Vristulven 2009-07-15
VARNING!
Tre exemplar av den mystiska och mytomspunna röd-vit randiga GRYNNORMEN har idag
siktats i sjön Vristulven, allmänheten uppmanas till försiktighet.

Detta är första gången som en population Grynnorm (Grynnidae Antracitus Ormus) fast
etablerat sig i Sverige. Ormarna upptäcktes först i ett närbeläget garage. Efter att ha blivit
utjagade ur garaget sågs ormarna försvinna i riktning mot Vristulven och man kan nu
konstatera att de har "rotat" sig på tre platser i sjön. (N 58.563239˚ E 13.742988˚),
(N 58.560224˚ E 13.740285˚) samt (N 58.563838˚ E13.726405˚). Risken för förökning och
spridning till andra vattendrag är överhängande.

FAKTA

Grynnorm (Grynnidae Antracitus Ormus)
Utseende:
Kan vara mycket varierat. Karaktäriskt är dock det upprätta, vaksamt spanande
kroppsspråket. En del exemplar, som förirrat sig in i bebyggelse på sin vandring mot vatten,
kan vara röd-vit randiga till färgen.
Fortplantning:
Ormen föds i extrem värme, ca 1100 ˚C . (De idag funna ormarna har spårats tillbaka till Göta
Kanal, troligen Hajstorp).
Ormen vandrar efter födseln till närbelägna insjöar, där de etablerar sig på grynnor och
grund. Efter att ha uppmärksammats av människan sprids den lätt över stora områden.
Habitat:
Trivs företrädesvis i grunda insjöar med mycket båttrafik. Kommer troligen spridas över hela
landet. Behöver dock tillgång till extrem värme vid födseln.
Föda:
Ormen föredrar flatbottnade ekor s k ”plattekor”, men har även setts frossa på mindre
plastbåtar som kommit i dess närheten. Vita skrapmärken på stenar i närheten av ormarna
vittnar om långa och hårda bataljer med födan.
Övrigt:
Ormen har ett starkt revirtänkande och blir kvar på samma plats livet ut. Vakar dag och natt
efter föda. Vid varsamt närmande kan man förtöja i ormen. Man kan där få ett mycket
givande abborrmete. Grynnormen ej äter fisk utan lockar bara fram abborrens nyfikenhet för
platsen. Dock uppmanas allmänheten till viss försiktighet.
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