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Daniel Jablonski je odborník na plazy a nedávno kvôli nim
precestoval dvetisíc kilometrov po celom Pakistane.
Takmer sa mu podaril výnimočný úlovok

Ale toho bungara
som nechytil

Z

hruba 500 kilometrov na sever od
hlavného mesta Pakistanu Islamabad
sa nachádza mesto
Jaglot, z ktorého je výhľad na
troje veľhory sveta, Himaláje,
Karakoram a Hindukúš.
„Je to čarovné miesto,“ hovorí
zoológ Daniel Jablonski, ktorý
sa do Pakistanu vybral minulý
rok v septembri, aby v krajine
skúmal miestne plazy a obojživelníky.
„V Pakistane sa stýka fauna
z orientálneho a paleoarktického regiónu, ktoré majú kontrastné druhy. Ak by sme za
samostatný región uznali aj
saharsko-arabský, bola by táto
časť sveta úplne unikátna. Kontakt troch zoogeografických regiónov nenájdete nikde inde na
svete,“ objasnil Jablonski, v čom
spočíva jedinečnosť miestnej
prírody.
Podľa neho možno na niektorých lokalitách Pakistanu
nájsť užovku fŕkanú (Natrix
tessellata), ktorá sa vyskytuje
aj na Slovensku, s druhmi, ktorých centrum rozšírenia je v juhovýchodnej Ázii.
„Je tu veľký potenciál, že
nájdete nové druhy, nielen tie
kryptické, ktoré možno objaviť
s využitím genetiky,“ hovorí zoológ.
Odborník pôsobí na Katedre
zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.

CHLPATÉ A ROHATÉ
HADY
Niektoré druhy sú stále záhadou. Napríklad v Balúčistane
– ale aj v iných púšťových oblastiach Pakistanu a západného
Afganistanu –, kam sa Jablonski
chystá na ďalšiu výpravu, kolu-

V pakistanskom Gilgite. 

Daniel
Jablonski
(1987)
Pôsobí na Katedre
zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Zaoberá
sa evolučnými a molekulárno-biogeografickými otázkami
pôvodu, rozšírenia a
ochrany genetickej
diverzity obojživelníkov a plazov v prírodných populáciách.
Za týmito živočíchmi
cestuje po celom
svete. Zvláštny dôraz
kladie na Balkánsky
polostrov, ktorý je
jedným z najdôležitejších evolučných
ihrísk v Európe. Do
Albánska podnikol
viac ako 10 výprav
a o faune krajiny
publikoval viac ako
20 odborných prác.
Má osobnú stránku
www.danieljablonski.
com.

jú zvesti o „chlpatých hadoch“.
V roku 2006 takého hada
opísali v Iráne a po latinsky sa
volá Pseudocerastes urarachnoides. „Chlpy“ – v skutočnosti
ide o pretiahnuté šupiny – má
na chvoste a budia dojem, že
ide o pavúka. Had na ne láka
korisť, najmä vtáky.
„Pred niekoľkými mesiacmi nám poslali z Balúčistanu
fotku hada s ‚rohmi‘. Podobné
hady (rod Cerastes) sa najbližšie vyskytujú v Iraku, Saudskej
Arábii, Ománe a v západnejších
oblastiach Blízkeho východu,“
hovorí Jablonski o zvláštnom
náleze.
Prečo majú niektoré hady drobné „rohy“ či výstupky
na hlave, nie je presne známe
a jedna z hypotéz je, že slúžia
na termoreguláciu.

