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Колко пъти сте виждали змия и кол-
ко пъти ви е минавало, през ума да 
я „утепате“ с тоягата?

Колко от вас познават всички български 
влечуги, знаете ли как те реагират на чо-
вешкото присъствие или защо някой е бил 
ухапан, от „преследваща“ го змия?
Затова реших да напиша една такава по-
редица от кратки статии, в които да се оп-
итам да ви запозная с българското хепре-
тологично разнообразие; както и някой 
- друг интересен факт около него.
В продължения на няколко поредни броя 
ще бъдат публикувани всички материали.
И така, да започна с отровните български 
змии и постепенно ще обхванем всички 
Влечуги /Reptilia/ в България. Отворена е 
такава тема във форума на БГ Наука, всеки 
може да се включи в диалога: 
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440
Започваме с най - познатата:

Пепелянка /Vipera ammodytes/ - 

Пепелянка /Vipera ammodytes/,
може би, най - опасната европейска змия, 

заради изключително дългите си зъби (за 
Европа).
Достига до към 70 - 80 см (рядко около 100 см). 
Има характерно оцветяване - сивкаво тяло (от 
тук и името и), изпъстрено с тъмни ромбоидни 
шарки. Има голяма вариация в цвета - от почти 
или напълно черни екземпляри до светло 
сиво. Много е характерно рогчето на върха на 
муцуната,макар, че при някои индивиди може 
и да липсва.
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Влечугите в България
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В България е се среща повсеместно, като се 
изкачва до към 1500 м.н.в. в планините. От 
описаните 4 подвида, 2 се срещат и сега у 
нас. Това са V. a. ammodytes в Северозапад-
на България и V. a. meridionalis в остана-
лата част на страната. Основната разлика 
е оцветяването на долната част на тялото. 
Смятало се е, че подвидът V. a. montadonii, 
също се е срещал в България, но това не се 
потвърждава от направените проучвания.
Пепелянката предпочита открити, каме-
нисти, припечни места, обрасли с висока 
тревиста растителност, папрати, храстала-
ци и обикновено с достатъчно подземни 
дупки за укрития.
Пепелянката е активна предимно през 
деня, в низините и при топло време - също 
и нощем. Храни се главно с дребни бозай-
ници и птици, по-младите екземпляри - с 
гущери. Понякога яде и змии, включител-
но други пепелянки. Прекарва 2 до 6 месе-
ца в зимен сън.
Като цяло е доста „мързелива“ и рядко 
хапе без причина. Предпочита да избяга, 
при възможност. Когато я стреснете реа-
гира различно - остава неподвижна или 
съска и бяга или в редки случаи, направо 
хапе.
Пепелянката е яйцеживородна, което по-
казва, че не снася яйца, а те се развиват в 
тялото на майката и направо раждат мал-
ките. Те са най- често 4 - 8.
Отровата на пепелянките е сравнител-
но токсична, но се променя с времето и 
при различните популации. Тя има как-
то протеолитични, така и невротоксични 
компоненти, като съдържа и хемотокси-
ни с кръвосъсирващи свойства, подобни 
и също толкова силни, колкото тези в от-
ровата на гърмящите змии. Симптомите 
при ухапване могат да настъпят незабавно 
- болка, подуване и обезцветяване, поняко-
га замайване и изтръпване. Хората, както 
и мишките и птиците, реагират бързо на 
отровата на пепелянката. Гущерите са по-
слабо засегнати, а земноводните дори мо-
гат да оцелеят след ухапване. Някои змии, 
като медянките и водните змии, изглежда 
са нечувствителни към нея.
Дори без антидот симптомите отшумя-
ват след няколко дни. Може да е опасна за 
деца и възрастни хора с лошо здраве.

Отровата й се използва за производството 
на противоотрова за ухапвания от други 
европейски отровни змии.
Пепелянката е защитена с Приложение II 
на Бернската конвенция.

Усойница /Vipera berus/
Това е едно от най - студоустойчивите 

влечуги в света.
Достига до около 55 см.
Има дебело и масивно тяло с черна зигза-
гообразна или ромбична шарка по гърба. 
Срещат се и по - тъмни екземпляри, като у 
нас не са изключение и напълно меланис-
тични животни (т.е. черни).

