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LI=,ii i: den r-idest udbredte underart,
. :æ<ker sig fra det sydlige Ner,v Jer-

, .,. ce: rrtr-dlige Florida og vestpå til det

:. .,g cet ostlige Texas.
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Udbrrc...-: K-: :a Florida-halvøen.
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Udbrrc.-s.: Kl: pa -\ssateague, Parramore, Revel

og Sn::::--. I:,a:o .rd ior \tirginia.

(). e, t;.,;.'r:..s rBarrc & Girard, 1853)

Udbr.ce.sr: Denre underart findes i Illinois, gen-

nem l,- \-\'a. oe: r-estlige \lissouri, og det østlige

Okla.lr,ma tr, cel centrale Texas og det nordøstlige
\lericr,,.

Andre (Coliins, 1992) finder dog disse underarter
ug"vldige, da de er baseret på små farveforskelle og
bugskælsvariationer.

Den rugrønne snog er en meget langstrakt, tynd
slange med et smalt hoved, der ikke er tydeligt afsat
fra halsen. De store øjne har en rund pupil, skællene
er kølede. hvilket adskiller den fra Opheodrys
uertrulis. den glatgrønne snog, hvor skællene, som
navnet siger. er glatte. Analskællet er de1t. Snogen
har en Lolgron farl,e på ryggen, som går over i en

lysere gr o: r'ruat.ice på siderne af kroppen, bugen er
porcelænsl-,-:d. berge, gu11ig eller matgrøn.

På grund af sin grønne fan e kan den rugrønne
snog være aldeies vanskelig at få øje på, når den
befinder sig i buskene, træerne og i det høje græs.

Man opdager den først, når den bevægersig, hvilket
efter egne erfaringer kan gå aldeles hurtigt.

Den rugrønne snog holder i naturen gerne til i
bredbevoksningen langs floder, åer og sØer og
skulle endda opholde sig en stor del i vandet, hvor
den fanger sin føde, som består af insekter, edder-
kopper, snegle og frøer.

Den kommer frem af dvalen i marts e11er april og
parrer sig om foråret og nogle steder også om
efteråret. De op ti1 12 æg lægges i juni ti1 august,
efter halvanden til tre måneder udklækker de 15 til
20 cm lange unger. i oktober eller november opsØ-

ger snogen sit overvintringskvarter.
Sidst i 1990 anskaffede jeg mig et par af disse

fascinerende snoge fra en københavnsk dyrehan-
del, en lille han på godt 50 cm og en hun på ca.80 cm.

Rrtgrat vrcg, Opheodrys aestivus. Folo:/. Derntid.
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Hannen døde af uforklarlige årsager en måned

efter, hvilket jeg senere har fået at vide, ikke skul1e

være så ualmindeligt. Lars Nygaard harfortalt mig,

at rugrØnne snoge har det med at dø under mær-

kelige omstændigheder. Det fik ham ti1 at under-

søge den nærmere årsag. Resultatet var, at dyrene

ofte er stærkt inficerede med amøber. Han brugte

derefter det receptordinerede medikament F1agy1,

af hvilket man dagligtgiver 50"70mgpr. kg legems-

vægt i ca. 10 dage (Eriksen, 1991). Det gives oralt
med en sprøjte via en plasticslange, der føres ned i
halsen på dyret. Denne behandling har indtil nu
givet gode resultater, oplyser Lars Nygaard.

Hunnen ti1 gengæid trivedes og spiste, så det var

helt utroligt. Købte man f.eks. en portion fårekyl-

linger, gik der ikke en uge, før hun havde spist hver

og en. Hun lagde sågar 7 æg, medens jeg havde

hende; de blev dog ikke til noget.

Jeg holdt hende i et terrarium på 70 x 70 x 30 cm

(L x H x D) med sphagnum og mos i bunden, en

masse solide klatregrene og et stykke bark i bun-

den, under hvilket hun havde sit skjulested. Be-

plantningen bestod af et par store guldranker og

nogle duftranker, som klatrede gennem terrariet, og

som snogen holdt af at ligge ime1lem. Varmen i
terrariet kom fra en 25 watt lampe, som gav en

konstant temperatur på 23 24'C i terrariet og 27-

30'C under varmelampen.

Nogle vil måske undre sig over, at jeg ikke har

skrevet noget om et vandbassin, hvilket hænger

sammen med, at mine erfaringer går på, at i hvert
fald de snoge, jeg havde, ikke var specielt glade for
vand; jeg så f.eks. kun hunnen drikke direkte fra
vandskålen ved en enkelt lejlighed. E1lers drak hun

normait fra bladene, når de var blevet overdouchet,

hvilket de blev en gang om dagen.

Den rugrønne snog har ud fra mine iagttagelser

et noget nervøst temperament; når man åbnede ind

ti1 den el1er på anden måde forstyrrede den, gik den

helt amok og for forvildet rundt i terrariet. Den har

dog aldrighugget ud efter mig, hvis jeg fangede den
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en sjæ1den gang. Hvis man forholdt sig roiigt,
kunne man dog godt sidde og iagttage dens adfærd,

bare man ikke gjorde nogle pludselige bevægelser,

men dette er jo en selvfø1ge, når man har med

slanger, eller for den sags skyld også øg1er, at gøre.

At den aldrig blev tam og blev ved med at være

nervØs, hænger nok sammen med, at jeg ikke søger

at gøre mine dyr tamme, men hellere vil have, at de

opfører sig naturligt.

Jeg kan kun anbefale denne smukke dagaktive

slange, der nysgerrigt fø1ger med i, hvad der sker

både i og uden for terrariet. Arten er allerede blevet

opdrættetherhjemme. Deter jo en perfekt slange for
øgle- el1er frøfolkene, der gerne vil prøve at holde

slanger, og som har insektkulturer kørende i for-

vejen.
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