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Jeśli zobaczysz gniewosza plamistego lub węża, który gniewoszem być może – bez obaw  
zrób mu zdjęcie i skontaktuj się z nami.

(e-mail: przemekstachyra@wp.pl;  tel. 509 667 780)
Każda obserwacja jest ważna. Każde stanowisko dokładnie opiszemy i włączymy do programu 

ochronnego. Każda obserwacja pomoże nam wspólnie lepiej poznać i chronić  
tego zagrożonego i całkowicie niegroźnego węża.
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W Polsce stwierdzono występowanie 5 gatunków węży: węża Eskulapa, zaskrońca 
zwyczajnego, zaskrońca rybołowa, gniewosza plamistego i żmiję zygzakowatą. Zaskroniec 
zwyczajny jest gatunkiem licznym i powszechnie występującym – również powszechnie 
znanym. Drugi gatunek zaskrońca, nie tak dawno zanotowany został w rejonie Cieszyna 
i póki co, niewiele o nim wiadomo. Wąż Eskulapa (w symbolice stojący na straży 
medycyny i farmacji) – jest skrajnie rzadki i zagrożony wymarciem, występując jedynie  
w Bieszczadach. Dwa pozostałe gatunki – zwykle bardzo nieliczne (lokalnie nawet 
wymarłe) – w świadomości społecznej zlewają się w jedność – zarówno w nazwie (oba 
bywają nazywane „miedziankami”), jak i w wyglądzie… I trudno się dziwić, bo w istocie są 
do siebie nierzadko bliźniaczo podobne. Jednak o żmii słyszał każdy, zaś gniewosza znają 
nieliczni – a jego nazwa pośród ludzkiej świadomości, budzi u większości zdziwienie.

Gniewosz plamisty wbrew sugestywnej nazwie jest spokojny i niegroźny a do tego rzadki i zagrożony  
(fot. Paweł Marczakowski)

Żmija zygzakowata – jedyny jadowity gatunek węża, 
coraz rzadsza wskutek zabijania (fot. Przemysław 
Stachyra)

Zaskroniec zwyczajny jest najpowszechniej 
występującym wężem w Polsce(fot. Przemysław 
Stachyra)
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Gniewosz plamisty  
– informacje ogólne 

Gniewosz plamisty jest jednym z 5 gatunków 
węży występujących w Polsce. Charakteryzuje 
się stosunkowo delikatną i smukłą budową 
ciała z niezbyt wyraźnie wyodrębnioną głową. 
Długość dorosłych osobników zawiera się 
zazwyczaj w granicach 50-60 cm (sporadycznie 
sięga 80-90 cm). Te cechy różnią go od bardziej 
krępej (choć o podobnej długości) żmii, u której 
głowa (o charakterystycznym trójkątnym 
kształcie) wyodrębnia się bardzo wyraźnie. 
Niekiedy jednak, w zależności od ułożenia się – 
gniewosz, zarówno kształtem ciała jak i głowy 
oraz barwą – jest od żmii nie do odróżnienia. 

„Miedzianka”, która jest gniewoszem plamistym – bliźniaczo podobnym do żmii, co widać po trójkątnym 
kształcie głowy i wzorze na grzbiecie przypominającym zygzak (fot. Przemysław Stachyra)

„Miedzianka”, która jest żmiją zygzakowatą 
(fot. Przemysław Stachyra)
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Ubarwienie gniewosza jest zróżnicowane, zwykle doskonale dostosowane do środowiska, 
w którym żyje. Dominują brązy i szarości z różnymi kombinacjami kolorystycznymi. 
Samice są brązowoszare i szarobrązowe, u samców zaś do palety barw dochodzi 
„miedziany”, rdzawo brązowy oraz jasnobeżowy. Młode osobniki przeważnie są koloru 
grafitowoszarego. Każdy gniewosz na wierzchu ciała posiada ciąg ciemnych – ciemniejszych 
niż tło (brązowych, czarnych, szarych, rdzawych) plam (zwykle ułożonych w dwa rzędy), 
idących od nasady głowy, aż do ogona. Plamy te są ułożone niekiedy naprzemiennie, 
tworząc wzór łudząco podobny do zygzaka typowego dla żmii zygzakowatej. 

