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Смок - мишкар /Elaphe longissima/ 
На дължина достига до 1,8 m, по-често 1,2-1,4 m.
Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. В дре-
вногръцката митология той е един от символите на бо-
га-лечител Асклепий (Ескулап).

Смок - мишкар /Elaphe longissima/
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Разпространен е в почти цяла Европа. Среща се и в Северна Турция, района на 
Кавказ и Северен Иран.
В България е разпространен в цялата страна до надморска височина 1600 m. 
По-рядък е в равнинните райони с интензивно земеделие.
Смокът мишкар предпочита стари широколистни и смесени гори. Не се 
притеснява особено от хората и често се вижда в паркове, градини и около 
дуварите. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. 
Основната му храна са гризачи, птици и яйца.
В средата на лятото женските снасят от 2 до 10 обли яйца, често в гниещи 
пънове. Малките се излюпват през септември.
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 ◙ Ивичестият смок /Elaphe quatuorlineata/, наричан 
също кощерица.

Наподобява Пъстър смок /E. sauromates/, с който понякога са класифици-
рани като подвидове на един вид.
На дължина достига до 200 см и се предполага, че това е доказано най - 
дългата змия в България.

Ивичестият смок /Elaphe quatuorlineata/
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Ивичестият смок се среща в Италия, западното крайбрежие на Балканския 
полуостров и Македония, включително в България в долината на Струма до 
Кресненския пролом на север.
Предпочита гористи местности. Активен е през деня, като прекарва голяма 
част от времето по дърветата. Основната му храна са птиците и техните 
яйца. Храни се също с гризачи, малки на зайци и дори дребни костенурки.
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 ◙ Пъстрият смок /Elaphe sauromates/.

Наподобява Ивичест смок (E. quatuorlineata), с който понякога са класифи-
цирани като подвидове на един вид. На дължина достига до 200 см.

Пъстрият смок /Elaphe sauromates/

Пъстрият смок е разпространен в Тракия, Северна България, крайдунавските части на 
Румъния, южните части на Молдова, Украйна и Русия до средното течение на река Дон и 
района на Волгоград и Северозападен Казахстан. Среща се и в района на Кавказ, Западен 
Иран, Северен Ирак, Турция и в изолирано находище в планината Хермон в Сирия.
Живее главно в местности със степна растителност, като основната му храна са 
гризачите.
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