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Rekordår
för huggormar
Mild vinter och gott om
mat – nu trivs de
Det finns gott om orm i år.
Vintern var mild och det var
sorkår i fjol.
Just nu syns huggormarna –
Allt vanligare syn.
de är på friarstråt och
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förflyttar sig djärvt i öppen
terräng.
– Fint vårväder kan inte påverka överlevnaden för
huggormen. Om de däremot hann äta upp sig i fjol och
om vintern var mild, så har fler överlevt, säger Claes
Andrén, docent i ekologi och naturvård vid Göteborgs
universitet och projektledare på Världsnaturfonden, när
det gäller att bevara hotade grod- och kräldjur.
Huggorm finns i hela Sverige
Han doktorerade på huggormarnas kärleksliv – och det är
precis det som pågår för fullt just nu ute i markerna.
– Ormarna finns där, men vi ser dem bara när vi är lediga
och röjer upp på tomten under våren och sommaren.
Huggorm, vipera berus, finns från Skåne till Kiruna. De
gillar inte sluten skog, inte genomodlad mark utan
skyddsplatser. Ej heller bergsterräng, för där finns inga
sorkar och möss.
De älskar tuviga, gamla beteshagar, där djur har betat och
där ängen växt upp:
– Mosaiklandskap, öppna ytor som producerar mat, i
kombination med flikade bryn, vindstilla kanter, där de
kan ligga i skydd, men också med tillgång till den
värmande solen. Västra Skåne har inga ormar.
Landskapet är för intensivt uppodlat.
Flest huggormar finns i skärgården, Uppland och
Sörmland, Östergötland och Småland.

Mitt uppe i parningstider
Just nu är det parningstid. Den pågår i tre till fyra veckor,
från mitten av april till mitten av maj.
Hannen har precis tagit på sig fracken, ömsat den
vinterbruna kostymen mot en vacker svart-vit friardräkt,
med tydligt svart sick-sackband över ryggen. Honan
ligger stilla i naturen, tung och mörkt honungsbrun, och
väntar.
Den starkaste och mest kraftfulla hannen får
para sig.
– Ormar är mycket rationella. Först sex för att
trygga avkomman, sedan mat för att klara
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överlevnaden.

15 bra ormtips
Undvik huggorm på tomten:
Utrota sorkar och möss. Ormar söker hela tiden efter
mat.
Rensa runt torpargrunder och ta bort buskar och
gömslen.
Täta hål i husgrunden så att de inte kan övervintra och
glida undan dit.
Slå gräset, klipp tuvor och jämna ut ojämnheter. De gillar
att ta sig fram längs kanter och dikeskanter.
Det hjälper inte att flytta ormar till ett annat område. De
söker sig tillbaka.

Om du möter en i naturen:
Den ser dig först och kastar sig iväg.
Om inte, ringlar den ihop sig, väser och gör en
skenattack.
Säkerhetsavstånd till en huggorm är en halv meter.
Behåller du det, så händer inget. För säkerhets skull –
BACKA!
Ormar förföljer dig aldrig och de hugger dig aldrig
bakifrån.
Om ormen ringlar iväg från grässtigen – så drar den sig
undan minst tio, tjugo meter, du kan lugnt passera.

Om du blir biten:
Håll dig lugn och ta dig till sjukhus.
Drick vatten.
Drick ABSOLUT INTE kaffe eller alkohol, det förvärrar.
Låt bli dessa drycker i minst fjorton dagar efteråt.
Sommarapoteket i ormrika trakter bör innehålla
antihistaminpreparat och/eller hydrocortison med
antihistamin. Uppsök sjukhus i alla fall.
På sjukhus får man en injektion med ormserum, Vipera

Tab. En ampull kostar 17 000 kronor, men du betalar bara
vanlig vårdavgift. Det är ett rent serum, gjort på får och ska
inte ge några allergiska reaktioner.

...och nu har den svenska ormfamiljen
fått en ny medlem
VÄXJÖ. En ny ormart har dykt upp i den svenska
naturen.
Den rödsidade strumpebandssnoken, som kommer från
Nordamerika, har nu etablerat sig i Kungsbacka i
Halland, rapporterar radioprogrammet Naturmorgon som
sänds från Sveriges Radio i Växjö.
Ormägare har släppt ut en eller flera ormar som har
funnits här i fångenskap. Flera födande honor har hittats
de senaste tio åren i området.
Att ormen har etablerat sig här, beror på att klimatet
påminner mycket om det där ormen har sitt ursprung.
– Det kan säkert dröja tio år till innan den rödsidade
strumpebandssnoken har fått en större spridning, främst
på västkusten, säger ormforskaren Göran Nilsson på
Naturhistoriska museet i Göteborg.
Ormen är tack och lov inte giftig. Än så länge är det inte
klart vilka ekologiska konsekvenser det nya ormtillskottet
för med sig.
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