Węże
Gady

Wszystkie węże zamieszkujące kule ziemską
są drapieżnikami. Wszystkie, ze względu na
brak możliwości rozrywania, odgryzania i
przeżuwania pokarmu połykają całą ofiarę.
Mimo braku odnóży, świetnie polują, ale
zdarzają się także przypadki zjadania
padliny. Bez względu na to czy są
pasywnymi łowcami, żerują aktywnie, duszą
swoje ofiary lub do ich uśmiercania używają
jadu, dzięki wielu latom ewolucji stały się
świetnymi myśliwymi. W warunkach
naturalnych rodzaj przyjmowanego
pożywienia zależy od gatunku węża, jego
wielkości, obfitości pokarmu oraz samego
wieku gada , bowiem preferencje
żywnościowe mogą zmieniać się wraz z
upływem lat.

Co jedzą węże?

Linieniem nazywa się proces, kiedy wąż
zrzuca wierzchnią warstwę skóry (wylinkę).
Następuje on podczas wzrostu węża, gdy
skóra staje się za mała, ponieważ nie rośnie
wraz z wzrostem ciała. Poza tym, wymiana
skóry służy także do odświeżenia jej
powierzchni, która w trakcie życia robi się
zbyt szorstka aby wąż mógł wygodnie się
poruszać oraz do pozbycia się żyjących
między łuskami pasożytów. Linienie służy
również do utrzymania przejrzystości
warstwy ochronnej oczu. Proces ten odbywa
się z różną częstotliwością z zależności od
wieku węża, jakości i ilości zjadanego
pokarmu i przebiega zazwyczaj w czterech
etapach w czasie około 10 dni. Młode węże
linieją mniej więcej raz w miesiącu, dorosłe
od 1 do 4 razy do roku.

Linienie węży

BUDOWA
UZĘBIENIA
WĘŻA

Najbardziej jadowity wąż świata

Ten pięciometrowy wąż żyje w Indiach,
Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.
Najczęściej żywi się innymi wężami.
Ukąszony przez kobrę człowiek czuje
silny ból, ma zaburzenia wzroku, ogarnia
go senność i paraliż. Potem zapada w
śpiączkę. Umiera, dusząc się. Jad kobry
nie należy do najbardziej toksycznych,
ale jest groźny z powodu ilości. Jeden
wąż ma dość jadu, by zabić 20 ludzi lub
słonia.

KOBRA KRÓLEWSKA

W Polsce występuje 5 gatunków:
•
•
•
•
•

gniewosz plamisty (Coronella austriaca)
wąż Eskulapa (Elaphe longissima)
zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
zaskroniec rybołów (Natrix tesselata)
żmija zygzakowata (Vipera berus)

Mierzący 10 metrów i ważący ponad 400
kilogramów gad, to najprawdopodobniej
największy z żyjących współcześnie węży
świata!
Pewnym numerem jeden pozostaje na razie 12-metrowa titanoboa, której szczątki znaleziono w Kolumbii. Według
naukowców żyła ona na tamtych terenach 58 milionów lat temu. Według kilku źródeł znaleziony przez robotników wąż był
już martwy, jednak niektórzy sądzą, że został on uśmiercony właśnie przez budowlańców. Wywołało to falę sprzeciwu wśród
obrońców praw zwierząt oraz samych internautów. Należy jednak zaznaczyć, iż nie jest to potwierdzona informacja.

MOJE
ULUBIONE
GATUNKI
WEŻY

To wąż z rodziny dusicieli. Ubarwienie
zielone z białymi plamami. Młode osobniki
są żółte, brunatne lub pomarańczowe z
czerwonymi, białymi lub niebieskimi
plamami. Oczy mają pionową źrenicę. Ogon
jest chwytny. Głowa jest duża z długimi
zębami.Występuje w Nowej Gwinei, cześć
wysp Indonezji i północe krańce Australii.
Zasiedla tereny leśne, zarośla i ogrody,
także pobliże ludzkich osiedli.Prowadzi
nadrzewny tryb życia. Na ziemię schodzi w
nocy.Długość ciała wynosi 160-220
cm.Poluje na ssaki i ptaki. Młode osobniki
polują na jaszczurki.Samica składa około 10
jaj. Opiekuje się nimi przez cały okres
inkubacji.

Pyton
zielony

To prawdziwy klejnot spośród azjatyckich węży. O smukłej
budowie, z niewielką głową, delikatnie odznaczającą się od
reszty ciała. To gatunek wykazujący znaczną
różnorodność pod względem osiąganych rozmiarów – do
jednych z najmniejszych należą osobniki z chińskiej
populacji – z prowincji Hunan, a największe pochodzą z
terenów Wietnamu. Równie zmienna jest kolorystyka
ubarwienia; mogą też różnić się wzorem na grzbiecie. Oczy
średniej wielkości, z okrągłą źrenicą; tęczówka w kolorze od
ciemnobrązowego po czarny. O ubarwieniu bazowym w
różnych odcieniach szarości – od jasnoszarego po
czerwono-szary, z rysunkiem wzoru w części grzbietowej
zazwyczaj składającym się z wyraźnych, czarno ubarwionych
rombów, z żółtymi jego krawędziami oraz żółtym środkiem;
na głowie naprzemienne, żółte i czarne pręgi, w tym
tworzące rysunek szewronu. Strona brzuszna jasno
zabarwiona, często żółtawa, na tym tle mogą też
występować ciemne (czarne) znaczenia

Euprepiophis mandarinus

Lampropeltis triangulum
Zwany także Wężem lub Pseudokoralówką mleczną. Występuje na kontynencie amerykańskim od Ekwadoru
do Kanady. W skład tego gatunku wchodzi około 25 podgatunków mocno zróżnicowanych pod względem
rozmiaru i ubarwienia.Dożywają do ok. 12 lat lub więcej ( w zależności od warunków zapewnionych w trakcie
chowu ) Węże tego gatunku są aktywnie głównie nocą oraz o zmierzchu. W naturze ze swej kryjówki
wychodzą także często po deszczu lub w pochmurne dni. Samce dorastają większych rozmiarów i różnią się od
samic dłuższym ogonem oraz szerszą i grubszą jego nasadą

Dziękuję za uwagę!
Asia Dąbrowska

