Snoken trivs nära vatten
och är en bra simmare.

Det blir allt färre snokar i Sverige, bland annat
för att deras barnkammare – komposter och
gödselstackar – tas bort. Projektet Snoka
efter snok slår ett slag för snoken. Och alla
kan hjälpa till.
Snoken är vår längsta orm. Rekordet i Sverige är
132 cm. Den varierar mycket i färg och kan vara
allt från svart, grå och brun till att skifta i blått
och grönt.
De karaktäristiska nackfläckarna kan också ha
olika färg, från vit till gul och orange. Ibland kan
de till och med sakna nackfläckar och då kan de
vara svåra att skilja från en svart huggorm.
Huggormens kropp och huvud är kraftigare än
snokens och den har oftast en sicksacklinje på
ryggen. Om man kommer tillräckligt nära kan
man se att huggormen har en lodrät, avlång
pupill medan snoken har en rund.

Snokar kan variera mycket
i färg men har oftast de
karaktäristiska gula
nackfläckarna.
snok
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Livet som snok
På vintern går snoken i dvala nere i marken, i
sorkhål eller stenrösen.
Snokar är växelvarma, så deras kroppstemperatur följer luftens och markens
temperatur. Därför är det extra skönt för de
nyvakna snokarna att värma sig i vårsolens
första strålar.
På sommaren håller de oftast till nära vatten,
där de kan jaga grodor och fisk. Andra ormar
tål inte giftet i paddors skinn men snoken äter
gärna en padda eller två.
Snoken har inga gifttänder, som huggormar, så
vi behöver inte vara rädda om vi har turen att
stöta på en snok.
Snoken ömsar skinn flera gånger per år för att
kunna växa. Håll utkik i naturen så kanske du
hittar ett urväxt snokskinn.

Visste du att snoken...
... kan bli nästan 30 år gammal?
... kan spela död om den blir skrämd?
... kan spruta ut ett illaluktande sekret om
den blir skrämd?
... kan vara under vatten i 30 minuter?
... luktar med tungan?

Barnkammare i komposten
Snoken är den enda av våra ormar som
lägger ägg, och det kan vara problematiskt
i vårt kalla klimat. De små snokäggen
behöver 27-30 grader varmt för att utvecklas
optimalt. Snoken har löst det på ett smart
sätt – honan lägger äggen i en gödselstack
eller i en kompost där förmultningen ger
mycket värme.
Problemet är att många av de platser där
snokar kan lägga sina ägg försvinner när
mindre jordbruk läggs ner och gödselstackar
byggs in med betongmurar. Man tror att
detta kan vara en av förklaringarna till att
antalet snokar minskar i Sverige.
Hjälp snokhonan
genom att ha en
öppen kompost eller
gödselstack där hon kan
lägga sina ägg.

Hjälp snoken
•

Kompostera mera – i öppen
kompost – och håll utkik efter
snokägg från juli till september.

•

Låt gödselstacken ligga orörd
från juli till september.

•

Rapportera snokfynd till:
snok@lund.se eller
www.artportalen.se.
Rapportera när du såg snoken,
var du såg den (gärna x/ykoordinat från exempelvis
www.eniro.se) och hur
många du sett på
samma plats.

Snokprojektet
Har du sett en snok de senaste somrarna?
Då ska du känna dig nöjd för snoken blir
allt mer sällsynt.
I projektet Snoka efter snok hoppas
vi kunna få reda på mer om var i Lunds
kommun snoken finns. Trakterna kring
Genarp och området mellan Dalby och
Torna Hällestad kommer att inventeras
år 2015. Och du kan hjälpa till med
dina observationer. Rapportera fynd till
snok@lund.se.
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Du kan läsa om snokar och snokforskning
på www.snokar.se.

Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om projektet? Kontakta
naturvårdsbiolog Peter Johnsen på tekniska
förvaltningen via kommunens växel
046-35 50 00 eller på snok@lund.se.

Den fridlysta snoken
Tänk på att snoken är ett skyggt djur som är
helt ofarlig för oss människor.
Snokar är fridlysta. Det är därför förbjudet
att skada eller döda dem. Man får inte heller
fånga dem utan särskilt tillstånd.
nykläckt snokunge
Projektet genomförs med hjälp av statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA.

Produktion BizaNatur, Katarina Månsson, 2014.

Snoken blir allt ovanligare.
Nu har du chansen att
hjälpa den tillbaka.