POHOSTINNÍ ĽUDIA
V Balúčistane sú lokality,
ktoré sú veľmi riedko osídlené
a Jablonski by sa tam chcel na
ďalšej ceste vydať, lebo oblasť
má nepoznanú diverzitu.
„Európski
herpetológovia
tam nejazdia. Naposledy tam
boli Briti a Nemci na začiatku
20. storočia a v jeho polovici,“
vraví Jablonski a pokračuje, že
dôvodom je náročný a nedostupný terén, veľké vzdialenosti, riedke osídlenie, málo vody
a niekedy aj nevyhovujúca bezpečnostná situácia.
„V hlavnom meste Kvéta sa
občas páchajú ozbrojené útoky,“ vraví zoológ. O oblasti sa
u nás hovorilo najmä v súvislosti s únosom dvoch českých
turistiek, ktoré ozbrojenci prepustili na slobodu v marci 2015
po dvoch rokoch zadržiavania.
Jablonski precestoval za tri
týždne v Pakistane 2-tisíc kilometrov a vystúpil do nadmor-
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skej výšky nad 3-tisíc metrov.
Do krajiny išiel na turistické víza a vždy ho sprevádzali
miestne kontakty. Prespávali
u ich známych, niekedy aj v hoteloch, ktoré spravuje vláda.
Pre štátnych zamestnancov sú
zadarmo, no pre cudzincov sú
pomerne drahé.
V regióne púšte Tal v strednom Pakistane mu povedali, že
tam Európania bežne nechodia,
preto mu poradili, aby v meste
na ulici nevyliezal z auta. „Nevedeli, ako by na mňa zareagovali miestni,“ povedal vedec,
no dodal, že sa ho ujal miestny
„správca mestečka“, ktorý ho tri
dni hostil a chodil s ním do terénu.
Bežní ľudia boli veľmi priateľskí, pohostinní a vedec s nimi mal iba dobré skúsenosti.
„Každý mi podával ruku a dával mi vizitku alebo kontakt
na WhatsApp s tým, že ak by
som niečo potreboval, určite sa
mám ozvať. Jeden Pakistanec
okamžite volal svojmu bratovi
do Londýna, že ak budem v Británii, môžem u neho bývať.“
V Chitralskom údolí na severe ho oslovovali „sir“ a na
miestnej univerzite mu poskytli pomocníka na nosenie výbavy do terénu. „Raz sme išli po
ulici a zapáčil sa mi pakul, typická miestna čiapka. Na moje
prekvapenie som na druhý deň
dostal tri – ako darček,“ spomína na príjemné zážitky s Pakistancami vedec.

CHECKPOINTY
Bezpečnostná situácia v krajine nie je všade ideálna a regióny, kde sa Jablonski pohyboval,
boli posiate stanoviskami na
kontrolu osôb a automobilov
(checkpointy). „Rozdal som asi
100 kópií môjho pasu a víz,“

Obyvatelia Abbottabádu.

Vedec Daniel Jablonski z UK na mieste, odkiaľ vidno Himaláje, Karakoram a
vraví Jablonski.
„V oblasti Salt Range sa nám
stalo, že sme zastali na istej
lokalite a o päť minút bolo pri
nás auto. Vyskákalo z neho 6 či
7 ozbrojených chlapov. Mohli
sme tam byť, no veliteľ nám
slušne povedal, nech odídeme
a plazy ideme hľadať inde,“ povedal o skúsenosti vedec.
V Kallar Kahare, asi 130 kilometrov na juh od Islamabadu,
ho polícia prekvapila hlboko
v noci. „Spali sme, keď zaklopali
na dvere. Chceli vidieť pasy, pý-

tali sa, kde sme boli, a vysvetlili
nám, kam zajtra nemáme ísť,“
vraví Jablonski.
Podľa religionistu Dušana
Deáka z Katedry porovnávacej
religionistiky UK v Bratislave
ide o preventívne opatrenia
na ochranu ľudí. „Vo viacerých
oblastiach Pakistanu je armáda
jedinou stabilnou inštitúciou.
Ak by sa turistovi niečo stalo,
bola by to nielen ľudská tragédia, ale aj medzinárodný škandál. Ozbrojené zložky štátu sa
im častými kontrolami snažia