Samica gniewosza plamistego na stanowisku rozrodczym (koło spróchniałego pnia), doskonale maskuje się 
w środowisku, mimo braku ukrycia (fot. Przemysław Stachyra)

Młode gniewosze są szare (z czerwonym spodem) 
oraz z wyrazistymi plamkami na wierzchu ciała  
(fot. Paweł Marczakowski)

Samce gniewoszy są różnobarwne, ale przeważają 
brązy, beże oraz rdzawe kolory  
(fot. Paweł Marczakowski)
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Cechą charakterystyczną w ubarwieniu gniewosza plamistego jest niepowtarzalny 
(niczym linie papilarne) rysunek na głowie w kształcie grubej litery „V”, przypominający 
motyla nocnego lub koronę oraz przepaska przez oko – którego źrenica jest okrągła. Łuska 
pokrywająca ciało jest błyszcząca i szczelnie przylegająca, sprawiając wrażenie idealnej 
gładkości ciała tego węża. Od spodu gniewosz jest również różnobarwny: ceglastordzawy 
(zwłaszcza młode osobniki i samce), szary, czarny, brązowy – często z elementami 
wzbogacającymi wzorzystość tarczki brzusznej.

Jedne z cech rozpoznawczych gniewosza:  
barwna przepaska przez oko i okrągła źrednica  
(fot. Paweł Marczakowski)

Typowy wzór wierzchu ciała gniewosza: 
plamkowany grzbiet i charakterystyczny wzór  
na wierzchu głowy (fot. Paweł Marczakowski)

Samiec gniewosza plamistego – układ plam na wierzchu oraz rysunek głowy są jak linie papilarne – 
niepowtarzalne (fot. Paweł Marczakowski)
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Obowiązująca polska nazwa tego węża – gniewosz plamisty – jakkolwiek dobrze brzmiąca – jest 
dość sugestywna. Gniewosz – w pierwszym skojarzeniu, wskazuje na gniewną (interpretowaną 
najczęściej jako agresywną) naturę gatunku. Plamisty zaś – trafnie odzwierciedla typowy  
dla niego element wyglądu zewnętrznego – plamkowanie wierzchu ciała.

Co z kolei mówi nazwa naukowa Coronella austriaca? 
Coronella = koronowany, koronny wywodzi się z pewnością od wzoru korony na głowie, zaś 
austriaca, to wbrew pierwszemu skojarzeniu – nie austriacki, lecz południowy, ciepłolubny. 

Niemal każdy gniewosz schwytany – potulnieje  
i wygląda na wyjątkowo spokojnego  
(fot. Przemysław Stachyra)

Młody gniewosz plamisty jest całkowicie bezbronny 
i oprócz ucieczki, może tylko przyjąć postawę 
odstraszającą (fot. Przemysław Stachyra)

Samice gniewosza plamistego są szare lub szarobrązowe i zwykle większe od samców; ich maksymalna  
stwierdzona długość przekracza 80 cm (fot. Paweł Marczakowski)
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Gniewosz plamisty – kwintesencja gatunku (fot. Paweł Marczakowski)
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Środowisko życia

Gniewosz plamisty jest gatunkiem 
zamieszkującym mozaikę siedlisk 
leśnych i otwartych – zwykle z dużym 
dostępem słońca. Spotkać go można 
najczęściej w rozległych kompleksach 
leśnych, zwłaszcza w widnych borach 
sosnowych o zróżnicowanej strukturze 
wiekowej (starodrzewy sąsiadujące  
z młodnikami, polanami), na rozległych 
śródleśnych enklawach i w śródleśnych 
osadach. 

