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W lipcu 2009 r., w północ-
no-wschodniej części powiatu 
cieszyńskiego, w dolinie Olzy 
– pomiędzy Kaczycami Górnymi 
a Pogwizdowem – po raz pierw-
szy w Polsce odnotowano wystę-
powanie interesującego gatunku 
węża – zaskrońca rybołowa. 

Zajmujący się krajowymi płazami 
i gadami dr hab. Bartłomiej Najbar        
z Uniwersytetu Zielonogórskiego za-
obserwował zaledwie jednego mło-
docianego osobnika, nie wykluczone 
jednak, że w kolejnych latach spotka-
nia z tym interesującym wężem będą 
się w naszym regionie powtarzać. 
Zwłaszcza, że w odległości niespełna 
10 km od naszej południowej grani-
cy – w Hawierzowie, w rejonie ze-
społu 7 niewielkich zbiorników wod-
nych nad potokiem Sušanka, wiosną 
2009r. odnaleziono rozmnażającą 
się populację zaskrońca rybołowa, 
liczącą ponad 80 osobników. Nie jest 
wykluczone, że osobnik widziany      
w dolinie Olzy pochodzi właśnie z tej 
czeskiej populacji, a w poszukiwaniu 
nowych dogodnych siedlisk, dotarł 
na prawy brzeg Olzy.

W Europie zaskroniec rybołów 
występuje na Półwyspie Apeniń-
skim, Półwyspie Peloponeskim, Bał-
kanach oraz w basenie Morza Czar-
nego. Izolowane populacje znane 
są z Niemiec i z Republiki Czeskiej. 
Tego rodzaju „wyspową” populacją 
(czyli nie mającą łączności z innymi 
populacjami) jest m.in. stanowisko 
odnalezione w Hawierzowie. 

Zaskroniec rybołów prowadzi 
nadwodny tryb życia, żywiąc się, 
jak sama nazwa wskazuje rybami. 
W naszych warunkach klimatycz-
nych są to przede wszystkim płocie, 
wzdręgi, okonie, małe szczupaki 
i karpie. W skład jego diety wchodzą 
również żaby, traszki i ich formy 
larwalne (kijanki). Podobnie jak po-
spolity u nas zaskroniec zwyczajny, 
wąż ten świetnie pływa i nurkuje, 
co pomocne bywa zarówno w trak-
cie łowów, jak i w sytuacji zagro-
żenia. Polując potrafi się zaczaić 
na gałęziach drzew zwisających 
z brzegu nad wodą, chociaż częściej 
poluje aktywnie, goniąc zdobycz 
w wodzie. Wąż ten wykazuje aktyw-
ność dzienną. Dojrzałe osobniki osią-
gają z reguły długość 60-90 cm, ale 
stare samice mogą dorastać nawet 
do 150 cm długości. 

Cechą charakterystyczną za-
skrońca rybołowa jest jego ubarwie-
nie, które może być bardzo zmienne. 
Z reguły węże te mają barwę zielo-
no-brązową, oliwkową lub szarą, od 
strony grzbietowej widoczny jest 
układ charakterystycznych, jakby 
nieco rozmytych ciemnych plam. 

Spód ciała jest zazwyczaj żółto-po-
marańczowy, z ciemnymi plamami 
lub kreskami. Młode zaskrońce ry-
bołowy mają czasem żółte plamy 
w okolicach skroniowych, przez co 
podobne są do zaskrońca zwyczaj-
nego. U starszych osobników plamy 
te zanikają. Grzbiet głowy pokryty 
jest ciemnymi, niewyraźnymi pla-
mami, które czasami tworzą wzór 
w kształcie litery „V” otwartej do tyłu. 
Głowa jest podłużna, z tyłu szersza 
niż z przodu, duża, dobrze wyodręb-
niona z tułowia. Oczy są bardzo duże, 
o żółtobrązowych tęczówkach i okrą-
głych źrenicach   (w przeciwieństwie 
do żmii zygzakowatej, posiadającej 
pionową źrenicę). 

Okres godowy u tego gatunku 
przypada na przełom kwietnia 
i maja; początkiem lata samica skła-
da w wilgotnej glebie zazwyczaj 
kilkanaście jaj, z których w koń-
cu lata wykluwają się młode węże 
o długości 15 - 25 cm. 

Zaskroniec rybołów zapada w sen 
zimowy, który trwa kilka miesięcy, 

w okresie między październikiem a 
kwietniem. 

W odróżnieniu od żmii, za-
skroniec rybołów jest łagodnym 
i niejadowitym wężem! Podobnie 
jak rozpowszechniony w Polsce za-
skroniec zwyczajny, rybołów ucie-
ka przed człowiekiem, najczęściej 
nurkując pod wodę lub płynąc po jej 
powierzchni. Złapany do rąk syczy 
ostrzegawczo i wyrzuca cuchnącą 
zawartość swoich gruczołów odby-
towych. Mimo pewnego podobień-
stwa do żmii, jakie można zauważyć 
na pierwszy rzut oka, zaskroniec 
rybołów ma bardzo łagodne uspo-
sobienie i w żadnym wypadku nie 
powinno się płoszyć, tego rzadkiego 
i niegroźnego dla ludzi węża. Za-
skroniec rybołów jest prawdziwą 
osobliwością faunistyczną nie tylko 
w skali Śląska Cieszyńskiego, ale 
i całej Polski, warto więc odnotowy-
wać każde spotkanie z tym gatun-
kiem – wszelkie informacje o zaob-
serwowaniu zaskrońca rybołowa na 
terenie Cieszyna lub w okolicy pro-

simy zgłaszać do Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 
e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl, tel. 
33 47 94 270). 

Pojawienie się nowego gatunku 
zaskrońca w naszej faunie zrodziło 
szereg pytań… Czy jego „wędrówka” 
na północ ma związek z ociepla-
niem się klimatu? Czy stwierdzone 
w Polsce pojawienie ma charakter 
incydentalny, czy też wąż ten na 
trwałe zagości w naszej faunie? Czy 
okolice Cieszyna to początek czy 
kres jego ekspansji na północ? Jak 
zareaguje na pojawienie się nowego 
gatunku, nasz zaskroniec zwyczaj-
ny, dominujący póki co w siedliskach 
nadwodnych? Być może już najbliż-
sze lata pozwolą odpowiedzieć na 
część tych pytań.

          Marek Fiedor

Serdecznie dziękujemy Panu Marko-
wi Fiedorowi za bezpłatne przekazanie 
tekstu oraz autorom zdjęć za ich udo-
stępnienie.
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