Agama Calostes versicolor je
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ktoré sa od seba oddeľujú aj
tým, že sa navzájom nesobášia.
S kastovým systémom súvisí aj známy spor, ku ktorému
došlo v roku 2009 v Pandžábe
na východe krajiny. „Konflikt sa
stal pri práci na poli. Moslimky
požiadali kresťanku, Asiu Bibi,
aby im doniesla vodu zo studne. Keď to spravila, napila sa aj
ona. Týmto činom však podľa
miestnych predstáv poškvrnila
vodu aj studňu. Ženy si potom
vzájomne vynadali, čo viedlo
k obvineniu z bohorúhačstva,“
povedal Deák.
Asiu Bibi v roku 2010 odsúdili na trest smrti obesením, no
najvyšší súd v roku 2018 ženu
oslobodil pre nedostatok dôkazov.
Deák si nemyslí, že by tento
a podobné prípady boli prejavom náboženskej neznášanlivosti. „Ľudia rôznych náboženstiev tam spolunažívajú
po stáročia. V prvom rade išlo o hádku pri práci na poli
a predpokladám, že rozdiel
v náboženstve niekto využil
z pragmatického dôvodu, aby sa
obohatil alebo vyriešil osobné
spory. Eskalácia prípadu je skôr
politickou kauzou medzi modernistami a tradicionalistami,“
dodal religionista.

POL MILIARDY MOSLIMOV V HISTORICKEJ INDII

aj Hindukúš. 
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zabrániť,“ povedal Deák.
Religionista vysvetlil, že pre
Pakistancov je typická pohostinnosť, ktorá im diktuje, aby sa
postarali aj o bezpečnosť hostí.

POHOSTINNOSŤ AJ KRVNÁ POMSTA
Najmenej stabilná situácia
je na izolovaných kmeňových
územiach na severozápade
krajiny (FATA, z angl. Federally
Administered Tribal Areas) na
hraniciach s Afganistanom, kde
žije etnikum Paštúnov.

Paštúni z oblasti sú v konflikte s Pandžábčanmi, ktorí
krajine dominujú počtom obyvateľov aj politicky. Paštúni, ale
aj Sindhovia či Balúčovia sa dlhodobo usilujú o väčšiu mieru
autonómie, vysvetlil Deák.
V severozápadných oblastiach Pakistanu sa miestni živia ako pastieri a obchodníci.
Hlásia sa k islamu, no riadia sa
aj morálnym kódexom z predislamského obdobia, takzvaným Pashtunwali, nad ktorým
je rada starších.

e zástupcom Orientálnej zoogeografickej oblasti.

Pashtunwali Jablonskému
pripomína zvykové právo z Albánska (kanun). Tejto krajine
sa výskumne venuje niekoľko
rokov.
„Pashtunwali stanovuje, že
paštúnska pohostinnosť nepozná hraníc. Pomôcť by ste mali
dokonca aj hľadanému zločincovi. Ak je to nutné, Paštúni by
za svojich hostí mali položiť aj
život,“ hovorí Jablonski. „Odplata môže mať formu krvnej
pomsty,“ dodal zoológ.

Užovka Spalerosophis arenarius, púšť Tal.

KASTY A ASIA BIBI
Kmene na západe Pakistanu medzi sebou zvádzajú boje.
Niektoré kmene stoja na spoločenskom rebríčku vysoko, iné
sú, naopak, nízko. Pripomína to
kastový systém z Indie.
„Nezabúdajme, že krajina,
ktorá je dnes známa ako Pakistan, bola súčasťou Indie. Kasty
fungujú aj v Pakistane, hoci ich
nenazývajú kastami, ale bratstvami (takzvané birádarí),“ vysvetlil religionista Deák a dodal,
že ide o spoločenské skupiny,

