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CO nevíte o plazech (a mrazí vás z toho v zádech):

Na svatého Jiří vylézají hadi a (je)štíři

aneb Smržovská hledačka první…
Obtížnost hledačky: snadná, po cestách a pěšinách vinoucích se jako hadi lesoparkem
kolem Parkhotelu
Délka hledačky: přibližně zvíci 454 běžných nebo 250 mimořádně urostlých užovek˟; na
pohodlné projití a vyluštění tajenky potřebujete asi 20x víc času, než vydrží ještěrka
v případě nebezpečí pod vodou˟˟
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, a odložte své plazí fobie 
Začátek hledačky: u Parkhotelu Smržovka (otevřeno každý den od 11 do 22 hodin)
Konec hledačky: vlastně přímo v Parkhotelu, ale bez tajenky, přátelé, bez tajenky nemáte
šanci! Svou odměnu si prosím vyzvedněte u obsluhy baru v restauraci Parkhotelu.
Kdy je vhodné hledačku procházet: právě dnes 
Upozornění: trasa vede po lesních a parkových cestách a pěšinách; je sjízdná pro kočárky,
jen ve dvou místech je třeba obejít schůdky či schody.
Počítejte s proměnou své osobnosti a připravte na to i své okolí: kdo se bojí hadů, přestane
se bát; kdo se nebojí hadů, začne je mít rád; kdo je má rád, přímo se do nich zamiluje!
Hledačka je zvláště vhodná pro milovníky plazů obecně a užovek, zmijí, ještěrek a slepýšů
zvlášť. Spokojeni budou též dobří počtáři, luštitelé křížovek a milovníci dalekých výhledů.
Hledačka na vlastní nebezpečí.
˟ asi 500 metrů
˟˟ asi 45 minut
U každého z osmi zastavení na trase hledačky získáte jedno číslo a
najdete v mapě jedno zvířátko - buď je to některý z plazů (užovka, zmije,
slepýš, ještěrka) nebo jejich potrava (slimák, krtek, komár, žába). Číslo
označuje sloupec v křížovce, do kterého vyplníte název zvířátka.

.
Hledačku vytvořil v dubnu 2016 Had, pomáhala Blažena, pečovala Ivana a zpovzdálí
přihlížel Patrik.
O hledačku se stará Spolek SUDÉTA, e-mail: Ivana@Ivanahujerova.cz, tel.
602411387, garantem je Patrik Bonnan.
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities of the Upper Valley ve
Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem ochranné známky.
Děkujeme: Liberecký kraj,
Patrik a Veronika Bonnanovi – Parkhotel Smržovka, město Smržovka, Karolína
Peroutková – Infocentrum Smržovka, VoPlasTo Smržovka.

Hadi nám nevadí
Hady máme rádi
Smrt přináší – lidské řeči
Zmijí jed dokonce léčí
Koho revma drží v pasti
Používá s jedem masti
Jazyk čichá brada slyší
Kudy kolem běhaj myši
Ten kdo hlučí všude vráží
Hadi se mu neukáží


U hnojiště u kompostu
Viděl jsem pár dlouhých hostů
Nedbajíce toho puchu
Pak šli číhat na ropuchu
Opláchly se v rybníce
Užovek dvě samice



Hadím nosem je rozeklaný jazyk – jím čichají a také určují
směr, odkud vůně či zápach přichází
Hadi slyší i bez uší – vnímají vibrace dolní čelistí
Hadí samci mají ne jeden, ale dva penisy, tzv. hemipenisy, a
mohou je střídat
Užovka obojková i zmije obecná jsou otužilci – najdete je i za
polárním kruhem
Ještěrka živorodá se umí potápět: v nebezpečí neváhá skočit
do vody a vydrží pod vodou i několik minut
Zmije se dožívá lidské plnoletosti i více - až 25 let




Založte kompost a potěšíte užovky - rády tam kladou vejce
Ještěrka i slepýš opravdu rodí živá mláďata




Hadi pijí mléko jen v pohádkách, ve skutečnosti ne
Užovka může být tak dlouhá jako basketbalista - dorůstá



délky až 2 metry
Slepýš není had, ale beznohá ještěrka








Ještěrka má ráda hory a klidně žije i na alpských vrcholcích
ve 3000 m.n m.



V nouzi hadi přezimují v klubkách pod zemí – sejde se jich
tam až 800!

