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Влечугите в България
Автор: Марко Иванов

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6440

Леопардовият смок /Zamenis situla/ е вид змия от семейство 
Смокообразни /Colubridae/, разпространен в Южна и Югоизточна Европа.

подвида Zamenis situla leopardina
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подвида Zam
enis situla situla

Съществуват две форми, петниста и ивичеста, които в някои класификации 
са разглеждани като отделни подвидове (Z. s. leopardina и Z. s. situla).
Името на вида се дължи на оцветяването на петнистата форма, която е и 
по-често срещана в България.
Тялото на леопардовия смок достига на дължина до 110 cm. При пъстрата 
форма светлокафявият гръб е осеян с големи, овални по форма червенокафяви 
или яркочервени петна, очертани с черна ивица. Черни петна има и странично 
на тялото. Коремът е бял, с множество шахматно разположени черни петна. 
Тези петна понякога образуват надлъжна ивица.
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Леопардовият смок е разпространен в Южна Италия, Сицилия, южната 
част и западното крайбрежие на Балканския полуостров, южната част на 
Крим, западното крайбрежие на Мала Азия и островите в Егейско море. В 
България се среща по долината на Струма до Кресненския пролом на север и 
в района на Созопол. До началото на 20 век е съществувало и находище край 
Асеновград. 
Леопардовият смок обитава обрасли с треви и храсти сухи и топли скалисти 
местности.
През лятото е активен главно през нощта, а през деня се укрива под камъни 
или храсти.
Храни се главно с дребни гризачи и насекомоядни, по-рядко с гущери, малки на 
птици и други.
Снася 2-4 обли яйца. Тази змия е безобидна за хората, въпреки че при улавяне 
обикновено хапе.
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Ето, че дойде времето и на най- романтичната българска змия: Черновратата 
стрелушка!
Казвам най-романтичната, защото до скоро се смяташе, че този вид не 
се среща у нас, но последните проучвания показаха, че се среща на няколко 
места в страната, като формира малки популации. Освен това води много 
скрит начин на живот и е труден за наблюдение в природата.
Всичко това води до еднаполемика: имали я или не?!

Черновратата стрелушката е разпространена в северозападните и южните 
части на Мала Азия и по източното крайбрежие на Средиземно море до 
Йордания. В Европа е известен от няколко находища около Истанбул, които 
вероятно са унищожени от разрастването на града. През 1979 година 
видът е установен и в България, като става най-скоро откритото влечуго 
в страната. Умишлено пропускам местонахождението на българските 
популации с цел запазването на местообитанията от умишлени посещения, 
притеснение на животните и евентуални посегателства!!!

Черновратата стрелушка /Coluber rubriceps/ е вид 
змия, срещаща се в Източното Средиземноморие, както и в България. Дос-

Черновратата стрелуш
ка /C

oluber rubriceps/
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Черновратата стрелушката предпочита скалисти местности с редки 
храсти.
Активна е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната 
й храна са гущерите.
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Разлики между Малък стрелец /C. najadum/и Черноврата стрелушка 
/C. rubriceps/:
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