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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
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Зеленият гущер /Lacerta viridis/

е вид едър гущер, срещащ се в голяма
част от Европа, където често може да бъде видян да се припича на скали или поляни. Достига на дължина до 35 cm, като опашката може да заема 2/3 от нея.
Мъжките зелени гущери имат по-голяма глава и равномерно зелено оцветяване с малки
петна, по-изразени по гърба. Гърлото им е по-синкаво, отколкото при женските. Женските
са по-тънки и имат по-равномерно оцветяване, а често и две до четири светли ивици, оградени с черни петна.
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менно представители и на двата подвида.
Срещат се в цялата страна до надморска
височина 1200 m, рядко до 1700 m в южните
части на Пирин.
Зеленият гущер предпочита сухи и слънчеви места - скалисти терени и поляни, понякога обраснали с храсти или редки гори.

Зеленият гущер е разпространен в ивица, пресичаща средната част на Европа от
северния край на Пиренейския полуостров
до централна Украйна. Среща се в Южна
Европа, по-голямата част на Франция, западните, южните и югоизточните части на
Германия, в Швейцария, Австрия, Чехия,
Словакия и в Карпатите. Разпространен е и
в най-северозападните части на Мала Азия.
В България се срещат два подвида - L. v.
viridis в западната част на страната и L. v.
meridionalis в Североизточна България и
Тракия. На много места живеят едновре78
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Зеленият гущер се храни с насекоми, дребни гущери и дори мишки. В началото на лятото женската снася между 5 и 13 обли яйца
с големина до 18 mm. Малките се излюпват
след 2-3 месеца и първоначално са кафяви и
с дължина 3-4 cm.

При опит за залавяне зеленият гущер
хапе силно, но не е отровен и не може
да причини големи вреди на човек!
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Живородният гущер /Lacerta vivipara или Zootoca vivipara/
наричан също планински гущер, е най-широко разпространеният вид в семейство Гущерови. В Европа се среща почти навсякъде освен в голяма част от територията на
Италия, Гърция и Иберийския полуостров. Това е влечугото, чийто ареал достига найдалеч на север.

ката, толкова по-отровно е самото влечуго.
Живородните гущери могат да достигнат до
18cm на дължина, но обикновено са дълги
между 10 и 16cm.
Разпространени в Централна и Северна
Европа, но отсъстват от фауната на средиземноморските страни и областите около
Черно море. Срещат се и в Северна Азия,
като това е най-разпространеният гущер в
северните региони. В Ирландия например
това е единственото влечуго. Разпространен
е до Сахалин и Хокайдо на изток. В южната
част от ареала се среща само във високите
части на планините.

Живородният гущер има издължено тяло
и къси крака. Имат груби люспи, чийто
цвят по гърба варират от сиво и кафяво до
бронзово и зелено. Обикновено мъжките
гущери са по-тъмни от женските гущери. Те
имат редове от бели петна отстрани, които
се сливат в една линия, както и една черна линия по целия гръбнак. Живородните
гущери също така имат голям брой черни
петна, разпръснати по цялото тяло. Мъжките имат оранжеви или жълти коремчета
с черни петънца, а женските имат кремави
или бели коремчета. При гущерите, както и
при други влечуги, колкото по-ярка е окрас-

В България живородният гущер живее в изолирани популации във високите планини
над 1200 m надморска височина и е смятан за глациален реликт. Среща се в Рила,
Витоша, Пирин, между върховете Миджур
и Тодорини кукли и Баба и Мазалат в Стара планина, както и във високите части на
Родопите (в района на Смолян, Чепеларе,
Доспат и Батак).
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когато телесната им температура достигне 30°C. Добри плувци са и се гмуркат под
водата, когато са застрашени. За да заблудят
неприятелите си, при опасност гущерите
се разделят с опашките си. През нощта или
когато са изплашени, те се подслоняват под
дънери, камъни или опадали листа. В южните части на ареала са активни през цялата
година, а на север зимуват в периода октомври–март, често на групи, и понякога излизат от зимния сън за кратко време, когато
времето временно се затопли.
Живородните гущери предпочитат влажни
места в близост до водоеми. Живеят на различни места, включително в гористи местности, блата; в равни местности, обрасли с
ниски храсти; в пясъчни дюни, живи плетове от ниски дървета, мочурища и бунища.
Хранят се с насекоми, паякообразни, охлюви и дъждовни червеи. Те зашеметяват
плячката си като я разтърсват и после я
поглъщат цялата.
Активни през деня и прекарват сутринта и
следобеда като се пекат на слънце или сами,
или на групи, но не и когато горещината
е непоносима по пладне. Те търсят храна,
80
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След като излязат от зимен сън, мъжките
бранят размножителните си територии от
другите мъжки. Чифтосването става през
април-май.
Въпреки че в най-югозападните части на
ареала живораждащите гущери снасят
яйца, за вида е характерна неговата способност да ражда малките си, откъдето идва и
името му. Малките прекарват над 3 месеца в
яйчните мембрани в тялото на женската, от
които обикновено излизат, когато тя ражда.
Те обаче могат да останат в яйчната мембрана няколко дни, преди да излязат на бял
свят, използвайки главите си, за да пробият
мембраната. През юни–септември женска
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та ражда от 3 до 12 гущерчета, а след този период
те не получават родителски грижи. Малките
се хранят активно от раждането си и бързо се
разпръскват. Мъжките и женските стават полово
зрели на около 2 и 3 години съответно.

http://nauka.bg

81