Momentálne je Pakistan
takmer čisto islamská krajina, hoci náboženstvom historického Pakistanu bol okrem
hinduizmu aj budhizmus, čo
dokazuje prítomnosť ruín významnej starovekej budhistickej univerzity v dnešnej Taxile.
Postupom času však prevládol na území dnešného
Pakistanu islam. „V stredoveku by som islam ako kultúrny
priestor v niečom prirovnal
k dnešnej Európskej únii. Išlo
o bohatý a úspešný priestor –
obchodné cesty boli bezpečné
a spolupráca prevážila nad konfliktmi. Aj preto ľudia prijímali
islam,“ vraví Deák.
V súčasnosti žije v Pakistane
viac ako 96 percent moslimov,
čo je takmer 200 miliónov ľudí. „Hinduistov je okolo troch
miliónov a kresťanov podobne.
Ďalšou dôležitou náboženskou
menšinou krajiny sú sikhovia
a nájdeme tu aj miniatúrne komunity budhistov,“ povedal religionista z UK.
V celom priestore južnej
Ázie, historickej Indie – kam
patria Pakistan, India, Nepál,
Bhután, Bangladéš a Srí Lan-
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Daniel Jablonski je zoológ a evolučný biológ. 
ka – žije viac ako pol miliardy
moslimov. „Kultúrne tvoria
najväčšiu skupinu moslimov
na svete,“ vraví Deák. „Majú podobné zvyky, príbehy, podobný
zmysel pre humor, podobne
jedia, podobne sa obliekajú,
podobným spôsobom hovoria
a podobne riešia aj vzťahy medzi mužom a ženou.“
Jablonski si z Pakistanu priniesol veľa fotiek, no skoro na
žiadnych nie sú ženy. „Vo verejnom priestranstve na vidieku
sa ženy príliš nezdržiavajú. Navyše, ak si chcete ženu vyfotiť,
potrebujete povolenie muža
– manžela, brata a iných,“ hovorí zoológ a dodáva: „Paštúni si
strážia súkromný život, ale radi
sa bavia o deťoch, ktoré považujú za jadro rodiny. Môj kolega
bol Paštún, no jeho ženu som
nevidel, hoci som bol u neho
doma. Ich kultúra je, že muž sa
stará o všetko a žene dokonca
nakupuje drogériu či odev. Žena má na starosti deti a chod
domácnosti.“
Národným jazykom Pakistanu je urdčina, no tým najrozšírenejším je pandžábčina.
„V krajine sa hovorí mnohými
jazykmi a nárečiami. Niekde
skoro platí, že čo dolina, to iný
jazyk. Najmä severné časti krajiny sú rajom pre lingvistov,“
hovorí Deák.
Drvivá väčšina ľudí žije v zelenom páse okolo rieky Indus
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a v Panždábe. „Tak to bolo už
v staroveku za takzvanej harappskej civilizácie. Dodnes ju
historici nazývajú civilizáciou
v povodí rieky Indus. Jej hospodárstvo bolo založené na regulácii vodného toku, podobne
ako pri civilizáciách v starovekej Mezopotámii a Egypte,“ povedal Deák o dávnej minulosti
krajiny.
Zvyšok Pakistanu tvoria polopúšte a púšte, v ktorých žijú
ľudia, čo sa živia poľnohospodárstvom, obchodom, službami
alebo chovom hospodárskych
zvierat.

TKANIVOVÉ VZORKY,
SLINY, KRV ČI PARAZITY

V krajine
sa hovorí
mnohými
jazykmi
a nárečiami.
Niekde skoro
platí, že čo
dolina, to iný
jazyk. Najmä
severné časti
krajiny sú
rajom pre
lingvistov.

Druhová a genetická diverzita plazov a obojživelníkov
Pakistanu je do veľkej miery
nepoznaná. Rolu v tom zohráva najmä rozľahlosť krajiny,
nedostupnosť niektorých oblastí a málo prebádaná situácia
na poli molekulárnej taxonómie.
Jablonski si z krajiny doviezol materiál z rôznych rodov
gekónov, ktoré molekulárne
skúma, aby určil, či sú medzi
nimi nové druhy.
Zoológ skúmal v Pakistane
aj agamy (rod Laudakia a Paralaudakia). Ide o pomerne veľké
jaštery, ktoré majú centrum diverzity v Afganistane a Pakistane. Sú veľmi rýchle, a keďže ma-

