W ŚWIECIE ZWIERZĄT

GADY

Systematyka
Domena : eukarionty
Królestwo : zwierzęta
Podkrólestwo: tkankowce
Typ: strunowce
Podtyp: kręgowce
Gromada: gady
Liczbę gatunków gadów żyjących współcześnie szacuje się na ponad 10
tys. i zalicza do czterech rzędów:
Crocodilia– krokodyle (25 gatunków)
Rhynchocephalia – sfenodonty (hatteria) (1 gatunek)
Squamata – łuskonośne (jaszczurki, amfisbeny i węże) (9863 gatunki)
Testudines – żółwie (344 gatunki)

• Węże to gady pozbawione nóg. Poruszają się poprzez wyginanie ciała oraz
dzięki tarczkom na brzusznej stronie ciała.
• Jaszczurki zwykle mają kończyny. Niektóre są beznogie – odróżniają się od
węży brakiem tarczek na brzuchu.
• Żółwie wyróżniają się ciałem pokrytym pancerzem złożonym z dużych
tarcz.
• Krokodyle przypominają duże jaszczurki, ale ich ciało pokrywają twarde
rogowe tarczki.

Gady to zwierzęta różnej wielkości, kształtu i ubarwienia, przystosowane
do życia na lądzie:
• najmniejszy — gekon krągłopalcowy (Sphaerodactylus elegans) ma
długość ok. 3 cm,

• największy — pyton siatkowy (Python reticulatus), długość ok. 10 m.

ŚRODOWISKO ŻYCIA
Gady zajmują przeważnie środowisko lądowe.

Mogą jednak żyć w bardzo różnorodnych środowiskach, z wyjątkiem
największych głębin morskich oraz zimnych rejonów wysokogórskich
i polarnych.

Niektóre z gadów wtórnie przystosowały się do życia w wodzie - żółwie
morskie, wszystkie gatunki krokodyli i legwany morskie. Kończyny żółwi
morskich bardzo słabo nadają się do poruszania na lądzie, zostały wtórnie
przystosowane do wiosłowania w wodzie.

Krokodyle mają umieszczone nozdrza na szczycie czaszki co umożliwia
oddychanie powietrzem atmosferycznym w niemal całkowitym zanurzeniu,
spłaszczony w osi pionowej ogon jest doskonałym "pędnikiem" w wodzie.

Budowa i przystosowanie gadów do życia na
lądzie:
a) skóra gruba, sucha, pozbawiona gruczołów śluzowych, pokryta łuskami
rogowymi (u jaszczurek i węży), tarczkami (u żółwi), płytami rogowymi
chroniąca przed utratą wody i uszkodzeniami.
Zrogowaciały naskórek (wraz z łuskami) co pewien czas się złuszcza. Węże
zrzucają go w całości w postaci wylinki. Proces ten nazywamy linieniem.

Powoduje to, że rosną skokowo – po zrzuceniu starej skóry, kiedy młoda jest
jeszcze elastyczna. W trakcie wzrostu młodych węży stary oskórek staje się
zbyt ciasny. Gdyby nie został odrzucony, uniemożliwiłby dalszy wzrost.

b) szkielet:
- jest silnie skostniały,
- czaszka masywna, jest połączona z kręgosłupem jednym kłykciem
potylicznym (umożliwia sprawne ruchy głowy dzięki obrotnikowi),
- żuchwa często bardzo ruchliwa np. u węży,
- klatka piersiowa i mięśnie międzyżebrowe usprawniają wymianę gazową,
ochraniają płuca i serce ( nie mają klatki piersiowej węże),
- kończyny rozstawione na boki, dobrze umięśnione

c) układ pokarmowy:
- niezróżnicowane zęby; stale wymieniane,
U niektórych węży występują zęby jadowe. Żółwie mają szczęki pokryte
rogowymi płytkami.
- długi, rozdwojony język u wężów i jaszczurek,

- nie potrzebują wiele jedzenia, gdyż wolno jej trawią,
- większość gadów specjalizuje się w drapieżnictwie.
Zwykle żywią się owadami i małymi ssakami. Krokodyle, duże jaszczurki
i niektóre duże węże potrafią polować na większe zwierzęta, głównie ssaki.
Niektóre żółwie i jaszczurki żywią się roślinami

d)oddychanie: gady nawet wodne oddychają wyłącznie płucami (przez
zrogowaciałą skórę nie odbywa się wymiana gazowa). U niektórych gadów, na
przykład krokodyli, wykształciło się wtórne podniebienie, oddzielające
jamę nosową od gębowej, co pozwala na oddychanie, nawet kiedy pysk jest
wypełniony wodą. Workowate płuca są gąbczaste.
e) termoregulacja:
- są zmiennocieplne
- są ciepłolubne
- regulują ciepłotę ciała wygrzewając się na słońcu lub kryjąc się w cieniu

f) narządy zmysłów:
- dobrze rozwinięty wzrok - widzą barwy,
- oczy chronione są przez trzy powieki górną, dolną i migawkową
- dobrze rozwinięty węch i dotyk. Za pomocą wysuwanego z pyska języka
węże i jaszczurki zbierają znajdujące się w powietrzu cząsteczki chemiczne
stanowiące
bodźce
zapachowe
i
smakowe,
- żółwie i węże nie mają ucha środkowego, nie słyszą,

g) rozmnażanie i rozwój:
- są rozdzielnopłciowe,
- zapłodnienie jest wewnętrzne,
- w większości są jajorodne, nieliczne są jajożyworodne, np. żmija
zygzakowata, jaszczurka żyworodna,
- jaja składane na lądzie, otoczone są włóknistą osłoną, u części gadów
przesyconą solami wapnia,
- rozwój gadów jest prosty ( brak stadium larwy), młode podobne do postaci
dorosłych,
- wyklute młode są od razu samodzielne,
- nieliczne opiekują się potomstwem np. krokodyle,
- w rozwoju zarodkowym wszystkich owodniowców wytwarzane są błony
płodowe, które umożliwiają rozwój na lądzie

