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Serpientes comunes del
condado de Orange

range County contains 20 different species of snakes.
While only a few species are poisonous, it is unsafe to
try to handle any wild animal. Listed below are a few of
the most frequently encountered snakes.
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GOPHER SNAKE (non-venomous)
Description: 2-6 feet long, yellow or
cream colored with black, brown, or reddish BLOTCHES. When disturbed, it may
hiss loudly and vibrate its tail. This behavior,
along with its diamond like markings, causes them to be mistaken for rattlesnakes.
KING SNAKE (non-venomous)
Description: 2-6 feet long, alternating
RINGS of brown or black with pale yellow or
white. This snake is beneficial in that it feeds
on other snakes, including rattlesnakes.
ROSY BOA (non-venomous)
Description: 1-4 feet long, heavy-bodied
snake, head only slightly wider than neck.
Grayish with copper or ROSY STRIPES.
COACHWHIP (RED RACER) (non-venomous)
Description: 3-9 feet long, generally tan,
gray or pink with black crossbars on neck.
STRIPED RACER (non-venomous)
Description: 2-5 feet long, plain or brown above, with conspicuous YELLOW STRIPES on each side.
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RINGNECK SNAKE (non-venomous)
Description: 1-3 feet long, slender, dark
green snake with dark head and conspicuous yellow or orange NECK RING, and an
orange belly.

CALIFORNIA MOUNTAIN
KING SNAKE (non-venomous)
Description: 1-4 feet long, black, white and
red rings. Red is bordered on each side with
black. This snake is considered rare and is
protected by CA state law. It may not be collected.
SPECKLED RATTLESNAKE (venomous)
Description: 2-5 feet long, cream, gray,
yellowish, tan, or brown background color
with salt and pepper speckling and dark
rings on tail.
RED DIAMOND RATTLESNAKE (venomous)
Description: 2-5 feet long, tan, pink, or
reddish with a faint diamond pattern and
black and white rings on tail.
SOUTHERN PACIFIC
RATTLESNAKE (venomous)
Description: 1-5 feet long, blotched with
light stripe behind the eye, extending behind
the corner of the mouth, dark and light rings
at tail, but not sharply contrasting.
For more information, contact:
County of Orange/OC Animal Care
Phone: (714) 935-6848 Website: www.ocpetinfo.com

Serpientes comunes del condado de Orange
n el Condado de Orange habitan 20 especies diferentes de serpiente. Aunque solo pocas de estas especies son venenosas, es peligroso tocar a cualquier
animal salvaje. A continuación se listan algunas de las
serpientes que se encuentran más a menudo.
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SERPIENTE TORO (no venenosa)
Descripción: De 60 a 180 centímetros de longitud, de color
amarillo o crema con MANCHAS negras, marrones o rojizas. Si
se las molesta, producen un fuerte silbido y hacen vibrar la cola.
Este comportamiento, junto con sus marcas en forma de diamante, hace que se las confunda con serpientes de cascabel.

SERPIENTE o CULEBRA REAL (no venenosa)
Descripción: De 60 a 180 centímetros de longitud, de color
amarillo o crema con MANCHAS negras, marrones o rojizas.
Esta serpiente es beneficiosa en tanto que se alimenta de otras
serpientes, como serpientes cascabel.

BOA DEL DESIERTO (no venenosa)
Descripción: De 30 a 120 centímetros de longitud, de cuerpo
pesado y cabeza escasamente más ancha que el cuello. Grisá-

cea con RAYAS ROSÁCEAS o cobrizas.
SERPIENTE LÁTIGO (no venenosa)
Descripción: De 90 a 275 centímetros de longitud, por lo general de color canela, gris o rosa con franjas negras en el cuello.

CULEBRA RAYADA (no venenosa)
Descripción: De 60 a 150 centímetros de longitud, de color
claro o marrón por encima, con llamativas RAYAS AMARILLAS
a ambos lados.

SERPIENTE DE COLLAR (no venenosa)
Descripción: De 30 a 90 centímetros de longitud, fina, con la
cabeza oscura y un llamativo COLLAR amarillo o naranja y la
barriga naranja.

SERPIENTE o CULEBRA REAL CALIFORNIANA (no venenosa)
Descripción: De 30 a 120 centímetros de longitud, con anillos
negros, blancos y rojos. El rojo esta ribeteado por ambos lados
con color negro. Esta serpiente se considera poco frecuente

y está protegida por la ley estatal californiana. No puede
capturarse.
CASCABEL MOTEADA (venenosa)
Descripción: De 60 a 150 centímetros de longitud, de color de
fondo crema, gris, amarillento, canela o marrón con motas de sal
y pimienta y anillos oscuros en la cola.

