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V Edici Chimaira a Aqualogu Verlag vyšel další díl zdařilé řady atlasů plazů a 
obojživelníků, který se tentokrát zabýval jedovatými hady Afriky. Předcházející díly 
z této řady byli jedovatí hadi Asie a čtyři díly želva světa. Dalšími připravovanými díly 
jsou jedovatí hady Evropy a přilehlé Asie, agamy jichovýchodní Asie, gekoni Austrálie 
(dva díly), gekoni Madagaskaru a varani.  
 
Autory tohoto dílu jsou Maik Dobiey – mladý německý herpetolog, terarista a fotograf 
a Gernot Vogel – německý terarista a zejména herpetolog s hlavním zájmen o 
jihovýchodní Asii a zejména taxonomii asijských chřestýšovců a hadů rodu Boiga. 
Zatímco kariéra prvního z autorů je na počátku, G. Vogel je již zkušeným 
herpetologem s velkým množstvím publikací. G. Vogel je i jediným autorem prvního 
dílu Terralogu o jedovatých hadech jihovýchodní Asie.  
 
Hlavním zájmem Terralogu je seznámit čtenáře s jedovatými hady Afriky na 
fotografiích. Jednotlivé druhy, které jsou zobrazeny na 470 barevných fotografiích 
jsou dále doplněny o další užitečné informace, které ocení zejména teraristé. Těmito 
informacemi jsou např. velikost druhu, doporučená velikost terária při chovu, 
ekologické údaje, biotop a klima, zda druh hibernuje či estivuje, denní aktivita, 
reproduční strategie, potrava a zda se jedná o vzácný či často chovaný druh. Na 
fotografiích jsou zachyceny všechny druhy a poddruhy jedovatých hadů Afriky. 
Zastoupené čeledi jsou Viperidae, Elapidae a Atractaspididae (Atractaspininae). 
Jedinými zástupci, kteří nejsou zachyceni na fotografiích jsou Atractaspis congica 
congica a Atractaspis reticulata heterochilus. Ostatní všechny taxony jsou zachyceny 
v podobě buď živých jedinců nebo jedinců můzejních. Taxonomické dělení druhů je 
v této knize podle posledních publikovaných revizí a podle převažujícího názoru 
vědecké veřejnosti – tzn. nejsou zde akceptovány některé druhy, které jsou 
z hlediska systematického přinejmenším sporné – Atractaspis battersbyi, Atheris 
laeviceps – anisolepis, Dendroaspis polylepis antinorii, Bitis atropos unicolor apod.  U 
jednotlivých jedinců zachycených na fotografiích je dále uvedeno místo, odkud 
pocházejí, kdo je popsal a kdo je vyfotografoval. Téměř všechny druhy mají 
vyobrazené rozšíření na mapkách, které jsou poměrně graficky zdařilé a nacházejí se 
mezi jednotlivými fotografiemi. Na začátku terralogu uvádějí autoři k jednotlivým 
rodům komentář o posledních taxonomických změnách nebo o tom, proč ten který 
druh- poddruh nezařadili atd.  
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Většina fotografií je velmi zdařilých, což dokládá i složení autorů, kteří jsou známy i 
z dřívějších knih, kde publikovali své fotografie – např. W. Wuster, P. Freed, O. S. G. 
Pauwels, S. Spawls, B. Branch, K. H. Switak, T. Phelps, M. O. Rodel atd. Fotografie 
jsou kvalitně vytištěny na kvalitním křídovém papíře. Na každé stránce je v průměru 
5 fotografií. Jediné, co můžu ze svého pohledu autorům a grafikům vytknout je to, že 
některé méně kvalitní fotografie jsou zvětšeny až na polovinu stránky, zatímco jiné, 
kvalitnější fotografie jsou zmenšeny na nejmenší velikost. Toto je např. na stránce č. 
123, kde je zvětšená fotografie B. worthingtoni, zatímco v levé spodní části je 
fotografie kvalitnější a kompozičně lépe zdařilá. Druhým příkladem na např. 
vyzvětšování A. broadleyi i když tato fotografie není kvalitní z pohledu dostatečného 
rozlišení (str. 85). Některé fotografie byli již dříve publikované, ale to určitě můžeme 
u takového to krásného díla prominout. Mnoho druhů a poddruhů je zde vůbec 
poprvé ukázáno na fotografiích (např. Adenorhinos barbouri, Atheris sp. – cf. n. sp., 
Boulengerina sp., Macrovipera lebetina transmediterranea, Echis jogeri atd.). Řada 
druhů je známa z velmi malého množství fotografií a tyto druhy jsou zde nověji 
vyfotografované (např. Macrovipera deserti, Echis pyramidum aliaborri, Bitis armata, 
Bitis heraldica, Naja katiensis, Pseudohaje nigra, Elapsoidea trapei, Montatheris 
hindii, Bitis parviocula atd.). Zejména herpetologové ocení to, že na některých 
fotografiích je zachycen habitat vybraných druhů (např. A. hispida, A. squamigera, A. 
barbouri, B. nasicornis, B. parviocula, B. worthingtoni, E. p. aliaborri, D. polylepis 
atd.). Jak to tak bývá, tak některé druhy jsou v knize zastoupeny hojným počtem 
fotografií (např. A. ceratophora, D. angusticeps, A. rungweensis atd.) a některé 
druhy by si zasloužili vyšší počet fotografií (C. lichtensteinii, C. resimus, A. broadleyi, 
Pseudohaje nigra, Naja melanoleuca, atd.). Za zcela největší přínos vidím osobně  
fotografie těchto druhů: Echis jogeri, Echis megalocephalus, Adenorhinos barbouri, 
Atheris sp. (n. sp.), Boulengerina sp. (n. sp.), Montatheris hindii, B. worthingtoni (i 
habitat), Macrovipera lebetina transmediterranea, M. deserti, kříženec B. arietans a 
B. gabonica.  
 
Kniha je v pevných deskách. Text je jazyku anglického a německého. Na druhé a 
třetí straně obálky jsou mapy Afriky (přírodní a politická). Kniha má 148 stránek. 
V přední části je uveden seznam nejdůležitejší studijní literatury pro podrobnější 
studium. Barevná příloha s fotografiemi je celkem na 127 stránkách.  
 
V celé práci jsem nenalezl zatím žádnou hrubou odbornou chybu, což poukazuje na 
velmi vysokou kvalitu celé publikace. Je jasné, že autoři neměli lehkou práci, neboť 
museli vybrat 470 fotografií z celkového množstí přes 5500. Autorů fotografií bylo 
přes 80 a pocházeli z 18 zemí. Celé dílo hodnotím velmi kladně a domnívám se, že za 
cenu cca 1290 Kč by nemělo chybět v žádné knihovně „zapáleného“ teraristi a 
herpetologa. Do budoucna by možná stálo za zvážení přidat několik stránek textu a 
otisknout i určovací klíč...To je ale námět pro další autory podobných knih. Hezké 
počtení, nebo spíše „pokoukání“.  
 
Tomáš Mazuch 
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