
Na ostrovoch Rinca a Komodo v Indonézii je taká vysoká hustota jedovatých 
plazov na meter štvorcový ako nikde inde na svete. Najväčší z plazov je varan 
komodský (Varanus komodoensis), ktorý je súčasne so svojou dĺžkou 3 metre 
a váhou 150 kilogramov najväčším a najnebezpečnejším jašterom. Ešte 
donedávna si ľudia mysleli, že tieto plazy zabíjajú svoju korisť množstvom 
nebezpečných baktérií vo svojich slinách, no posledný výskum ukázal, že 
varan zabíja aj jedom. V spodnej čeľusti má uložené jedové žľazy, z ktorých pri 
zahryznutí vypúšťa jed do rany svojej obete. Ten obeť paralyzuje a dostane ju do 
šoku. Svoju prácu odvedú aj baktérie, ktoré sa dostanú do rany zo slín varana. 
K uloveniu aj tej najväčšej koristi, ako je napríklad byvol, varanovi stačí aby sa 
k nej dokázal priblížiť a uhryzol ju. Jed a baktérie sa postarajú o zvyšok. Varan 
má skvelý čuch a takto ranené alebo uhynuté zviera nájde aj na vzdialenosť viac 
ako (tajnička). A aby toho nebolo málo tento dokonalý zabijak sa vie rýchlo 
pohybovať a dobre plávať. Na krátku vzdialenosť vie na súši vyvinúť rýchlosť 
takmer 20 km/h. Samce varanov medzi sebou bojujú a napriek tomu, že často 
utrpia veľké zranenia, ich vlastný jed ich nezabije. Majú výkonný imunitný systém 
a sú proti jedu imúnne. Varanom komodským nie je cudzí ani kanibalizmus. 

A preto, ak sa pestrejšie sfarbené mláďatá nechcú stať potravou dospelých jedincov, musia sa skrývať na stromoch, kde lovia prevažne hmyz. 
S varanom komodským sa spája ešte jedna zvláštnosť - partenogenetické rozmnožovanie. Ak sa samica ocitne na mieste, kde sa nevyskytujú 
samce, dokáže zniesť vajcia a rozmnožiť sa aj bez oplodnenia. Potomkovia sú výlučne samce, s ktorými potom môže samica priviesť na svet ďalšie 
potomstvo (samce aj samice) prirodzeným spôsobom. Vo voľnej prírode žije varan komodský endemicky len na malej skupinke ostrovov v Indonézii. 
Nemá prirodzeného nepriateľa a nachádza sa na vrchole potravinového reťazca. Za ideálnych podmienok sa môže dožiť až 50 rokov.  

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk
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