Усойница /Vipera berus/

Меланистичен екземпляр

БИОЛОГИЯ



- http://nauka.bg - 16

Среща се от Западна Европа 
до Далечния Изток и от Сре-
диземноморието до Полярния 
кръг.
На Балканския полуостров 
усойницата е глациален ре-
ликт и се среща в изолирани 
области, главно в планините 
до надморска височина 2700 
м.н.в. (при връх Мусала). У нас 
са регистрирани два подвида - 
V. b. berus et V. b. bosniensis.
Усойницата се среща в разно-
образни местности - сипеи, 
каменисти склонове, по краи-
щата на горите и други, както 
и във влажни местности, като 
мочурища и край потоци, езе-
ра и вирове.
Основната и храна са дребни бозайници, 
като мишки, полевки и земеровки, както 
и гущери. Понякога улавя слепоци и дори 
къртици, както и земноводни - жаби, три-
тони и дъждовници. Наблюдавани са слу-
чаи, в които яде птици и яйцата им, като се 
изкачва по храстите до гнездата. Малките 
се хранят с дребни бозайници, малки гу-
щери и жаби, както и насекоми, червеи и 
паяци.
Усойницата ражда малките (7 - 30) в края 
на Август, началото на Септември.
Не е агресивна, дори може да се каже, че е 
страхлива змия. Хапе, само, в изключител-
ни случаи, когато я настъпите, например.
Локалните симптоми при ухапване включ-
ват незабавна и силна болка, последвана 
след няколко минути (в някои случаи до 
половин час) от подуване и изтръпване. 
След няколко часа болката може да се раз-
пространи, заедно с повишена чувстви-
телност. Могат да се появят червеникави 
петна и целият крайник да се подуе до 24 
часа. Подуването може да се разпространи 
по торса, а при деца - по цялото тяло.
Системните симптоми, вследствие на ана-
филактика, могат да бъдат тежки. Могат 
да се проявят до 5 минути след ухапването 
или да се забавят с часове. Те включват га-
дене и повръщане, коремни колики и диа-
рия, инконтиненция, потене, треска, тахи-
кардия, световъртеж, загуба на съзнание и 
други. Ако не се третират, тези симптоми 

могат да се задържат до 48 часа. В тежки 
случаи може да настъпи сърдечна недоста-
тъчност.
Усойницата е защитена с Приложение III 
на Бернската конвенция.

Степната усойница /Vipera ursinii/
Наричана също урсиниева или остро-

муцунеста усойница
Достига до 55 cm дължина. Отличава се от 
обикновената усойница по тясната и въл-
нообразна гръбна ивица, трапецовидното 
сечение и по-малката и ниско разположе-
на ноздра.

Срещаща се в степите на Евразия и в от-
делни изолирани находища в Централна 
и Южна Европа.
Основният ареал на степната усойница 
са степите от Молдова, Южна Украйна и 
Южна Русия до Северен Казахстан и Севе-
розападен Китай. В Европа се среща в ос-
тровни находища в Югоизточна Франция, 
Централна Италия, Австрия, Унгария, Ру-
мъния, западната част на Балканския по-
луостров. В България са намирани общо 
четири екземпляра - два на платото при 
Шумен, при село Вердикал, днес част от 
Банкя, (1927) и при манастира Свети Крал 
над Княжево (1934). Видът се смята за из-
чезнал от територията на страната!?
Степната усойница се храни главно с гу-
щери, дребни гризачи, едри насекоми, по-
рядко с жаби и малки на птици. Ражда по 3 
до 16 малки. Въпреки че змията е отровна, 
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Степната усойница
 /Vipera ursinii/
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няма известни смъртни случаи на хора, в 
резултат на ухапвания.

И последно от сем. Viperidae (Отровни-
ци)

Аспидата /Vipera aspis/
Наричана също каменарка.
Обикновено аспидата достига дължина 60-
65 cm, в редки случаи до 85 cm. Мъжките 
са по-дълги, но по-тънки от женските. Вър-
хът на муцуната е леко, но отчетливо, пов-
дигнат нагоре. Гръбните шарки варират 
силно, но много рядко имат ясната зигза-
гообразна форма.

Аспидата е разпространена в Североизточ-
на Испания, по-голямата част от Франция, 
най-югозападните части на Германия, За-
падна Швейцария и Италия, включително 
Сицилия.
В България са открити само два екземпля-
ра, при това в началото на 20 век. Единият 
е от района на Харманли и е уловен през 
1933 г. Другият е намерен в колекцията 
на Катедрата по зоология на Софийския 
университет „Свети Климент Охридски” 
без подробности за мястото или година-

та на улавянето му. Освен тези два екзем-
пляра, на Балканите са намирани и един 
край Сараево и един край Рипан, южно 
от Белград. Откриването на аспиди тол-
кова далеч от основния им ареал, както и 
наблюдения на процеса в Словения, по-
казват, че тя е изтласкана от Балканския 
полуостров от разпространението на пе-
пелянката /Vipera ammodytes/, поне така 
твърдят учените.
Аспидата предпочита слънчеви местности 
със сравнително сухи почви. Най-често се 
среща по каменисти склонове, но понякога 
се намира и в равнините. Храни се главно 
с гризачи и гущери. Ражда по 4 до 8 малки 
с цвета на възрастните.
Отровата на аспидата е по-силна от тази 
на пепелянката, но по-слаба, отколкото 
при усойницата. Въпреки това ухапването 
е болезнено и според някои данни, 4% от 
случаите, в които не е получена медицин-
ска помощ, са фатални.

Аспидата /Vipera aspis/
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