Żmija zygzakowata
żmija zygzakowata to jedyny
jadowity wąż w Polsce

Jad żmii służy do zdobywania pokarmu: głównie gryzoni.
W razie zagrożenia wąż może użyć zębów do obrony.
Ukąszenie żmii zygzakowatej może być groźne dla
zdrowia lub życia człowieka.

co należy zrobić po
ukąszeniu żmii?

1. usztywnić ugryzioną nogę/rękę.
2. ułożyć poszkodowanego w pozycji leżącej.
3. przemyć ranę czystą wodą.
4. wezwać pomoc lub zawieźć pokąsaną osobę
do szpitala.

Aktywność

środowisko

aktywna
w dzień

nasłonecznione
polany

co to za wąż?

Żmija I ZASKRONIEC TO DWA NAJPOSPOLITSZE WĘŻE
W naszym kraju. ich krewniakami występującymi
w Polsce są: wąż eskulapa oraz gniewosz
plamisty.
warto WIEDZIEĆ JAK WYGLĄDAJĄ.
Zaskroniec ma ciało pokryte łuskami
w kolorze szarozielonym lub brązowym, a Na
głowie, za skroniami, są charakterystyczne
żółtawe plamy, dzięki którym łatwo odróżnić go
od żmii.
Żmija mylona jest z dość rzadkim wężem
- gniewoszem plamistym. Plamy na jego grzbiecie
mogą przypominać zygzak występujący u żmii..
Wąż eskulapa jest najdłuższym (2 m)
i najrzadszym gadem z tej czwórki. Ma
oliwkowobrązowy grzbiet i jasny brzuch.

zygzak
na
grzbiecie

wyraźne zwężenie
ciała za głową

znak
na
trójkątnej głowie
oczy z czerwoną
tęczówką i pionową
źrenicą

rok żmii zygzakowatej
marzec-kwiecień - wąż wybudza się
z zimowego snu, ma mało energii,
jest ospały, niezdolny do ucieczki
i dlatego bywa agresywny.
koniec kwietnia przystępuje do
godów.

sierpień-wrzesień - samice składają jaja
z których wykluwają się młode węże.
są one zaopatrzone w zapas tłuszczu,
który pomoże im przetrwać zimę.

kwiecień-sierpień - dużo słonecznych
dni oraz dostępność pokarmu
pozwalają żmii na aktywność. Trudno
ją wtedy spotkać, ponieważ unika
ludzi.

październik-marzec - żmije zapadają
w sen zimowy. Schronienia szukają
w norach lub jamach w ziemi.
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Żmija zygzakowata

Karta pracy

1. Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, jaką nazwę nosi trwający od
października do marca zimowy sen żmii zygzakowatej.
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1.najsilniejszy zmysł u węża.
2.pokrywają ciało gadów.
3.znajduje się na nim zygzak żmii.
4. krewniak żmii zygzakowatej: wąż ...........
5.są przysmakiem żmii zygzakowatej.
6.pospolity wąż w Polsce: na bokach głowy ma żółte plamki.
7.sposób poruszania się węży.
8.pionowa w oku węża.
9.żmija używa go do unieruchomienia lub zabicia ofiary.
10. ulubione miejsce żmii: słoneczna leśna ..........

2. Jakie rady dasz osobie ukąszonej przez żmiję zygzakowatą? Zaznacz
poprawne wskazówki.
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a. usztywnij ugryzioną nogę

b. wezwij służby ratownicze lub zapewnij transporu do szpitala
c. złap kąsającego węża
d. ułóż poszkodowanego w pozycji leżącej
e. wyssij jad z rany
f. opatrz rany liściem babki lekarskiej
g. przemyj ranę wodą

3. Żmija zygzakowata to pożyteczny drapieżnik żyjący w naszym sąsiedztwie.
Warto o niej wiedzieć jak najwięcej. Sprawdź swoją wiedzę, zakreślając poprawne
odpowiedzi.
Środowiskiem żmii zygzakowatej są:

gęste zarośla

rzeki i jeziora

nasłonecznione polany

ulice miast

Żmija zygzakowata prowadzi tryb życia:

dzienny

nocny

jest aktywna o zmierzchu/świcie

W jakich miesiącach odbywają się gody żmii zygzakowatej?

styczniu/lutym

kwietniu/maju

październiku/listopadzie

Dokończ zdanie:

Żmija zygzakowata jest pożyteczna, ponieważ............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Odpowiedzi:
Zadanie nr 1: WĘCH, ŁUSKI, GRZBIET, ESKULAPA, GRYZONIE, ZASKRONIEC, PEŁZANIE, ŹRENICA, JAD, POLANA. Rozwiązanie: HIBERNACJA
Zadanie nr 2: usztywnij ugryzioną nogę/rękę, wezwij pomoc lub zapewnij transport do szpitala, ułóż poszkodowanego w pozycji leżącej, przemyj ranę wodą
Zadanie nr 3: 1. lasy i zakrzewienia, 2. dzienny, 3. kwietniu/maju, 4. ... poluje na gryzonie zagrażające naszym uprawom.