CRÓTALO DE ROMBOS ROJOS (venenoso)
Descripción: De 60 a 150 centímetros de longitud, de color
canela, rosa o rojizo con un diseño de rombos tenues y anillos
blancos y negros en la cola.

CRÓTALO DEL PACÍFICO SUR (venenoso)
Descripción: De 30 a 150 centímetros de longitud, manchado
con una franja clara detrás del ojo, que se extiende hasta la comisura de la boca, anillos claros y oscuros en la cola, pero que no
contrastan excesivamente.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Condado de Orange
Agencia del Cuidado de Salud
Servicios para el Cuidado de Animales
Teléfono: (714) 935-6848
Sitio web: www.ocpetinfo.com

Các Loài Rắn Phổ Biến Nhất của Quận Orange
uận Cam có 20 loài rắn khác nhau. Trong khi chỉ
một ít loài là độc, sẽ không an toàn nếu đụng chạm
bất cứ thú hoang nào. Danh sách dưới đây là một
số ít những loài rắn thường gặp nhất.
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RẮN CHUỘT TÚI (GOPHER SNAKE) (không độc)
Đặc điểm: dài 2-6 bộ (feet), có màu vàng hay kem với những
KHOANG nâu hay đỏ. Khi bị chọc phá, nó có thể lớn tiếng rít lên
và lắc đuôi. Hành động này, cùng với những vết hình thoi, khiến
cho chúng bị lầm với rắn rung chuông.

RẮN VUA (KING SNAKE) (không độc)
Đặc điểm: dài 2-6 bộ (feet), có các VÒNG màu nâu hay đen
với màu vàng nhạt hay trắng xen kẽ nhau. Đây là loài rắn mang
đến phúc lợi vì chúng ăn các loại rắn khác, kể cả rắn rung chuông.

TRĂN HỒNG (ROSY BOA) (không độc)
Đặc điểm: dài 1-4 bộ, mình rắn nặng nề, đầu chỉ hơi to hơn
cổ. Có màu hơi xám với các SỌC MÀU HỒNG hoặc màu đồng
(copper).

RẮN LẢI ĐỎ (COACHWHIP) (không độc)
Đặc điểm: dài 3-9 bộ, thường có màu nâu, xám hay hồng với
vằn đen nằm ngang trên cổ.

RẮN LẢI SỌC (STRIPED RACER) (không độc)
Đặc điểm: dài 2-5 feet, trơn hoặc nâu phía trên, với những

SỌC VÀNG nổi bật ở mỗi bên.

RẮN VÒNG CỔ (RINGNECK SNAKE) (không độc)
Đặc điểm: dài 1-3 bộ, thanh mảnh, rắn có màu xanh lục đậm
với đầu màu sậm và VÒNG CỔ nổi bật với màu vàng hay cam,
và chiếc bụng màu cam.

RẮN VUA NÚI CALIFORNIA (CA MOUNTAIN KING SNAKE) (không độc)
Đặc điểm: dài 1-4 bộ, có các vòng đen, trắng và đỏ. Màu đỏ
được viền ở mỗi bên bằng màu đen. Loài rắn này được coi là
hiếm và được luật tiểu bang CA bảo vệ. Không được bắt rắn này.

RẮN CHUÔNG ĐỐM (SPECKLED RATTLESNAKE) (độc)
Đặc điểm: dài 2-5 bộ, màu kem, xám, hơi vàng, màu nắng rám,
hay nâu với đốm muối tiêu và những vòng sậm ở đuôi.

RẮN CHUÔNG KIM CƯƠNG ĐỎ (RED DIAMOND RATTLESNAKE) (độc)
Đặc điểm: dài 2-5 bộ, màu nắng rám, hồng hay hơi đỏ với hoa
văn hình thoi mờ và các vòng đen và trắng ở đuôi.

RẮN CHUÔNG NAM THÁI BÌNH (SO. PACIFIC RATTLESNAKE) (độc)
Đặc điểm: dài 1-5 bộ, có những sọc nhạt sau mắt, kéo dài đến
sau khóe miệng, các vòng sậm và nhạt ở đuôi, nhưng không
tương phản rõ rệt.
Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc:
Quận Cam
Cơ Quan Y Tế
Các Dịch Vụ Chăm Sóc Thú
Điện thoại: (714) 935-6848
Website: www.ocpetinfo.com
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