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UVRŠČANJE

 RED: Luskarji
 DRUŽINA: Strupeni goži
 ROD IN VRSTA: Ophiophagus hannah
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POMEMBNE ZNAČILNOSTI

• TELESNE MERE:
 Povprečna–3,5-4m.
 Najdaljša- 5,58m.
• SORODNE VRSTE:
V sorodstvu s kačo NAOČARKO, z AFRIŠKO 

ČRNO MAMBO (Dendroaspia polypis) ter 
AVSTRALSKO SMRTNO KAČO (Acanthophis 
antarciticus).
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 RAZMNOŽEVANJE:
SPOLNA  ZRELOST: 
Pri 5-6 letih.
ČAS  PARJENJA:
Parjenje poteka v januarju, gnezdo si 

naredi v aprilu ali maju.
ŠTEVILO  JAJC:
20-50.
TRAJANJE RAZVOJA:
60-70 dni.
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 NAČIN ŽIVLJENJA:
OBNAŠANJE:
Samotarka, v času parjenja živi v 

paru.
HRANA:
Kače, kuščarji.
ŽIVLJENSKA DOBA:
Okrog 20 let, včasih dlje.
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RAZŠIRJENOST

 NAHAJALIŠČE:
Živi v kopenskem delu Indije, južne Kitajske 

in jugovzhodne Azije.
 ZAŠČITA VRSTE:
Čeprav je njen življenjski prostor ponekod 

zmanjšan, in se je zmanjšal tudi življenski 
kraljevske kobre, kača še ni ogrožena.
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ZANIMIVOSTI

 Kraljevska kobra ubija kače. Druge 
strupene kače južne Azije so krive 
vsako leto za smrt več tisoč ljudi, zato 
se vsi izredno bojijo kač.

 Kraljevska kobra je najdaljša, najbolj 
strupena in najnevarnejša kača iz 
skupine strupenih gožev. Strup je 
nevaren tudi za ljudi, saj ubije človeka 
v 15 minutah, sicer pa je kača plaha 
in ni napadalna.
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RAZMNOŽEVANJE
 Kraljevska kobra se pred razmnoževanjem 

levi,zato se pri samici sprosti vabljiv vonj ali 
feromon, ki privabi samca. Samec se približa 
samici, zavije svoje telo okoli samce in se nato 
parita, vendar lahko ostaneta v takem položaju 
zelo dolgo. Za kraljevske kobre je značilno, da se 
parijo navadno z istim samcem iz iste vrste, kar 
za druge vrste kač ni značilno. Posebnost je tudi, 
da samec in samica poiščeta primeren prostor 
za gnezdo, v katerega samica zakoplje jajca, in 
jih obvaruje pred plenilci. Samica leže naenkrat 
od 20- 50 belih jajc v kotanjo. Medtem samec 
preži na plenilce in jih odganja. Če samec ni 
uspešen se samica umakne od gnezda in tako 
zapelje plenilce.
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NAČIN ŽIVLJENJA
 Kraljevska kobra ni tako pogost plazilec kot  

so njene mlajše sorodnice. Pogosteje se 
nahaja v gostih gozdovih visokogorja v južni 
Aziji. Opazili so jo celo na višini 2000 metrov 
v indijskih hribih. Kača je aktivna podnevi in 
ponoči, čeprav jo vidimo le malokrat saj je 
plašna in se skrije pred vsako nevarnostjo. 
Zelo rada živi v bližini vode. Če se počuti 
ogroženo se potopi in odplava, dobra je tudi 
v plezanju po drevesih najdemo jo povsod 
na tleh in višinah, zato je toliko bolj nevarna 
za obiskovalce.
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KRALJEVSKA KOBRA IN ČLOVEK
 Srečanje s kraljevsko kobro je lahko 

usodno. Njeni strupniki niso daljši od 15 
milimetrov in v kri izpustijo več strupa kot 
katere koli vrste drugih kač, izjema je le 
gabonski gad. Najbolj je nevarna v času 
razmnoževanja. Če v Indiji najdejo 
gnezdo kraljevske kobre, policija evakuira 
ljudi in zapre ceste na tem področju. 
Obstajajo tudi zgodbe, da so kače sledile 
ljudem. Verjetno so te zgodbe malo 
pretirane saj se kobra raje skrije kot 
napade, izjema je gnezdo saj se včasih 
ovije okoli jajc, da jih greje. 10



HRANA IN LOV
 Kraljevska kobra je zelo nevaren plenilec 

in močan nasprotnik. Napade lahko tudi 
Pitona. Kobra lovi s pomočjo voha, zato 
močno iztegne jezik in ovohava okolico. 
Ko se pripravi za napad si pomaga samo 
še z očmi in napade. Potem ko omrtviči 
plen ga tolče ob tla da ga resnično ubije. 
Kače požrejo cel plen saj nimajo organov 
za prebavo. Požre ga tako, da močno 
raztegne gobec saj ima dve ločljivi kosti. 
Kobra ne lovi vsak dan saj lahko po 
obilnem obroku preživi nekaj tednov brez 
hrane. 11



POSEBNE ZNAČILNOSTI 
KRALJEVSKE KOBRE

 POSEBNO RAZVITA ŽLEZA SLINAVKA:
Nahaja se za očmi in izloča strup. Ko 

ugrizne priteče strup skozi strupnike 
naravnost v rano.

 VIŠINA:
Če se počuti ogroženo se dvigne v zrak vsaj 

za tretjino svoje dolžine, kar pomeni, da 
je višja kot povprečen človek
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 OVRATNIK:
Če se počuti 

ogrožena napihne 
svoj vrat oziroma 
zatilje v obliko 
gibljivega 
klobuka, saj so 
njena rebra 
gibljiva.
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ALI VEŠ?

 Strup kraljevske kobre je tako strupen, da 
ubije v treh sekundah odraslega 
indijskega slona, če ga kobra ugrizne na 
občutljivem delu telesa, predvsem rilcu.

 Ker ima kraljevska kobra zelo počasno 
presnovo, lahko preživi po obilnem 
obroku tudi več mesecev brez hrane.
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 V Burmi uporabljajo 
kraljevske kobre pri obredu 
s kačami, kjer mora 
pripadnik zarote na koncu 
obreda kačo poljubiti na 
glavo. Ta podvig je zelo 
nevaren saj kača reagira na 
vsak gib v okolici.

 Kače so gluhe, ne slišijo 
nobenih glasov, zaznajo pa 
vsako talno nihanje in jih 
zato z glasno in stabilno 
hojo prestrašimo. Kača se 
hitro umakne in skrije pred 
plenilci.

15


	Slide 1
	UVRŠČANJE
	POMEMBNE ZNAČILNOSTI
	Slide 4
	Slide 5
	RAZŠIRJENOST
	ZANIMIVOSTI
	RAZMNOŽEVANJE
	NAČIN ŽIVLJENJA
	KRALJEVSKA KOBRA IN ČLOVEK
	HRANA IN LOV
	POSEBNE ZNAČILNOSTI KRALJEVSKE KOBRE
	Slide 13
	ALI VEŠ?
	Slide 15

