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Na ostrove Queimada Grande pri pobreží Brazílie 
žije viac ako dvetisíc prudko jedovatých 

krovinárov – pre niekoho absolútna nočná mora, 
pre vedcov hotové požehnanie.

Fabian von Poser (text) João Marcos Rosa (foto) 
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Zakázané miesto: ostrov Queimada 
Grande je vyhradený výlučne pre 

brazílsku armádu – a unikátnu 
populáciu Bothrops insularis, vysoko 

jedovatej zmije krovinára, ktorá sa 
nachádza iba tu.
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Brazílsky fotograf João Marcos Rosa má 
to, čomu sa hovorí pevné nervy. Už lie-
zol v amazonskom pralese na 35-metro-
vé stromy a fotil harpye, najväčšie dravé 
vtáky na svete. Bol v kolumbijských An-

dách v oblastiach pod kontrolou rebelov z FARC a fo-
tografoval posledné medvede okuliarnaté. Za horský-
mi gorilami sa vydal na hranicu Ugandy a Konga. No 
toto ešte tento ostrieľaný brazílsky dobrodruh nezažil. 
„Boli to najkomplikovanejšie expedície, na akých som 
bol – ostrov uprostred Atlantiku dlhý 1,5 kilometra, 
žiaden zdroj pitnej vody a tisíce jedovatých hadov.“

Rosa napriek tomu tvrdí, že mal šťastie. Je totiž jed-
ným z mála ľudí, ktorí sa na ostrov Queimada Grande 
dostali. Na ostrov, nachádzajúci sa 32 kilometrov od 
južného pobrežia Brazílie, je vstup zakázaný a je vy-
hradený výlučne pre brazílsku armádu a niekoľkých 
vyvolených biológov. Na žulovej skale uprostred At-
lantiku vysokej dvesto metrov nežijú žiadne cicavce, 
o ľuďoch nehovoriac. Osamotený ostrov pred niekoľ-
kými desiatkami rokov opustila aj obsluha, signálny 
oheň nahradilo plne automatizované svetlo.

Skala sa strmo týči z mora. Búrlivé more a kompli-
kovaný prístup zabezpečujú takmer dokonalú izoláciu. 
Ako vraví fotograf, zúčastnil sa na štyroch expedíci-
ách na Queimada Grande. „Na troch sme zakaždým 
mali nejaké ťažkosti, počas jednej sme pre zlé počasie 
vôbec nemohli pristáť.“ Kto sa chce dostať na ostrov, 
čelí dvom hlavným problémom. Na pláži pobrežného 

Vždy v strehu: na rozdiel od svojich 
príbuzných z pevniny môžu tieto hady 
šplhať na stromy vďaka svojmu 
silnému chvostu. Často tam niekoľko 
dní čakajú, kým im cestu neskrížia 
vtáky: lastúrničiare strakaté, čajky, 
sulovité vtáky alebo fregaty.

Večná izolácia: hady sa na 
Queimada Grande dostali asi pred 

11 000 rokmi počas poslednej doby 
ľadovej, keď bol ostrov ešte stále 

spojený s pevninou.mesta Itanhaém, sto kilometrov južne od São Paula, 
fúka takmer celý rok silný vietor, ktorý sťažuje vyplá-
vanie. A potom je tu pristávanie. „More musí byť úpl-
ne pokojné, lebo na Queimada Grande nie sú žiadne 
pláže. Na ostrov sa dostanete len cez skaly,“ vysvetľuje 
42-ročný fotograf. Je to veľmi nebezpečné, a to hlavne 
so všetkým vybavením. To však nie je zďaleka všetko, 
pretože ostrov skrýva tajomstvo, pre ktoré ho armáda 
navštevuje iba zriedkavo, no biológovia celkom pravi-
delne – na Queimada Grande žije jedinečná populácia 
Bothrops insularis, prudko jedovatých krovinárov, kto-
ré sa vyskytujú len tu.

Kto si zalistuje v Atlase rekordov, kde sú uvedení 
všetci „najväčší, najrýchlejší, najdlhší, najhorúcejší, 
najsilnejší, najnebezpečnejší rekordmani na svete“, 
nájde pod heslom Ilha da Queimada Grande: „Kto 
vstúpi na pevninu, riskuje život.“ A práve preto tento 
ostrov už desaťročia priťahuje vedcov. „Takmer so 45 
hadmi na hektár je Queimada Grande miesto s druhou 
najhustejšou populáciou hadov na svete,“ vraví Mar-
cus Augusto Buononato. „Viac hadov je len na ostrove 
Še-tao na severe Číny.“ Buononato to musí vedieť, tri-
násť rokov pracoval pre štátny Inštitút Butantan v São 
Paule, ktorý sa zaoberá využitím prírodných látok na 
medicínske účely, a zúčastnil sa na mnohých expedí-
ciách na brazílsky hadí ostrov. Podľa Buononata na 
ostrove žije dvetisíc hadov na 43 hektároch, čiže na 
0,43 štvorcového kilometra pevniny uprostred Atlan-
tiku. Podľa iných odhadov to je až 4 000 jedincov.

