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Ordning: Squamata (fjällbärande kräldjur), Familj: Colubridae (snokar), Släkte: Coronella, Art: Coronella
austriaca - hasselsnok Laurenti, 1768 Synonymer: slätsnok

Kännetecken
En relativt liten grå- eller brunaktig snok med släta fjäll i 19 längsgående rader, räknat mitt på kroppen. Total
kroppslängd upp till 80 cm, men vanligtvis är den avsevärt mindre. Huvudet är litet och endast svagt avsatt mot
kroppen, samt täckt med stora plåtar på ovansidan. Ögonen har rund pupill. Arten kan vid hastig anblick förväxlas
med huggorm, men ryggens två längsgående mörka fläckrader eller band är tillsammans med den runda pupillen, den
släta fjällstrukturen och den jämförelsevis slanka kroppsformen karakteristiska för hasselsnoken.

Utbredning och status
Hasselsnoken har i Norden en lokal utbredning i följande områden; från Österlen i Skåne längs ostkusten till och med
Uppland, på Öland och Gotland. Dessutom förekommer den längs västkusten från Bjärehalvön till Oslofjorden och i
Vänerområdet, lokalt runt Vättern, i Värmland, Närke och Mälardalen. I Norge finns hasselsnoken lokalt längs
sydvästkusten, i Finland endast på Åland. Sista observationen i Danmark gjordes 1914, sannolikt utgången. Saknas i
Sverige i stora delar av Skåne och på centrala småländska högplatån. Enstaka äldre fynduppgifter finns från Dalarna,
Hälsingland, Medelpad och Ångermanland, men dessa är inte verifierade. Angiven utbredning är till stor del baserad
på museimaterial av äldre årgång. Någon klar bild av nuvarande utbredning finns inte och populationsstorleken är
dåligt känd. Det är dock sannolikt att totalpopulationen minskat avsevärt under senare decennier till följd av
förändrad markanvändning i odlingslandskapet. Hasselsnokens totala utbredning omfattar större delen av Europa och
västra Asien.

Ekologi
Förekomsten i Norden utgörs av reliktpopulationer som är isolerade från det huvudsakliga utbredningsområdet i
centrala Europa. Hasselsnoken är en värmekrävande art med förhållandevis bred biotoppreferens. Biotoperna
karaktäriseras av tät markvegetation och arten anträffas ofta på blockrik eller sandig mark i solexponerat läge.
Exempel på biotoper är lövskogsbryn, ljung och hagmarker samt hällar med gles tallskog. Är knuten till områden med
tillgång på reptiler, näbbmöss och/eller smågnagare, vilka utgör den viktigaste födan. Påträffas inte sällan i eller i
anslutning till byggnader. Övervintrar från början av oktober till slutet av mars, eller april. Parningstiden infaller i
maj. Ungarna (3-15 per kull) föds i augusti/september. Reproducerar sig troligen inte varje år. Till artens predatorer
hör kråkfåglar, vråkar och mårddjur.

Hot
Hasselsnoken är hotad av biotopförändringar till följd av ändrad markanvändning, framförallt genom igenväxning och
igenplantering av öppna och halvöppna gräs- och hedbiotoper. Slås ofta ihjäl då den förväxlas med huggorm. I Norden
är hasselsnoken endast lokalt allmän och utarmning av dessa förekomster genom försämrat näringsunderlag
(sekundäreffekt av biocidspridning) och förstörelse eller påverkan av viktiga biotoper, såsom övervintringsplatser,
utgör allvarliga hot. Hasselsnoken rör sig förhållandevist långsamt och många faller lokalt offer för biltrafik, speciellt
under parningstiden då hannarna rör sig över relativt stora ytor.
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Åtgärder
Skydd och eventuell skötsel av biotoper på lokaler där hasselsnoken har en god förekomst. Information till
allmänheten om hasselsnokens fridlysning i Sverige (sedan 1971), om dess utseende för att undvika förväxling
huggorm, samt upplysning om dess ofarlighet (helt ogiftig). Kunskap om den nordiska hasselsnokens ekologi är
bristfällig. Således är forskning liknande den som tidigare genomförts i England angelägen för att adekvata
skyddsåtgärder skall kunna vidtas. Inventering av lokaler med tidigare känd förekomst, samt av förmodat lämpliga
biotoper, bör genomföras snarast. För närvarande pågår sporadiskt lokala inventeringar och studier av biotopval och
rörelsemönster. De nordiska populationerna är isolerade från den kontinentala utbredningen genom en bred zon i
Danmark och Nordtyskland. Även de engelska populationerna är geografiskt isolerade och har visat sig vara lokalt
anpassade fysiologiskt. Detta gäller förmodligen även de nordiska populationerna, vilket innebär att återinplanteringar
med utomnordiskt material vid en försämrad situation inte självklart kan genomföras.

Övrigt
Utländska namn; NO: Slettsnog, DK: Glatsnog, FI: Kangaskäärme, GB: Smooth Snake. Hasselsnoken kallas även slät
snok. Arten är förtecknad i EU:s habitatdirektiv, bilaga 4.

Naturvård
Konventioner: Habitatdirektivets bilaga 4, Bernkonventionens bilaga II
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Bestämmelsen gäller hela
landet
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