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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
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Ливадният гущер /Lacerta agilis/ , е вид средно голям гущер, разпрос-
транен в големи части от Евразия. Той достига на дължина 25 cm, има светъл корем и тъмна 
ивица по гърба. Мъжките са по-тъмни на цвят, а през размножителния период стават ярко 
зелени. Има няколко подвида, които значително се различават по окраската си.
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Ливадният гущер се среща в обширна 
област от умерения пояс на Азия и Европа. 
На запад ареалът му достига до Централна 
Франция и южната половина на Великобри-
тания, на север - до Южна Швеция и района 
на Санкт Петербург, на изток - до Байкал 
и западните области на Китай, а на юг - до 
Алпите, средните части на Балканския 
полуостров, Кавказ и северните брегове на 
Каспийско море, Аралско море и Балхаш.

В България ливадният гущер се среща 
главно в западните части на страната, до 
надморска височина 2200 m. Ливадните 
гущери от Западна България вероятно са от 
подвида L. a. bosnica. Има тяхна популация 
и в Добруджа и по североизточното 
черноморско крайбрежие. Извън тези места, 
в Източна България се срещат само отделни 
екземпляри.

Ливадният гущер е активен главно през 
деня. Крие се под камъни и пънове и в 
дупки на гризачи, като и сам прокопава 
тунели. Храни се с едри насекоми, най-
често - скакалци. През юни-август снася 
от 4 до 8 (рядко до 15) яйца, а малките се 
излюпват след 55-65 дни.

Горският гущер /Lacerta praticola/

е гущер, срещащ се на Балканите и в района 
на Кавказ. На Балканския полуостров и 
в Северозападен Кавказ е разпространен 
подвида L. p. pontica, а в останалата част от 
ареала - L. p. praticola.

В България се среща в изолирани находища 
около Видин, Белоградчик, Трън, Червен 
бряг, Костенец, както и в Североизточна 
България и Странджа.
Този вид предпочита да живее в дъбови 
гори, в които има поляни с рядка трева и 
опадали листа. У нас се среща до надморска 
височина 600 m. Достига до 15 cm. дължина. 
Храни се главно с дребни насекоми. През 
юни снася 2-6 овални яйца с размер около 
11 mm, а малките се излюпват около 55 дни 
по-късно.
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Ивичестият гущер /Lacerta trilineata/ 
е средно голям гущер, разпространен в юж-
ните, източни и крайбрежни части на Бал-
канския полуостров и в Западна Мала Азия. 
В България се среща в Дунавската равнина 
на изток от Плевен, по Черноморието, в 
Горнотракийската низина и по долината на 
Струма на юг от Кресна. По Черноморието 
е разпространен подвидът L. t. dobrogica, а в 
останалата част от страната - L. t. trilrneata.

Ивичестият гущер предпочита сухи 
тревисти склонове, където се крие под 
камъни и храсти, в дупки на гризачи и 
други. Активен е през деня и се храни с 
насекоми, охлюви, паякообразни, по-рядко 
и с дребни гущери. Снася по 5-12 яйца, 
понякога по два пъти годишно. Малките 
и възрастните женски имат пет добре 
очертани светлозелени ивици по дължината 
на гърба си, докато възрастните мъжки са 
изцяло зелени и приличат на големи зелени 
гущери /Lacerta viridis/.
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карта на разпространение