Ako sa sem však hady dostali, keď nevedia plávať? 
„Hady sa na Queimada Grande dostali približne pred 
11 000 rokmi počas poslednej ľadovej doby, keď bol 
ostrov súčasťou pevniny,“ vysvetľuje herpetológ Bre-
non Damasceno, ktorý študuje tieto zvieratá dvadsať- 
osem rokov. „Keď sa skončila posledná ľadová doba, 
morská hladina stúpla a  čo bolo kedysi kopcom, je 
dnes ostrov. Odvtedy sú hady na ostrove oddelené od 
svojich príbuzných na pevnine.“

V  priebehu evolúcie sa krovináre na ostrove pri-
spôsobovali extrémnym životným podmienkam. Na 
rozdiel od svojich príbuzných na pevnine majú iný 
chvost a vedia vynikajúco loziť po stromoch. Tam celé 
dni striehnu na vtáky, ktoré využívajú ostrov na oddych 
alebo na hniezdenie – lastúrničiare, čajky, suly, fregaty. 
Počas tisícročí sa zmenil aj jed, hoci medzi vedcami 
v tejto otázke celkom nepanuje zhoda. Niektorí vedci 
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S počtom približne 45 hadov na 
hektár je Queimada Grande miestom 

s druhou najhustejšou populáciou 
hadov na svete – po ostrove Še-tao na 

severovýchode Číny. Cez deň sa 
zvieratá väčšinou zdržiavajú 

v zalesnenej časti ostrova, aby sa 
chránili pred páliacim slnkom na 

žulových skalách.
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Dobre viditeľný: žulové skalnatý 
ostrov sa týči viac ako 200 metrov do 

výšky z južného Atlantiku pred 
pobrežným mestom Itanhaém.

Najlepšie pešo: vedci sú väčšinou 
vonku po celý deň. Až keď sa zotmie, 
vrátia sa vyčerpaní do tábora.

Dobre ustlané: steny stanu sú veľmi 
tenké. Ak omylom narazíte počas 

spánku do steny stanu, riskujete 
uhryznutie.

Dobre chránené: 
„Perneras“ je názov 
koženej ochrany pred 
uhryznutím, ktorú si 
vedci nasadia každé 
ráno pred prácou.
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Len čo vedci nájdu zviera, 
najskôr pomocou čítačky 

skontrolujú, či už nie je 
vybavené čipom.

Ak je jeden z vedcov 
uhryznutý, má maximálne 

šesť hodín na vpichnutie 
protilátky, inak hrozí smrť.

Vyhľadávaná korisť: vtáky z pevniny 
využívajú ostrov Queimada Grande 

ako miesto odpočinku a hniezdenia – 
nebezpečenstvo je však 

všadeprítomné.

Komplikované expedície: ťažké 
pristátia, žiadny zdroj sladkej vody, ale 
tisíce jedovatých hadov.
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Večer pri varení sa vedci 
podelia o svoje zážitky z dňa.

Jed hadov je taký účinný, že 
korisť okamžite uhynie – 

v opačnom prípade lovec stratí 
svoju korisť v mori.
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Hady majú tiež obrovskú 
úlohu vo vede, pretože ich 
jed sa používa v liekoch na 
vysoký krvný tlak, srdcové 
choroby a rakovinu.

Tento druh vytvorila izolácia. 
Práve pre túto izoláciu by však 
zvieratá mohli čoskoro opäť 
zmiznúť z našej planéty.
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tvrdia, že jed Bothrops insularis nie je o nič silnejší, ako 
majú jeho príbuzní na pevnine, iní vedci tvrdia, že je 
niekoľkonásobne jedovatejší. „V každom prípade je taký 
účinný, že okamžite zabíja obeť,“ vraví Breno Damasce-
no. Myš zabije za dve sekundy, potvrdzujú laboratórne 
testy. Majstrovský kúsok prírody a evolúcie, lebo keby 
nebol taký jedovatý, vták by preletel ešte veľký kus, kým 
by zomrel, vraví vedec. Had by tak stratil korisť niekde 
v mori. „Preto ich jed okamžite zabíja.“

Pre vedcov sa začína deň zavčasu ráno. V  tábore 
v južnej časti ostrova si pred každým celodenným po-
chodom pripevňujú na nohy ochranu proti uhryznutiu 
z pevnej kože, ktorú volajú „perneras“. Keď had uhryzne 
dospelú osobu, má maximálne šesť hodín, aby dostala 
protijed, inak jej hrozí smrť. Potom sa vydajú na po-
chod – hľadajú hady. Zväčša to netrvá dlho. Keď nájdu 
nejakého jedinca, najprv čítačkou overia, či už náhodou 
nemá čip. Potom zviera zmerajú, odoberú vzorky jedu 
a krvi a odstránia kliešte, ktoré by mohli hady oslabiť. 
Fotograf Rosa strávil s vedcami na ostrove viac ako dva 
týždne. „Riziko je všadeprítomné. Keď sem človek príde 
prvý raz, je vzrušený, aké to bude. Na druhý a tretí deň 
sa však pomaly uvoľní,“ vysvetľuje fotograf. „Vtedy hro-
zí najväčšie nebezpečenstvo, lebo poľaví koncentrácia.“ 
Nie je to však jediné nebezpečenstvo, pretože na ostrove 
žijú aj mimoriadne nebezpečné pavúky. Pavúky z rodu 
Phoneutria (napríklad palovčík brazílsky) sa zvyknú 
ľudovo označovať ako banánové pavúky a patria k naj-
jedovatejším pavúkom na svete – uštipnutie môže zabiť 
aj zdravého dospelého človeka.