Murawa piaszczysta porośnięta wrzosem i jeżyną – doskonałe miejsce polowań gniewoszy plamistych  
(fot. Paweł Marczakowski)

Stary, prześwietlony bór sosnowy – główny biotop 
gniewoszy plamistych w Puszczy Solskiej  
(fot. Przemysław Stachyra)
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Bytuje także na otwartych i nasłonecznionych ugorach, kserotermach oraz ekstensywnie 
użytkowanych polach. Nie stroni od terenów podmokłych i stwierdzany jest także 
na torfowiskach wysokich oraz w borach mieszanych sąsiadujących z olsami a także  
w obszarach śródleśnych dolin rzecznych. 

Ważnymi elementami w siedlisku są kryjówki, które stanowią próchniejące leżące drzewa, 
ich konary oraz pniaki drzew ściętych, rozrzeźbione przez mrówki gmachówki oraz rozłożone 
przez grzyby, mikrorzeźba terenu (szczeliny, szpary na niewielkich skarpach), gruzowiska  
a także elementy infrastrukturalne (mosty, przepusty, szczeliny fundamentowe itp.).

Młody gniewosz plamisty na stanowisku rozrodczym (fot. Przemysław Stachyra)

Młody gniewosz plamisty tuż po opuszczeniu 
miejsca rozrodu (spróchiałego pniaka)  
(fot. Paweł Marczakowski)

Jedno z miejsc rozrodu gniewoszy plamistych  
w Puszczy Solskiej (fot. Michał Korga)
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Ruiny zabudowy stwarzają świetne miejsce ukryć 
dla gniewoszy plamistych (fot. Paweł Mazurek)

Spróchniała kłoda – naturalny i ważny element 
wzbogacający miejsca rozrodu i kryjówki gniewoszy 
plamistych (fot. Paweł Marczakowski)

Biologia gatunku w pigułce
Gniewosz plamisty żyje w luźnych skupieniach, w których przeważają samice. Wielkość 
terytorium poszczególnych osobników jest bardzo zróżnicowana i zajmuje od 10, 50,  
100 m2 do ponad 1 hektara. O ile środowisko życia nie ulegnie poważnym przekształceniom, 
gniewosze prawdopodobnie nie podejmują wędrówek dalszych niż 500 m.
Aktywność po hibernacji rozpoczyna zwykle w kwietniu. Okres godowy przypada na 
przełom kwietnia/maja i trwa do początku czerwca. Młode pojawiają się już w drugiej 
połowie sierpnia. Do schronień zimowych udaje się zazwyczaj w październiku (sporadycznie 
w listopadzie). Aktywny jest głównie za dnia. W dni słoneczne aktywność jest uzależniona 
od temperatury – dni upalne spędza w kryjówkach zaś podczas umiarkowanie ciepłych – 
poluje i wygrzewa się. W dni pochmurne i przy temperaturze w okolicach 20 stopni Celsjusza 
– jest mało aktywny i chwyta wszelkie ciepło pozostając nieruchomy długi czas.
Jest bardzo skrytym gatunkiem i większość czasu spędza pod osłoną roślinności lub  
w kryjówkach. Kryptyczne ubarwienie ułatwia mu pozostawanie niezauważonym. Gniewosz 
plamisty jest wężem wyjątkowo spokojnym i niejadowitym. Zwykle trudno dostrzegalny, 
gdy czuje się zagrożony, powoli zmierza ku kryjówce. Niepokojony, próbuje za wszelką 
cenę uciec – robiąc to dość energicznie. Schwytany prze człowieka, najczęściej stara się 
wyswobodzić, wydzielając z kloaki substancję o specyficznej woni (ale nie cuchnącą). 
Czasem potrafi ugryźć, przy czym jest to całkowicie bezbolesne. Tak więc spośród naszych 
częściej występujących węży, gniewosz plamisty jest najbardziej łagodny i całkowicie 
nieszkodliwy. 

Biotop gniewosza plamistego – otoczone lasem wrzosowisko (fot. Przemysław Stachyra)
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Pokarm
Gniewosz plamisty jest drapieżnikiem żywiącym się przede wszystkim jaszczurkami 
(zwinką i żyworodną oraz młodocianymi padalcami) a także bezkręgowcami – głównie 
szarańczakami. Poluje aktywnie, schwytaną ofiarę dusząc a następnie połykając w całości.