jú veľkú únikovú vzdialenosť,
veľmi zle sa chytajú.
Vedec skúmal aj drobné živočíchy z čeľade scinkovité. „Majú
veľký areál rozšírenia s centrom diverzity v Strednej Ázii
a Himalájach. Predpokladám,
že medzi nimi nájdem skryté
druhy,“ vraví zoológ z UK.
Na Slovensko si Jablonski
priviezol aj tkanivové vzorky,
sliny, krv či svalovinu živočíchov. Materiál uložil do etanolu. „Obzvlášť záležať si dávam
na fixácii pečene, kde je veľa
kvalitnej DNA na ďalšie analýzy,“ hovorí.
Pri preparácii brušnej dutiny
vedec vyberie zo žalúdka, tenkého a hrubého čreva živočícha
zvyšky natrávenej potravy, aby
z nich určil, čím sa daný druh
asi živí. „V tráviacom trakte môžu byť aj parazity, ktoré nám
o živote daného živočícha poskytujú veľké množstvo cenných informácií,“ vraví zoológ. „Parazity
sme našli aj v ropuchách s latinským názvom Bufotes latastii.
Analyzujem ich s odborníkmi
z USA,“ povedal zoológ o nových
nálezoch z Pakistanu.

BUNGAR MU UNIKOL
Jablonski si z Pakistanu doniesol aj vzorky hadov a už má
potvrdené, že našiel nový druh
hada z rodu Oligodon. Je to novinka a had ešte nedostal druhové meno.

Na severe v pohorí Karakoram prišiel Jablonski s kolegami na nález vzácneho hada s latinským názvom Telescopus
rhinopoma. „Dosiaľ bol známy
iba z oblasti v strednom Pakistane a nikdy nebol zachytený
v takej veľkej nadmorskej výške.“
Niektoré odchyty hadov sa
však nepodarili. V Islamabade
žijú hady rodu Bungarus, ktoré
sú jedovaté natoľko, že dokážu
zabiť človeka, hoci mu bolo podané sérum.
Často sa vyskytujú v opustených ľudských obydliach,
kde bungara našiel aj Jablonski.
„Vošiel som do prázdnej stodoly; dobytok spal vonku. Bola
tma a svietil som si baterkou.
Na stene som uvidel varana
a v rohu bungara. Povedal som
si, že najprv chytím varana, lebo je rýchly. No nevšimol som
si, že v stene bola diera, cez ktorú mi had ušiel. Bol som z toho
hotový, bungara som ešte nikdy
nechytil.“
V púšti Tal Jablonski nechytil ani vretenice rodu Echis. „Sú
veľmi jedovaté a spôsobujú veľa
úmrtí. V Pakistane je niekoľko
poddruhov, no ich taxonomický status na základe analýzy
DNA nie je známy. Tieto hady
som hľadal aj v Indii, Tadžikistane a na Blízkom východe
a zatiaľ som videl iba ich stopy
v púšťovom piesku.“

Na otázku, čo by sa stalo, ak
by ho uhryzol taký had, vedec
odpovedal: „Ak by sa to stalo
mimo Islamabadu, bol by problém. Jednoducho sa to nesmie
stať.“
Hady a iné plazy sa hľadajú v tme, keď sú aktívne. „Vo
vidieckych oblastiach sa niektorí ľudia živia stopovaním
a chytaním plazov pre ‚hadích
zaklínačov a kúzelníkov‘. Robia predstavenia s kobrami,
bungarmi alebo vretenicami,
ľuďom odchytávajú hady z domovov a pomáhajú im pri liečbe a uhryznutí. Dokážu nájsť
plazy alebo určiť druh aj na základe drobných indícií, ako sú
stopy v piesku,“ hovorí zoológ.
Keď chytíte hada, obyčajne
vyvrhne potravu. „Stáva sa to
pomerne bežne,“ vraví Jablonski. Súvisí to s tým, že ak had
vyvráti potravu, môže lepšie
uniknúť a schovať sa do bezpečia.
Čo sa týka ďalšieho výskumu, na jar a v lete sa Jablonski
chystá do Strednej a južnej Ázie
znova. „Veľmi sa teším, oblasť
je pre herpetológov (odborník
na plazy a obojživelníky – pozn.
red.) rajom,“ hovorí.

OTAKAR
HORÁK
reportér

