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Времето се затопли и тези Влечуги 
започнаха да излизат от зимното 
си латергично състояние. 
Хубавото време, от друга страна, 
ни подтиква и нас към разходки 

сред природата, което прави срещата ни със 
тези създания почти неизбежна! Не знам от 
не знание, от суеверие или просто от глу-
пост, тези срещи са фатални за змиите, в по-
вечето случаи. 
Хората водят небивала война с тези наши 
„съседи“.
Змиите като всеки хищник си има своята 
роля - отстраняват не годните индивиди, за-
плашващи съществуването на популацията. 
За целта са си изработели доста специализи-
рани методи на ловуване. Лошото в цялата 
история е, че хората са много „кекави“ и по-
някога загазваме.

Както знаем „на страха, очите са големи“! 
Точно поради тава физиологично и психо-
логично явление са се „родили“ доста мито-
ве за пострадали от змии хора. Все още би-
туват вярвания за „смок сучещ млякото на 
домашните животни“; „змии мятащи камъ-
ни с опашките си, по хора“; „пепелянка, ко-
ято си няма друга работа, а само търси хора 
които да нахапе“; „змии - удушвачи“ и т.н. 
и т.н.
Да, няма спор, тези неща са факт, но не и в 
България (Европа или където и да е - изкл. 
правят тропичните области, където някои 
от споменатите неща се случват - питоните 
и анакондите все пак съществуват!, но това е 
тема на друга дискусия която не ни засяга в 
момента.)
В настоящия материал ще говорим за бъл-

гарските влечуги и по специално български-
те змии. От тях реално опасни за човека си 
остават 5 - 6 вида: пепелянка; усойница; ос-
тромуцунеста усойница; аспида; вдлъбнато-
чел смок и котешка змия. Опасноста при тях 
идва от отровата им, но равитите комуника-
ции и медикаменти предотвратяват смърт-
ните случаи!

Змийските отрови са група биологично-ак-
тивни съединения уникални по химичен 
състав и физиологично действие. Основните 
им токсични свойства се определят от неен-
зимни полипептиди. Напред с тах се съдър-
жат и мощни ензимни системи. В състава 
им влизат албумини, глобулини, пептони, 
неорганични соли и различни ензими (есте-
роза, аксидоректуза, хиалиронидаза, проте-
олиптични ензими).
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Ухапване от отровна змия
В няколко поредни броя проследихме всички змии в България. 

анатомия и морфология на 
змийското ухапване
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Отровата се отделя от специални жлези, 
представляващи видоизменени слюнчени 
жлези. Отделената от жлезите отрова се сти-
ча по каналите в зъба, което се отваря на по-
върхността му.

Посредством двата кухи зъба, разположени 
най-често в предната част на устната кухина 
(изкл. прави вдлъбнаточелия смок, неговите 
отровни зъби са разположени в задния край 
на устата), змията вкарва отровата в тялото 
на жертвата. Отровата попада в лимфните 
съдове, които се вливат във вените. От там 
отровата достига до сърцето, от където чрез 
кръвта се разнася до всички части на тялото. 
Отровата поразява главно кръвоносната и 
нервната система.
Има два типа змийската отрова: хемотоксич-
на и невротоксична.

Хемотоксичната отрова нарушава кръво-
съсирването, като разгражда фибриногена 
(белтък, който при нараняване се превръща 
в нишковиден фибрин и образува мрежа, в 
която се улавят кръвните клетки и образу-
ват съсирек) и увеличават проницаемостта 
на кръвоносните и лимфните съдове, кое-
то води до отоци и вътрешни кръвоизливи. 
Хемотоксична е отровата на пепелянката и 
усойницата, степната усойница.

Невротиксичната отрова предизвиква 
нервни парализи. Невротоксинът блоки-
ра ензима ацетилхолинестераза, който раз-
гражда нервният акцептор ацетилхолин до 
холин и оцетна киселина. Натрупването на 
неразграден ацетилхолин (ацетилхонемия) 

разстройва предаването на нервни импулси, 
синапсите, което довежда до пълна нервна 
парализа. Невротоксична е отровата на ас-
пидата.