Status ochronny
W Polsce gniewosz plamisty objęty jest ochroną gatunkową ścisłą oraz tzw. ochroną strefową. 
Oznacza to, że nie można go niepokoić, chwytać, okaleczać i zabijać oraz niszczyć jego siedlisk. 
Wokół miejsc stałego występowania oraz stanowisk rozrodczych tworzone powinny być strefy 
ochronne  – w przypadku gniewosza plamistego (wg obowiązującego prawa) – całoroczna 
o promieniu do 100 m. Wpisany jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek 
zagrożony wyginięciem oraz Załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej (wymagający ścisłej 
ochrony na terytorium Unii Europejskiej). 

Występowanie  
w Europie i w Polsce

Areał zajmowany przez gniewosza 
plamistego obejmuje większość Europy, za 
wyjątkiem znacznej części Wielkiej Brytanii 
i krajów skandynawskich oraz południowej 
Francji i dużych połaci Półwyspu Iberyjskiego. 
Wąż ten jest jednym z najrzadszych 
gatunków w polskiej herpetofaunie, 
występującym głównie na południu  
i zachodzie kraju oraz, wyspowo, w centrum 
i na północy. Najliczniejsze populacje 
zamieszkują południową Lubelszczyznę 
(Puszczę Solską i Roztocze), Podkarpacie, 
Małopolskę i Ziemię Lubuską.

Bezkręgowce, a zwłaszcza szarańczaki stanowią 
pokarm, głównie dla modych gniewoszy plamistych 
(fot. Paweł Marczakowski)

Gniewosz plamisty z upolowaną jaszczurką 
zwinką (niezwykle rzadko udaje się takie sytuacje 
udokumantować) (fot. Katarzyna Kurek)

Jaszczurka żyworodna stanowi ważny element diety 
gniewosza plamistego (fot. Przemysław Stachyra)
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Rozjeżdżanie przez pojazdy jest jednym z ważniejszych 
czynników zagrażających gniewoszowi plamistemu  
w Puszczy Solskiej (fot. Michał Korga)

Gniewosz plamisty rozdeptany przez człowieka  
(fot. Paweł Marczakowski)

Zagrożenia 
Płazy i gady (poza pojedynczymi wyjątkami jakimi są rzekotka i żółw błotny) niestety nie 
są w Polsce darzone sympatią i społeczną akceptacją. Gady, a zwłaszcza węże są wręcz 
znienawidzone, utożsamiane ze złem wszelakim oraz symbolem podstępu i zdrady. Te utkwione 
przekłamania i błędna (bo dosłowna) interpretacja przekazów, zwłaszcza biblijnych, skutkuje 
negatywnym nastawieniem społecznym, którego najbardziej drastycznym przejawem – jest 
celowe zabijanie węży niezależnie od gatunku. 

Głównymi zagrożeniami dla gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej są:
•	 śmiertelność w wyniku rozjeżdżania przez pojazdy (w tym rowery) oraz przypadkowego 

rozdeptywania na drogach publicznych, leśnych i śródpolnych a także wynikająca  
z koszenia poboczy dróg leśnych, ponieważ wiele siedlisk występowania gniewosza 
plamistego jest poszatkowana siecią dróg różnej rangi;

•	 celowe zabijanie wynikające z częstych pomyłek z bardzo podobną żmiją zygzakowatą; 
niestety panująca w naszym społeczeństwie niechęć do węży, jest przyczyną 
karygodnego postępowania, które – jak wiadomo – jest niezgodne z prawem i etyką;

•	 utrata siedlisk w wyniku zanikania mozaiki siedlisk leśnych, zwłaszcza wycinka widnych 
starodrzewów sosnowych, ale także zacienienie w obszarze siedliska wskutek sukcesji 
roślinności drzewiastej oraz zmiany sposobów użytkowania gruntów (np. scalanie 
gruntów, zalesienia terenów otwartych w dolinach rzecznych lub ugorów). Zmiany 
siedliskowe są zwykle najpoważniejszym zagrożeniem dla funkcjonowania populacji. 
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Pomóż nam w poznaniu i ochronie gniewosza plamistego – 
rzadkiego i zagrożonego gatunku naszej fauny

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej ze środków Funduszu 
Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014- 2020, realizuje program projekt „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej”  
(Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16). 