Gady żyjące w Polsce
W Polsce żyje tylko 9 gatunków gadów. Są wśród nich przedstawiciele żółwi,
jaszczurek i węży. Nie są to gatunki pospolite, najczęściej widujemy jaszczurki
i to zaledwie dwa gatunki. Oto wykaz wszystkich rodzimych gatunków:
• Żółwie
W Polsce żyje tylko jeden przedstawiciel żółwi. Jest to żółw błotny, który
obecnie występuje tylko wyspowo w naszym kraju, głównie w niedużych,
zarastających jeziorach, leśnych oczkach wodnych, bagnach oraz wolno
płynących rzeczkach z gęstą roślinnością zanurzoną.

• Jaszczurki
W naszym kraju w stanie dzikim żyją 4 gatunki jaszczurek, z czego 3 gatunki
jaszczurek właściwych i jeden gatunek z rodziny padalcowatych.

Jaszczurka zwinka, to najbardziej pospolita w Polsce jaszczurka, pięknie
ubarwiona. Grzbiet ma brązowy z rzędem plam, boki są zielone.

Jaszczurka zielona to największa nasza jaszczurka. Samce są zwykle zielone,
czasem nakrapiane ciemnymi plamkami, samice mają kolor szaro-zielony
z ciemnymi plamami, a wzdłuż grzbietu przebiegają 2 rzędy jasnych linii.

Jaszczurka żyworodna, zwana żyworódką ma ciało brązowe z trzema rzędami
plam, które czasem zlewają się ze sobą, tworząc wzdłuż ciała jasne linie.

Padalec zwyczajny mimo, iż nie ma odnóży, to gad należący do jaszczurek. Ma
wężowate ciało. Kolor ciała to brąz w różnych odcieniach. Wzdłuż grzbietu
czasem biegną dwie ciemne linie. Wyjątkowo spotykana jest odmiana zwana
padalcem turkusowym, którego charakteryzują turkusowe plamki na
brązowym ciele.

• Węże
W Polsce żyją 4 gatunki węży, z czego 3 z rodziny węży właściwych i jeden
z rodziny żmijowatych. Tylko jeden gatunek jest jadowity.
Gniewosz plamisty, zwany miedzianką ma grzbiet brązowy lub rdzawy
u samców, u samic szary. Na głowie znajduje się ciemnobrązowa podkowiasta
plama. Z boku głowy ma ciemny pasek. Czasem plamy tworzą zygzak, trudno
go wtedy odróżnić od żmii zygzakowatej. Różni się od niej okrągłymi
źrenicami. Gniewosz nie jest jadowity.

Wąż Eskulapa to rzadki i największy w Polsce wąż z rodziny węży właściwych.
Nazwa pochodzi od węży poświęconych w starożytnej Grecji patronowi
wiedzy lekarskiej - Eskulapowi.

Zaskroniec zwyczajny to najbardziej pospolity wąż w naszym kraju
i jednocześnie w Europie. Ma charakterystyczne żółte plamy po bokach
głowy. Samica może osiągnąć długość nawet dwóch metrów.

Żmija zygzakowata to jedyny jadowity wąż z rodziny żmijowatych
o zygzakowatym wzorze na grzbiecie. Ubarwienie jest zmienne. Znamy trzy
barwne odmiany: srebrzyste, brązowe i czarne. Ukąszenie żmii jest
niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

Znaczenie gadów
• Pozytywne:
1. Gady są ważnym ogniwem wielu łańcuchów troficznych. Z jednej strony
stanowią dużą grupą konsumentów odżywiających się bezkręgowcami
(owadami, mięczakami, pierścienicami) oraz drobnymi kręgowcami (rybami,
innymi gadami, ptakami i ssakami). Z drugiej zaś są źródłem pokarmu dla
wielu zwierząt (głównie ptaków i ssaków).
2. Gady są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami upraw
(owady, ślimaki) i magazynów żywności (myszy).
3. Niektóre gatunki gadów są wykorzystywane w kulinariach:
( mięso krokodyli jest przysmakiem w Australii i Nowej Zelandii, węże i żółwie
są z kolei ważnym składnikiem pokarmowym w kuchni azjatyckiej
i południowoamerykańskiej)
4. Gady są wykorzystywane do produkcji ozdób, przedmiotów codziennego
użytku oraz kosmetyków (ze skóry węży i krokodyli wywarzane są m.in.
torebki i buty)

5. Substancje chemiczne produkowane przez gruczoły jadowe węży znalazły
zastosowane w medycynie naturalnej i farmakologii m.in. do produkcji leków
uśmierzających bóle reumatyczne, migrenowe oraz wywołane przez
nowotwory. Leki te stosuje się także w leczeniu epilepsji, w zwalczaniu
krwotoków wewnętrznych oraz w celu poprawy odporności.
6. Prowadzenie prywatnych terrariów i hodowli w nich niektórych gatunków
węży i żółwi (np. wąż zbożowy, żółw czerwonolicy) jest pasja dla wielu
hobbystów gadów.
• Negatywne:

1. Niektóre gatunki węży (np. nasza rodzima żmija zygzakowata, grzechotniki,
kobry) produkują silnie toksyczny jad, który jest niebezpieczny dla człowieka
(szczególnie dla dzieci i osób starszych). Ukąszenie może doprowadzić do
śmierci.
2. Krokodyle żyjące głównie w tropikach są zagrożeniem dla nieostrożnych
turystów, którzy mogą paść ich ofiarą.
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