Основната функция на отровата е да ускоря-
ва преработката на храната, благодарение 
на ензимното си действие. Животни убити 
от змийска отрова биват разградени само 
за няколко дни, докато такива, в които не е 
попаднала змийска отрова биват усвоени по-
трудно и бавно (необходими са няколко сед-
мици). Отровата се използва и като защитно 
средство, но тази й функция се обособява 
вторично в процеса на еволюцията. Tъй като 
отровата е изградена на белтъчна основа и 
не може да се образува в големи количества, 
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фрагмент от черепа на Вдлъбнаточел 
смок - виждат се отровни зъби в края на 

челюстта
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в повечето случай змиите предпочитат да не 
нападат хора, а да пестят отровата си.
Голяма част от змиите не са агресивни. Най-
раздразнителни и опасни са змиите през 
размножителния период, в най-топлите 
часове на деня, когато змиите са най-
активни също така много неспокойни са 
змиите, преди да сменят кожата си. В такива 
моменти могат да бъдат много нападателни.
Змиите нападат само и единствено когато 
се почувстват „поставени на тясно“ и не 
намерят път за отстъпление; при опити 
да бъдат хванати; бъдат изненадващо 
изплашени; застрашено е люпилото или 
плячката (?последните две са под въпрос, но 
се споменават тук - там).

При среща със змия, най-добре е да се 
оттеглим, без да дразним или провокираме 
животното.
Някой от змиите са особено раздразнителни 
и хапливи. У нас такива са смокът-мишкар, 
медянката, големият стрелец, пъстрият смок. 

Всички те не са отровни, но при опасност се 
бранят смело.
За да се избегнат инциденти добре е да 
разпознаваме змиите, да знаем тяхното 
местположение и да ги избягваме. Това важи 
както за отровните, така и за неотровните 
видове.

В случай, че ни ухапе отровна змия най-
добре е да се потърси лекарска помощ. 
Степента на отравянето зависи от възрастта, 
пола и активността на змията, а също така 
сезона и количеството на вкарана в тялото 
отрова. Отровните змии отделят между 3 и 
1500 mg отрова. Силата на отровата варира 
според състоянието на змията и околната 
среда. Когато сменя кожата си, ефикасността 
на отровата намалява с над 10 пъти. По-
слаба е силата на отровата и когато змията 
е гладна (липсват достатъчно белтъци 
за синтезирането на отровата) или ако 
температурата е ниска.
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Докато чакаме лекарска помощ можем да притег-
нем крайника над ухапаното място. Не е много 
правилно да изсмукваме отровата, защото по 
този начин можем да разширим раната и да 
влошим състоянието на пациента или в случай, 
че човекът, който изсмуква отровата има рана 
в устната кухина, отровата може да попадне и 
в неговото тяло. Добре е да промием раната с 
риванолов разтвор и да направим превръзка 
напръскана със спирт.

Най-важното, което трябва да се запомни е, 
че една змия не би нападнала ако не я раз-
дразним. Затова при среща с тези прекрасни 
създания просто трябва да ги подминем. За 
всеки случай при разходка сред природата 
добре е да носим подходящи обувки и чора-
пи, а също така и да внимаваме къде стъпва-
ме.

Вместо епилог:

Все пак змийската отрова може и да е полезна! Тя се 
използва в медицината за приготвяне на лекарствени 
препарати. Змийската отрова има антипилептичен 
и болкоуспокояващ ефект. От змийската отрова 
се изработват лекарства например за лекуване на 
хемофилия (болест, при която кръвта силно се 
съсирва). Използва се и при лекуване на неврологий, 
радикулити и ишиаси.

Повече информация можете да 
получите от нашият форум:

• Ухапване от отровна змия
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4304

• Влечугите в България, непознати и чудни
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440
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http://www.facebook.com/bgnauka

