Г

мизавци или рептили припадају једној од 6
класа кичмењака (безвиличне рибе, рибе,
водоземци, гмизавци, птице и сисари). То су
животиње чија телесна температура зависи
од температуре околине, а које су некада, нарочито
у мезозоику, „владале“ планетом Земљом, на
копну, у мору и ваздуху. Од некадашњих 15 редова, до данас су преживела само четири са укупно
око 9.500 врста – гуштери и змије (више од 9.100
врста), корњаче, крокодили и туатере (само две
врсте на Новом Зеланду). У Србији, па тако и у
јужном Банату, живе гуштери, змије и корњаче.
Као место где се мешају утицају Панонске низије,
Балканског полуострва и Карпата, и сустиче неколико важних миграторних путева Европе, јужни
Банат је неочекивано постао једна од најважнијих европских тачака биолошке разноврсности гмизаваца. Тако је на подручју јужног Баната
свој дом пронашло 15 врста гмизаваца (2 врсте
корњача, 6 врста гуштера и 7 врста змија).
Гмизавци имају велики еколошки значај јер се хране
глодарима и другим врстама чија би бројност била
превелика, а такође су и храна другим предаторима.
Постоје различити фактори који угрожавају живот
и опстанак гмизаваца, а најважнији су уништавање
и фрагментација станишта (сеча шуме, исушива-

Многи гмизавци страдају приликом својих миграција, на путевима.
Ова корњача је имала срећу, и са видним последицама наставила да живи
(смрскани оклоп је успешно зарастао).

ње влажних станишта, пољопривреда) и различите људске активности (градња објеката, саобраћајнице, вибрације). Нажалост, тренутно најзначајни угрожавајући фактори су предрасуде,
незнање и примитивни страхови које људи имају
према овим животињама, нарочито када су у питању змије. Зато сматрамо да су повећање знања и
указивање на значај ових животиња веома важне,
ако не и пресудне мере заштите.
Међу свим гмизавцима, змије се свакако највише
помињу у народу, и то у негативном значењу. Ове
животиње су за већину људи „злокобна“ бића од
којих се треба клонити и убијати их кад год се за то
укаже прилика, што је постало и део нашег наслеђа и
„културе“. У хришћанству је сатана преузео тело змије,
како би преварио и наговорио Еву на грех. Од тада се
у нематеријалној култури преноси информација о
змијама као лицемерним, превртљивим и опасним
створењима. Један број змијских врста је и отрован,
па је то додатни разлог за страх и оправдање њиховог
прогањања. Међутим, неки други народи и религије
имају другачија веровања. У Јужној Америци верују
да је живот настао од вибрација када је анаконда
запловила Амазоном, не узимају јој за зло и када
страда неки човек, јер онај ко учествује у стварању
живота, има право и да га узме. Mа како нам ово
тумачење деловало сурово и бесмислено, постоји
разумно објашњење. Анаконда је врхунски предатор
и утиче на обликовање плена, јер их стимулише да
у свакој генерацији имају све боље особине како би
преживели и тако подстиче њихов еволутивни развој.
У нашој земљи, планинари, шетачи и остали љубитељи природе, често током боравка у природи
наилазе на змије. Многи их се плаше и имају потребу
да их убију. Међутим, приликом таквих сусрета
змије су те које покушавају да се склоне. Уколико се
приликом наиласка људи змија не склони са стазе,
значи да је повређена или јој тело није још достигло
одговарајућу температуру. Уједи се дешавају изузетно ретко. Од 1978. године, у Здравственом центру
у Вршцу којем гравитирају четири општине са

Змије су предатори, али често постају и саме хранa, као што је случај у овом
гнезду мишара (Buteo buteo), тако да представљају важну карику у ланцу исхране.

110.000 становника, забележено је само 7 случајева
уједа змије, сви са повољним исходом и завршетком
лечења за неколико дана. Од тога су се три уједа
догодила случајно, што је просечно један такав ујед
за више од 10 година, док су се чак четири уједа
догодила приликом намерног, а нестручног хватања.
Чак и у таквим случајевима змија одлаже ујед највише
што може, јер штеди материје и енергију потребну за
стварање нове количине отрова, па другим знацима
даје до знања да не трпи узнемиравања. Најбољи
начин да избегнемо непосредан сусрет са змијама је
да, када их сретнемо у природи, једноставно застанемо и пустимо их да прођу. Убијање, хватање и
заробљавање змија је примитиван и нехуман чин.
Увек треба имати на уму да смо ми дошли у њихово
окружење и да оне, као и сваки други створ, имају
апсолутно право на живот као и ми. И друге врсте
гмизаваца су жртве људске свирепости и бесмисленог убијања. Риболовци често „оптужују“ барске
корњаче да им „краду рибу“, или се закаче за удицу,
па им зато тада одсеку главу.
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стварање нове количине отрова, па другим знацима
даје до знања да не трпи узнемиравања. Најбољи
начин да избегнемо непосредан сусрет са змијама је
да, када их сретнемо у природи, једноставно застанемо и пустимо их да прођу. Убијање, хватање и
заробљавање змија је примитиван и нехуман чин.
Увек треба имати на уму да смо ми дошли у њихово
окружење и да оне, као и сваки други створ, имају
апсолутно право на живот као и ми. И друге врсте
гмизаваца су жртве људске свирепости и бесмисленог убијања. Риболовци често „оптужују“ барске
корњаче да им „краду рибу“, или се закаче за удицу,
па им зато тада одсеку главу.

