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Влечугите в България
В предните няколко броя изчерпахме българските видове змии. Не виждам по - подходящ 
преход към следващата част на темата от представителите на “Безкраките гущери”.
В България се срещата два вида от тези влечуги: слепока и змиегущера

Автор: Марко Иванов

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

Слепокът /Anguis fragilis/, наричан още и крехар, е вид безкрако влечуго, 
външно много напомнящо на змия, въпреки че всъщност принадлежи към под разред Гу-
щери /Sauria/.

Слепок /Anguis fragilis/
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Слепокът достига дължина 
около 50 cm, рядко до 65 cm. 

Отличава се от змиите по нали-
чието на клепач, който може да 
покрива окото и по преливането 
между главата и тялото. Кожата е 
гладка, люспите не се застъпват и 
за разлика от змиите, слепокът я 
сменя на парчета, а не цялата на-
веднъж. Освен това езикът му не е 
раздвоен, както при змиите.
Разпространен в почти цяла Евро-
па, с изключение на северната част 
на Скандинавския полуостров, 
Ирландия, югоизточните части 
на Пиренейския полуостров и 
средиземноморските острови. На 
изток ареалът му достига до река 
Тобол, среща се и в Мала Азия, 
Кавказ и Северозападен Иран. В 
България е разпространен в цяла-
та страна, с изключение на обла-
стите с интензивно земеделие и в 
планините над 2000 нмв.

Обитава разнообразни терени, 
най-често в редки гори, ливади, 
скалисти местности. Важно за 
него е да има възможност за по-
лу-подземен живот - натрупани 

камъни, пънове, сипеи, почвени 
кухини.
Слепоците са активни през деня и 
обичат да се припичат на слънце. 
Хранят се с охлюви и червеи. Из-
вестни са със своето дълголетие - в 
природата достигат възраст около 
30 години, а на затворено - до 54 
години.

Подобно на повечето видове гу-
щери, слепокът може да откъсне 
опашката си без сериозна вреда 
за своето здраве, откъдето идва и 
името му крехар. Това му помага 
да се спаси от повечето хищници, 
които след опит да го заловят ос-
тават само с опашката му в нокти-
те си. Опашката израства отново, 
макар и най-често с по-малък раз-
мер.

Друга интересна особеност на 
слепока, рядка сред влечугите е, 
че е живороден. През август-сеп-
тември женските раждат по де-
сетина малки. Те първоначално 
са сребристи, като постепенно 
до третата си година придобиват 
окончателния си цвят.
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Подвидове
Слепокът има два подвида:
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Обикновен слепок /Anguis 
fragilis fragilis Linnaeus, 
1758/ — среща се в по-голямата 
част от Европа

Колхидски слепок /Anguis fragilis col-
chicus Nordmann, 1840/ — среща се в 
Югоизточна Европа, Кавказ и Иран
Колхидския слепок се отличава по 
разделечените префронтални щитчета, 
наличието на ушен отвор и по-честото 
наличие на сини петна, особено при 
мъжките.

В България се срещат и двата подвида, 
като колхидският е обичаен за равнините 
с надморска височина под 550 m, най-
вече в източната част на страната.

Другия безкрак гущер у нас е:

Змиегущерът /Ophisaurus 
apodus/, наричан също жълтокоремен 
гущер и жълтокоремник.
Достига дължина до 150 cm. Той е най-
големият гущер, срещащ се в България, 
а и в цяла Европа.
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На външен вид змиегущерът прили-
ча на змия. Краката са трудно забеле-
жими - задните достигат дължина от 
няколко милиметра. Главата му не е 
отделена от тялото и е почти толкова 
висока, колкото и широка. За разлика 
от змиите има на главата си две ушни 
трапчинки, а очите му са снабдени с 
клепачи. Цветът му е кафяв, по-светъл 
по корема и главата. Малките са свет-
лосиви, с по-тъмни ивици, и придоби-
ват окончателния си цвят, когато дос-
тигнат дължина около 40 cm. Кожата 
има пръстеновидни гънки, които му 
придават вид на гигантски земен чер-
вей.

Змиегущерът е се среща в южните и 
крайбрежни части на Балканския по-
луостров, Крим, областта между Чер-
но и Каспийско море и в Азия до Кир-
гизстан на изток и Северна Сирия и 
Северен Ирак - на югозапад.

В България змиегущерът е разпрос-
транен в югоизточните части на стра-
ната - Източните Родопи, долината на 
Тунджа, Сакар и Странджа и в някол-
ко километрова ивица по черномор-
ското крайбрежие до Шабла на север. 
Изолирани находища има в долината 
на река Русенски Лом. В миналото е 
наблюдаван и в Петричко-Саданската 
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котловина, но днес се смята за изчезнал оттам. Змиегущерите в България са от подвида O. 
a. thracius.
Змиегущерът предпочита скалисти терени, обрасли с храсти и треви. През лятото се крие в 
по-сенчести места, като гори или дерета.

Змиегущерът се храни главно с охлюви и едри насекоми, по-рядко с дребни гущери и гри-
зачи и малки на гнездящи по земята птици. Понякога негова плячка стават дори малки 
змийчета. Размножава се, като снася яйца.
Макар че е по-бърз от повечето змии и гущери, при опасност змиегущерът не бяга, а се оп-
итва да се прикрие, поради което е лесно да бъде заловен. При това той никога не хапе, а 
само върти бронираната си опашка, която е покрита с твърди рогови ръбести люспи.
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