Na prvý pohľad číhajú na ľudí na Queimada Gran-
de mnohé nebezpečenstvá. Keď je však človek tam, 

celý deň sa tak sústredí, že si to ani neuvedomí. „Väč-
šinou sme boli na ceste celý deň,“ hovorí fotograf. „Do 
tábora sme sa vracali, až keď sa stmievalo, a potom sme 
si na plynových varičoch pripravovali večeru.“ Ešte-
že sú hady cez deň naozaj pokojné a nejavia známky 
agresívneho obranného správania, vraví Rosa. „Večer 
v stane však človeku všeličo prebehne hlavou,“ pokra-
čuje. Hady by, pochopiteľne, nevliezli do stanu. Cítia 
však ľudské teplo, preto sa nejaké jedince zakaždým 
priblížia až k táboru. „Steny stanu sú veľmi tenké. Keby 
ste sa v spánku nechtiac dotkli steny, môže to byť ne-
bezpečné.“ Napriek tomu zvieratá Rosu fascinujú. „Za 
niekoľko tisíc rokov sa prispôsobili novým životným 
podmienkam a vďaka tomu prežili. Teórie britského 
prírodovedca Charlesa Darwina ma vždy fascinovali.“

Napriek obrovskému množstvu jedincov na Quei- 
mada Grande, „veľkom zhorenom ostrove“, ako by sa 
dal jeho názov preložiť, je Bothrops insularis v ohro-
zení. Na červenom zozname ohrozených druhov 
svetovej ochranárskej organizácie IUCN je zaradený 
medzi druhy, ktorým hrozí vyhynutie. „Ekosystém 
ostrova je mimoriadne krehký a zraniteľný,“ hovorí 
biológ Buononato. Na ostrove v podstate nie je nikdy 
dostatok potravy. „Nedostatok koristi, ako sú žaby, 
ropuchy, jašterice a stonožky, vedie hlavne v období 
sucha k situáciám, ktoré z  iných miest nepoznáme, 
dokonca ku kanibalizmu.“ K tomu sa pridáva malý 
genofond v dôsledku tisícročného príbuzenského pá-
renia, čo sa prejavuje častým výskytom neplodných 
hermafroditov, a  nelegálne obchodovanie so vzác-
nymi zvieratami. Na čiernom trhu sa cena za živého 
krovinára ostrovného pohybuje okolo 25 000 eur. Ide 
o veľmi žiadané zviera.

Zvieratá sú mimoriadne dôležité pre vedu, jed má 
pre farmaceutické firmy obrovskú hodnotu pri vývoji 
liekov proti vysokému krvnému tlaku, ochoreniam 
srdca a rakovine. Aj preto robia vedci všetko pre to, aby 
udržali ich populáciu stabilnú. Pre prípad, že by ich 
populácia začala prudko klesať, krovináre už teraz 
chovajú vo viacerých laboratóriách. Nevyzerá to však 
s nimi dobre. Jedenásťtisíc rokov príbuzenského páre-
nia, prítomnosť človeka a pravidelné požiare v období 
sucha predstavujú trvalé ohrozenie. Budú na Queima-
da Grande hady ešte aj o sto rokov? Breno Damasceno 
si nerobí žiadne ilúzie. Z evolučného hľadiska sa tento 
druh ocitol v slepej uličke. „Ich vymretie môžeme ma-
ximálne oddialiť. Tento druh sa zrodil z  izolácie. Je 
celkom možné, že práve pre izoláciu aj z našej planéty 
zmizne,“ vysvetľuje herpetológ. 

FABIAN VON POSER, novinár 
z Mníchova, sám na Queimada 

Grande nebol, lebo tento ostrov pri 
južnom brazílskom pobreží je 

uzavretou vojenskou oblasťou. 
Vďaka svojmu dlhoročnému 

priateľovi a kolegovi brazílskemu 
fotografovi zvierat Joãovi Marcosovi 

Rosovi však so záujmom  
sleduje dianie na ostrove  

už mnoho rokov.

JOÃO MARCOS ROSA, fotograf 
z Bela Horizonte, najradšej zvečňuje 

príbehy o biodiverzite a ochrane 
prírody. V National Geographic 

Brazil je od roku 2004. Jeho 
fotografie sa objavujú aj 

v časopisoch ako GEO a Terra Mater, 
v BBC Wildlife a ilustruje aj kampane 

spoločností Greenpeace, World 
Wide Fund for Nature (WWF) 

a UNESCO.
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