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          Potrzebna i ciekawa książka! Na blisko 400 stronach jest 

prawie wszystko co trzeba wiedzieć, jako hodowca i lekarz 

specjalista – herpetolog, na temat spotykanych w domowych 

hodowlach jaszczurkach i wężach. Cieszą się bowiem one 

znaczną popularnością wśród zwierząt egzotycznych, 

hobbistycznie utrzymywane dla towarzystwa ludzi w wielu 

krajach Europy i świata. 

          Książkę w języku niemieckim wydało po raz pierwszy 

wydawnictwo Enke. Autorką jest Pani Docent Petra Kolle z 

Uniwersytetu w Monachium, od lat znana specjalistka z zakresu 

hodowli i chorób zwierząt egzotycznych. Jej książka pt. „Węże” 

znana jest polskim miłośnikom terrarystyki, gdyż wydana była 

w języku polskim w 2005 roku przez wydawnictwo Muza.  

          Książka składa się z trzech dużych i rozbudowanych 

części. Pierwsza dostarcza informacji o jaszczurkach i wężach 

jako zwierzętach domowych. Opisanych jest wiele gatunków, w 

tym tak rzadkich jak gekon felsuma madagaskarska i gekon 

tygrysi oraz węże: pyton zielony i lancetogłów mleczny. Pula 

informacji obejmuje wiadomości o ich anatomii i fizjologii, 

wymaganiach środowiskowych, organizacji i urządzaniu 

terrarium a także o żywieniu, pielęgnacji i koniecznych 

zabiegach wymaganych podczas prac hodowlanych. Druga 

część jest „lekarska” i dotyczy sposobów badania oraz opisuje 

najczęściej spotykane choroby jaszczurek i węży. Diagnostyka 

jest rozszerzona o badania dodatkowe, wskazania i sposoby ich 

wykonania, w tym m.in. endoskopię i badania obrazowe. 

Podane są też opisy chorób oraz sposoby ich leczenia, zarówno 

tych zakaźnych,  jak i niezakaźnych. Część trzecia idzie o krok 

dalej i rozwija „lekarską” część drugą. Jest w niej mowa o znieczulaniu, sposobach i lekach stosowanych do narkozy, 

rodzajach możliwych zabiegów chirurgicznych a także o wskazaniach i wykonywaniu eutanazji.    

          Nowa książka Petry Kolle dostarcza szczegółowej i praktycznej wiedzy. Amatorzy hodowli i zainteresowani 

posiadacze gadów znajdą w niej wszystkie ważne informacje na temat warunków i opieki jaką winni zapewnić by 

zwierzęta były zdrowe, rozwijały się prawidłowo i rozmnażały. A lekarze ? Nawet najbardziej doświadczeni odkryją w 

niej ciekawe i ważne informacje, o których zapewne nie wiedzieli, czy to w zakresie hodowli czy też możliwości 

diagnostycznych i terapeutycznych. 

          Ta książka to kolejna „cegiełka” w literaturze poświęconej zwierzętom egzotycznym. Jest prosta w konstrukcji, 

zwięzła w formie i w języku – co sprawia, że jest przyjazna w odbiorze. Dla amatorów hodowli, ale przede wszystkim 

dla lekarzy – praktyków stykających się na co dzień z gadami.  

          Z uznaniem i podziękowaniami dla Autorki. 

                                                                                       dr hab. Jacek Madany 

          

 


