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Вдлъбнаточелият смок /Malpolon monspessulanus/ 
Това е сравнително едра змия от сем. Смокообразни /Colubridae/. Достига до към 2 
м. дължина, а най-големият екземпляр, намиран в България е около 160 см. 

Окраската на гърба варира от тъмно - до светлосива, а младите индивиди са пъстри. 
Нарича се вдлъбнаточел поради факта, че надочните му щитчета са изпъкнали.

Влечугите в България

Автор: Марко Иванов

В миналия брой ние представихме накратко видовете от сем. 
Отровници /Viperidae/, разпространение в България. В този брой 
ние ще представим другите два вида отровни вида змии у нас, 
които потенциално не са опасни за човека: 

Вдлъбнаточелият смок /Malpolon monspessulanus/
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	 Ювенилен	екземпляр 
 
Той е много пъргава змия, която в 
случай на опасност бърза да се скрие. 
При невъзможност, обаче, е агресивен, 
яростно съска (това е „шампиона“ по 
съскане в България) и хапе, като заема 
отбранителна поза, понякога издигайки 
предната част на тялото си, подобно на 
кобрите.  
 

 Отбранителна	поза 
 
Отровните му зъби са разположени на 
задния край на горната челюст, като 
сведенията за това, дали е опасен за чо-

века, са противоречиви. 
Вдлъбнаточелият смок е разпространен 
в Южна Европа (Пиренейския полуос-
тров, Южна Франция, Северозападна 
Италия, западната и южната част на 
Балканския полуостров), района на 
Кавказ, Западен Иран, Северен Ирак, 
Турция, източното крайбрежие на 
Средиземно и Червено море и в Се-
верна Африка. В България се среща по 
долината на река Струма на юг от град 
Симитли, в Източните Родопи, око-
ло Хасково, Харманли и Свиленград, 
по Черноморието южно от Бургас и в 
Странджа. 
Живее по припечни склонове, обрасли 
с храсталаци и ниски дървета. Особено 
предпочита каменисти и скалисти места 
с много възможности за укрития. Добре 
се катери по дърветата и храстите. 
Храни се предимно с гущери, поради 
което в някои краища на България го 
наричат змия	-	гущерница. В менюто 
му влизат също и гризачи, дори змии, 
включително други вдлъбнаточели смо-
ци и пепелянки. 
Женската снася през април-май 5-10 
яйца (понякога повече), от които след 
около 60 дни се излюпват малките. 
В България е защитен от Закона за би-
ологичното разнообразие, а също и по 
силата на Приложение III	на	Бернската	
конвенция. 
 
Остана и последната отровна змия в 
България: 
Котешка змия /Telescopus fallax/ 
Също представител на сем. Смокообраз-
ни /Colubridae/. 
Достига обикновено 70-80 cm, мах. до 
110 cm дължина. Оцветена е от светло-
сиво до белезникаво - жълто, с напречни 
тъмни петна от двете страни на гръб-
ната линия. Името си дължи на тясната 
вертикална зеница на окото, подобна на 
тази на котките, и поради пъстрото си 
тяло, напомнящо котешка опашка. 
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Котешка змия /Telescopus fallax/ 
 
Котешката змия се среща по адриатическото крайбрежие на Балканския полуостров, в 
Гърция, Македония и Източна Тракия, повечето острови в Източно Средиземно море, 
Задкавказието, Туркменистан, Северозападен Иран, Северен Ирак, източното край-
брежие на Средиземно море до Синайския полуостров в Египет. В България се среща 
в най-топлите южни райони на Югозападна България – в Санданско-Петричката кот-
ловина, където обитава каменисти припечни склонове, голи или обрасли с храсталаци. 
Умее да се катери. Сравнително най-многобройна е по вулканичния рид Кожух. Смята 
се, че през последните десетилетия е увеличила числеността си. Възможно е численост-
та и да е била подценявана поради нощния й начин на живот и по-редките срещи с 
човека. 

 
Котешката змия снася в началото на лятото 6-9 яйца, от 
които в края на лятото се излюпват малките. Тя се храни с 
дребни гущери и гризачи, които умъртвява, използвайки 
две „оръжия“ – първо се увива около тях, за да ограни-
чи движенията им, а след това ги умъртвява с отровата 
си. Отровните й зъби са разположени в задния край на 
горната челюст, поради което за човека е напълно безо-
пасна. Когато е застрашена, хапе, но общо взето е плаш-
лива змия, която бърза да се скрие в случай на опасност. 
Котешката змия е включена в Червената книга на Бъл-
гария като рядък вид. Защитена е и от Приложение II на	
Бернската	 конвенция. Дори само улавянето й се смята за 
неотстранима щета върху природата.
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