
På snogejagt

Gå på jagt efter 
Danmarks største slange. 
Den er ikke giftig, men al-
ligevel skal I passe på, for 
hvis I er uheldige, kom-
mer I til at lugte af råd-
den snog.

Snogen er Danmarks største slange. På 
en sikker anden- og sidsteplads kommer 
den giftige lillebror, hugormen. Snogen 
er ikke giftig, og den findes næsten 
overalt i landet, men er dog sjælden 
nord for Limfjorden.

Fang snogen
Tag på snogejagt fra april til september, 
allerhelst på en solskinsdag. Led efter 
snogen et par meter fra søbredden, 
f.eks. i en lille sivlysning, hvor den ofte 
ligger og solbader. Snogen er fredet, så 
I må ikke tage den med hjem, men I må 
godt tage den forsigtigt op og sige god-
dag. Den har tænder, men bider meget 
sjældent. Mærk, hvor glat skindet er, og 
at den er tør og varm. Snogen kan i for-
svar udskille noget sekret, som lugter 
råddent, eller den kan spille død, og det 
er den ret god til. Mange rovdyr spiser 
ikke døde dyr, og derfor denne smarte 
”rævesøvn” fra snogen. Husk at sætte 
snogen tilbage, hvor I tog den. 
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Måske mødes I igen, den kan nemlig 
blive op til 23 år gammel.

Lugter med tungen
På trods af at snogen har næsebor, så 
bruger den dem ikke til at lugte med. 
Den bruger tungen ligesom alle andre 
slangearter. I kan derfor tit opleve, at 
snogene rækker deres spaltede tunge 
ud af munden for at smage/lugte, om 
der er byttedyr eller fjender i nærheden.

Wauw, en rigtig slange! Heldigvis er den ikke giftig, så vi kan godt komme tæt på...

Snogen på vagt.

Snogen på menuen
Mange dyr har snogen på me-
nuen: fiskehejrer, musvåger og 
krager. Selv pindsvin tager også 
gerne snoge.
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Oplev naturen med www.naturkatapulten.dk

Naturkatapulten er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv.

Find snogen ved vand
Snogen har gule nakkepletter, lys bug 
og en sort ryg, modsat hugormen, der er 
brun til grålig med en sik-sak stribe hen 
over ryggen. 
Det bedste sted og tidspunkt at se 
efter snogen er ved vandhuller og andre 
vådområder om eftermiddagen. Her er 
snogen blevet varmet op af solen, og 
det er vandet også. Snoge jager især 
frøer og tudser. Snogen svømmer ele-
gant i vandet på jagt efter frøer, men de 
jager også langs søbredden.

Snogen er vekselvarm
Det betyder, at dens krop har samme 
temperatur som omgivelserne. Altså, 
hvis snogen ligger i sne, så er den rigtig 
kold og derfor ikke særlig aktiv. Ligger 
snogen derimod i solen eller på en lun 
sten, så er temperaturen inde i snogen 
tilsvarende højere, og den kan bevæge 
sig hurtigt.

Ligesom vi ikke bryder os om at fryse, så 
gør snogen det heller ikke. Den fore-
trækker de solbeskinnede pletter, hvor 
den kan blive varmet op.

Snogens unger
Midt på sommeren lægger hunnerne 
æg. Æggene skal ligge et sted, der både 
er fugtigt og varmt. I et landskab som 
vores kan de bruge bunker af gamle 
blade og kvas eller f.eks. godt inde i en 
kompostbunke. Snogens kuld er i gen-
nemsnit på 13 æg.

Æggene klækkes i midten eller slutnin-
gen af september. Snogeungerne lever 
meget skjult og vokser 10-15 cm pr. år. 
Hannerne er kønsmodne efter deres 
tredje vinter, hunnerne efter deres 
fjerde vinter.

Snogen i historien
Snogen hørte i gamle dage naturligt 
til i og omkring huset. Den lagde æg i 
møddingen, og der var mange steder 
snoge overalt. Beretninger om mængder 
af snoge, der lå sammen i store bunker, 
får én til at tænke på slangescener fra 
filmene om  Indiana Jones. 
Ofte blev snogen betragtet som hjem-

mets beskytter og gode ånd. Den hjalp 
med at holde mus og insekter borte 
og boede endda nogle steder i senge-
halmen om vinteren. Alt i alt var vores 
forfædre ikke bange for snogen.
Får vi flere vandhuller tilbage i naturen, 
kommer der også flere frøer og dermed 
flere snoge. Måske endda storke, som 
elsker både frøer og snoge.

Leg: Pindsvin efter snogen
Antal: fra få til mange.
Én vælges til at være pindsvinet, som 
skal fange alle andre, som er snoge. 
Snogene har helle ved træer og skal 
prøve at komme fra træ til træ (vælg 
4-6 træer ud tæt på hinanden) uden at 
blive fanget, men man må kun gå i sik-
sak-baner og ikke ligeud, mens pindsvi-
net kan gå lige, men med museskridt 
og knæene samlet. Justér på reglerne, 
så både pindsvin og snoge har en fair 
chance. 

Alternativ leg: Krage efter snog 
Her må snogen sno sig så hurtigt, som 
han eller hun vil mellem træerne, mens 
kragen prøver at fange. Snogene må 
altså gerne løbe, men i sik-sak, og kra-
gen flyver på fuld kraft.
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Fakta om snogen
I Danmark er der målt snoge op til 
132 cm. Hunnen er i gennemsnit 
længere end hannen. Snogens 
kuld er på cirka 13 æg, som hun-
nen lægger varme og fugtige 
steder som møddinger og kom-
postbunker. Snogen går i dvale 
fra september/oktober i f.eks. 
sydvendte skrænter og stendiger. 

Vil I vide mere?
Gå på biblioteket og lån bogen: 
Nordens padder og krybdyr af 
Kåre Fog m.fl., udgivet på Gads 
Forlag. Her kan I læse meget mere 
om snogen og nogle af alle dens 
artsfæller blandt krybdyrene.

En lille snogeunge.

Snog fanget på land. Læg mærke til de tydelige gule nakkepletter, de er det mest karak-
teristiske kendetegn på snogen.

Snogen vækker drengenes nysgerrighed.