Jednym z gatunków objętych projektem jest gniewosz plamisty. Zainteresowanie tym gatunkiem wynikło  
ze słabego poznania jego rozmieszczenia, zwłaszcza w części wschodniej i zachodniej kompleksu, faktu, iż jest 
gatunkiem zagrożonym oraz z uwagi na potrzebę opracowania programu ochrony tego gatunku i jego siedlisk 
w kluczowej regionalnej ostoi jaką jest Puszcza Solska.

Głównymi działaniami realizowanymi w ramach tego programu, w odniesieniu do gniewosza plamistego są:
1. Ocena rozmieszczenia oraz wielkości, struktury płciowej i wiekowej populacjiw Puszczy Solskiej, w tym 

rozkładanie sztucznych kryjówek zwiększających szanse wykrycia gatunku.
2. Opis siedlisk w obrębie znanych i nowych stanowisk.
3. Ocena zagrożeń ze strony czynników naturalnych (sukcesja, drapieżnictwo) i antropogenicznych (sposób 

gospodarowania, eksterminacja, śmiertelność wskutek kolizji).
4. Czynna ochrona najważniejszych miejsc występowania, polegająca na usuwaniu zadrzewień i zakrzewień 

zacieniających stanowiskawystępowania oraz wykładaniu karp korzeniowych jako miejsc schronienia  
i rozrodu.

5. Wypracowanie metodyki inwentaryzacji i monitoringu gniewosza plamistego.
6. Działania edukacyjne i wydawnicze, w tym szkolenia i wykłady dla Służby Leśnej i lokalnej społeczności.
7. Opracowanie, wspólnie z Administracją Lasów Państwowych i organami ochrony przyrody, planu 

ochrony gniewosza plamistego i jego siedlisk w Puszczy Solskiej, pomocnego w ochronie stanowisk  
i siedlisk tego gatunku w najważniejszej ostoi jaką jest Puszcza Solska.

Badania preferencji siedliskowych oraz struktury 
populacji gniewosza plamistego przez ekspertów  
(fot. Przemysław Stachyra)

Każde stwierdzenie gniewosza plamistego jest 
dokumentowane poprzez wykonanie zdjęć  
(fot. Paweł Marczakowski)

Sztuczne kryjówki dla gadów (w tym gniewoszy 
plamistych) są pomocnym działaniem w wykrywaniu 
tych skrytych zwierząt (fot. Paweł Marczakowski)
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Pamiętajmy!

Żaden nasz krajowy wąż nie jest śmiertelnie niebezpieczny. Jedynie żmija 
zygzakowata potrafi ugryźć i aplikować jad, ale nie niesie to zagrożenia dla 
życia i zdrowia człowieka i zdarza się to niesłychanie rzadko. Nasze węże, 
jako małe zwierzęta, stronią od większych od siebie. Wszelkich oznak 
niebezpieczeństwa starają się uniknąć – uciekając. Nie ma absolutnie 
w ich zachowaniu i sposobie życia postawy agresywnej – zwłaszcza  
w odniesieniu do człowieka. Ewentualne zachowania stwarzające pozory 
agresji, to tylko i wyłącznie potrzeba obrony i chęć odstraszenia zagrożenia.

Węże zasługują na pełną ochronę zwłaszcza ze strony człowieka, ze 
względu na rolę jaką pełnią w przyrodzie i pośrednio w gospodarce. 
Żywiąc się w przeważającej mierze gryzoniami i owadami, regulują ich 
liczebność. Ograniczają również rozprzestrzenianie się niektórych groźnych 
bezkręgowców – zwłaszcza kleszczy, które przenoszone są właśnie m.in. 
przez gryzonie.


