štítků a kresbou těla. Od E. khosatzkii se odlišuje očividně více 
širší hlavou a i kresbou a oproti E. megalocephalus má menší hlavu a menší počet břišních 
štítků. 
G e o g r a f i c k é    r o z š í ř e n í.  Obývá severo – východ Afriky (od Egypta do Tunisu) 
a severo – západ Keni.  
 

Echis pyramidum pyramidum I. Geoffroy in E. Geoffroy, 1827  
- Egyptská efa 

 
H o l o t y p: shodný  s výše uvedeným druhem  (tj. MP.4031. samice; Egypt). 
D i a g n ó z a: Středně velké efy s výraznou kresbou horní poloviny těla, s velkými 
oválnými hřbetními skvrnami a velmi skvrnitým břichem.  
S r o v n á v a c í   p o z n á m k y: Hřbetní skvrny jsou obvykle velké a kosoúhlé. Boční 
pruh nejčastěji v podobě izolovaných oblouků. Břicho je velmi skvrnité. Od ostatních 
poddruhů téhož druhu se odlišuje trochu větším počtem břišních štítků u samců a typem 
kresby vrchu těla a hlavy. 
G e o g r a f i c k é    r o z š í ř e n í.  Obývá severo – východ Egypta. 
M a t e r i á l: ZIN.1086-1088, 1090, 1091; MP.4029,4031, 7745; L.1622.A-B, 1624.A-B; 
SI.130545, 130547, 130548, 130550, 37339, 128215; ČM.73540-73543, 58485. Celkem 23 
exemplářů. 
   

 
Echis pyramidum lucidus Cherlin, ssp. nov - Výrazná efa 

 
H o l o t y p: SI.134975, samice; Egypt, Fayum, Sinnuris; Kunc a Randal, 30.VI.1953  
(příloha, obr. V, 3). 
P a r a t y p y: SI.134976-134981; místo nálezu je totožné jako u holotypu. 
D i a g n ó z a: Středně velké efy, odlišující se výrazně nápadnou kresbou hřbetu, 
okrouhlými nebo příčně protaženými zřetelně obtaženými hřbetními skvrnami, sytě tmavým 
bočním pruhem.. 
P o p i s   h o l o t y p u:  Dálka těla 502 mm, délka ocasu 50 mm, Ventr. 173, Scd. 28, Sq. 
29. Zbarvení vrchní strany hlavy a těla je hnědé s jasně zřetelnou kresbou. Hřbetní skvrny 
jsou světlé, okrouhlé, ve středu těla příčně protažené v různém stupni, výrazně ohraničené. 
Boční obloučky jsou také velmi zřetelně ohraničené a lemují sytě tmavé boční skvrny. 
Kresba hlavy je shodná s nominátním poddruhem. Břicho je skvrnité. 
P o p i s    p a r a t y p ů: Údaje o rozměrech a folidóze jsou uvedeny v tabulce č. 2.  

Kresba hřbetu je u všech velmi ostře výrazná. Hřbetní skvrny jsou světlé od nevelkých  
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Tomáš Mazuch (*1982) 
 
Narodil se v Pardubicích ve východních Čechách. Vystudoval střední 
odbornou školu veterinární v Hradci Králové a posleze nedokončil 
Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Na vysoké škole se 
zajímal zejména o biologii a taxonomii prvoků Apicomplexa u plazů a 
obojživelníků. Nyní pracuje jako pegagog volného času v DDM Alfa v 
Pardubicích a zabývá se výrobou terarijních kompletů. Přes chov 
různých druhů zvířat se dostal ve svých 13 letech k teraristice a 
zejména chovu jedovatých hadů. Přes teraristiku se začal zajímat o 
herpetologii, neboť obyčejných chov zvířat ho neuspokojoval. 
Z herpetologie se nejvíce zajímá o africké plazi a obojživelníky, 
taxonomii a jedovaté hady. Je autorem mnoha teraristických i 
herpetologických článků o plazech a obojživelnících. Přednáší na 
různých konferencích a setkáních herpetologů i teraristů. Je členem 
Teraristické společnosti Praha, České herpetologické společnosti a 
Herpetologické asociace Afriky sídlící v Jihoafrické reptublice. V roce 
2006 založil Český spolek pro africkou herpetologii. Za plazy se 
procestoval několik zemí – Anglie, Bulharsko, Itálie a Liparské ostrovy a 
Keňa. Uštknut byl několikrát a to Vipera berus a Vipera ammodytes. 
Z chovatelského hlediska se zajímá o zmije rodu Echis a další africké  
jedovaté hady ale i ještěry. 
 
Kontakt: email: tomas.mazuch@quick.cz, tel. +420 604505766 

Jiří Hejduk (*1959) 
 
Narozen ve znamení Vah, 7.10.1959 v Ústí nad Labem. Po povinné 
školní docházce na ZDŠ v Chabařovicích absolvoval Zemědělské 
učiliště ve Mšeném – lázních, pak Střední zemědělskou školu v Mladé 
Boleslavi. Ženatý, s manželkou Evou vychovávají dva syny Matěje a 
Vojtu. Z prvního manželského svazku má ještě syna Jirku. Prvního 
hada, užovku obojkovou choval ve dvanácti letech. Prvního jedovatého 
hada, mládě zmije obecné dostal v šestnácti letech od pana Herolda 
Tremla, ta se dožila věku deseti let. Členem Herpetologické sekce 
Krajského zoologického klubu při ZOO Ústí nad Labem, Teraristické 
společnosti Praha a Klubu karlovarských teraristů. Za plazy absolvoval 
několik zahraničních cest do Afriky (Alžír, Maroko), Asie (Turecko, 
Vietnam), střední Ameriky (Kostarika) a po Evropě (Maďarsko, 
Rumunsko, Bulharsko, Italie, bývalá Jugoslavie, Španělsko, Francie). 
V současné době chov „hadů“ zaměřen především na zmije rodu 
Montvipera a Vipera, podrod Ammodytes. Prodělal tři uštknutí, z nichž 
nejzávažnější bylo způsobeno 30 cm mládětem chřestýše Crotalus 
mitchelli stephensi.   
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