
 http://nauka.bg 92

Влечугите в България
В България се срещат два вида водни костенурки - обикновената блатна и каспийска 
костенурки.
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Европейската (Обикновена) блатна костенурка 
(Emys orbicularis), е единственият представител на сем. Блатните костенурки 
(Emydidae) в Европа. Същевременно това е най-широко разпространениятвид на стария конти-
нент.
Горната част на черупката (карапакс) е маслиненокафява до черна, с множество жълти точици и 
черти, разположени радиално по роговите щитчета. Долната страна на черупката (пластрон) е 
жълтеникава до кафява с тъмни петна. Кожата е в общата окраска — маслиненокафява до черна 
с характерни жълтеникави ивици.
Дължината на черупката варира от 13 до 20 cm, като в редки случаи достига до 23 cm. Като пра-
вило женските индивиди са по - едри от мъжките.
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Ареалът й включва иранската част на Кас-
пийско море, Русия, Латвия, Литва, Полша, 
Чехия, Словакия, Централна Германия, 
Швейцария, Южна Франция, Испания, 
Португалия, Мароко, Алжир, Тунис, Кор-
сика, Сардиния, Италия, Гърция, България 
и Турция. Постглациални (следледникови) 
останки са намерени в Швеция, Дания, Хо-
ландия и Англия.
В България се среща подвидът E. o. 
orbicularis, който е разпространен на цялата 
територия на страната до към 900 m н.м.в. 
(Лозенска планина).

В повечето области от ареала си, Европей-
ската блатна костенурка може да бъде от-
крита в разнородни бавнотечащи води или 
заблатени терени, някои от които напълно 
могат да пресъхнат през лятото. Типични 
примери са дренажни канали, рибарници, 
блата, езерца, реки и малки потоци, бракич-
ните води на устията, крайбрежни водни 
площи. Характерно за местообитанията е 
наличието на богата водна растителност. 
Новоизлюпените малки предпочитат плит-
ки води с не голяма дълбочина (не повече от 
метър).
Европейската блатна костенурка е активна 
през деня. Не е много притеснителна, осо-
бено на места къде е свикнала с човешкото 
присъствие (крайградски паркове с изкуст-

вени или естествени езерца).Разбира се, че 
когато се почувства заплашена, бързо се 
скрива под водата.
Тези костенурки са предимно хищници, 
хранещ се с насекоми, ракообразни, мекоте-
ли, червеи, риби и земноводни, които улавя 
главно във водата. Много рядко се храни 
с водна растителност. Има данни, че не се 
отказва и от мърша (?).
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Както всички студенокръвни животни и 
Обикновената блатна костенурка реа-
гира на неблагоприятните климатични 
особености като забавя метаболизма си. 
Преззимата изпада в хибернация, но 
при сравнително ниски температури - 
4°C - 6°C . При температури над 10°C, 

Eдна костенурка отвътре
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костенурката е все още активна. Хибер-
ниращите животни се заравят в тинята 
на водоема, който обитават.
При европейската блатна костенурка има 
слаб полов диморфизъм, изразен предимно 
в окраската на очите - при мъжките 
екземпляри те са червеникави до кафяви, 
докато при женските са жълти до бели.
Размножителният период започва 
непосредствено след пробуждането от 
хибернация, което настъпва в края на м. 
Март. След копулацията, женската снася 
от 3 до 21 овални, бели кожести яйца. 
Отлагането на яйцата се осъществява по-
често на едно място, но може да се извърши 
и в няколко отделни ямки, които женската 
изкопава със задните си крака, а след 
заравянето уплътнява с пластрона си. Това 
става през Май/Юни, в късните часове на 
деня. Самите яйца са със средни размери от 
около 28 - 33 на 18 - 20 mm и тежат средно 
около 5 g.
Температурата е важен фактор за 
определянето на пола, като в границите 
от 24 - 28°C се излюпват предимно мъжки 
индивиди, а при температури над 29°C 
предимно женски индивиди. Генетичните 
фактори при този вид също имат важно 
и дори водещо значение. Развитието 
на яйцата продължава до Септември/

Oктомври, като често 
малките излизат на 
повърхността едва през 
следващата пролет.

Европейската (обикновена) блатна кос-
тенурка е включена в Червеният списък 
на световнозастрашените видове (IUCN 
Red list) - 
Почти застрашен (Lower Risk Near 
Threatened LR/nt)
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