Resumé
Dræbersneglens Arion lusitanicus’ æglægningssteder, efterårsskjul og aktuelle fjender blev
undersøgt i 2008 i et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum, Århus kommunes grønne
guider og DMU, Silkeborg. Formålet var at tilvejebringe biologisk viden om dræbersneglens
adfærd og økologi med henblik på at udvikle strategier i forhold til bekæmpelse af
dræbersnegle på en miljøvenlig og forsvarlig måde, så andre arter af snegle og hvirvelløse dyr
skånes for bekæmpelse.
Projektet bestod af fire delundersøgelser: I Æglægningssteder samt overvintringssteder for æg
og unge snegle, II Forsøg med kunstige skjul, III Beskrivelse af snegle og snegleæg i danske
haver og IV Dræbersneglens potentielle fjender. Hertil kommer et afsnit om nye sneglearter i
Danmark, da der i løbet af undersøgelsen blev fundet fire sneglearter, som ikke tidligere har
været registreret i landet. Det drejer sig om Milax rusticus, som kendes i det øvrige Europa
syd for Danmark samt i Irland og England, Lehmannia nyctelia, som er kendt fra Midt- og
Østeuropa, Boettgerilla pallens, der oprindeligt stammer fra Kaukasus, men som er indslæbt
til store dele af Europa samt Nord- og Sydamerika, og Oxychilus helveticus, der findes i
Schweiz, Frankrig, Belgien og Storbritannien.
I
Undersøgelsen af æglægningssteder samt overvintringssteder for æg og unge snegle viser, at
det er muligt at finde typiske æglægningssteder for dræbersnegle, fx under tæt bundække,
gamle træstød, fliser og urtepotter (se side 9-10). Desuden er det på disse steder muligt at
finde store mængder snegleæg langt hen på efteråret og vinteren. Ofte lægges æggene samme
sted år efter år og flere gange i løbet af samme efterår. Derfor lyder rådet, at man ikke skal
fjerne alle disse naturlige æglægningssteder for dræbersneglene, men i stedet bruge dem som
fælder, hvor man kan finde æggene og tilintetgøre dem. Fjernes sneglenes gode
æglægningssteder i haven, vil de blot finde nye steder, som måske ikke opdages, og så mister
man muligheden for at bekæmpe sneglepopulationen tidligt.
En væsentlig årsag til ikke at fjerne sneglenes æglægningssteder er desuden, at andre af
havens dyr søger tilflugt de samme steder som dræbersneglene. Fx søger nyttige løbebiller og
nyttige snegle (se side 45) tilflugt under samme skjul som dræbersnegle. Tudser, frøer og
firben søger ligeledes skjul ved og under træstød, og pindsvin ynder haver med brændestabler,
åbne kompostbunker og et varieret plantedække.
II
I undersøgelsen deltog 32 haveejere med at sætte kunstige skjul op til dræbersnegle i deres
haver. Forsøgene med de kunstige skjul i haverne var præget af et ekstremt lavt antal
dræbersnegle i sommeren 2008, men viste alligevel, at nogle opsatte skjul egnede sig som
skjul og som æglægningssted for dræbersnegle. En fugtig avis er det bedste skjul i
sommermånederne for voksne og unge snegle. Flamingokassen virker både som skjul og
æglægningssted til langt hen i efteråret. Skjul som et træstød eller et gammelt bræt er også
anvendelige skjul. De har desuden den fordel, at de tager sig pænere ud i haven end
flamingokasser og aviser. En lille bunke sand og en skovlfuld kompost, som også blev
afprøvet egner sig ikke som skjul.
Undersøgelsen med opsætning af skjul bør gentages i sommermånederne i haver, hvor en del
af sneglene er mærkede med transponders, for på denne måde at afgøre, hvor stor en del af
bestanden der benytter skjulene.
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III
Det lykkedes i undersøgelsen at få æg fra de fleste almindelige snegle. Nogle af sneglene
lagde æg i laboratoriet, andre æg blev samlet ind i naturen eller de blev tilsendt fra haveejere.
Der er i rapporten udarbejdet nøje beskrivelse af æggenes gennemsnitsstørrelse, farve og form
for 15 arter. Det viste sig, at æggene kunne inddeles i to hovedgrupper alt efter, om de var
hvide med en kalkskal eller geléagtige og gennemsigtige. Via æggenes størrelse, form og
skallens karakterer blev der udarbejdet en nøgle (side 31) til bestemmelse af æg af
almindelige snegle i danske haver. Formålet med nøglen er at hjælpe haveejere med at skelne
dræbersneglens æg fra andre snegles, så disse skånes i jagten på og bekæmpelsen af
dræbersneglens æg.
IV
Forsøg med forskellige fjender til dræbersnegle viste, at en lang række danske dyr, som er
kendt for at æde snegle, også æder dræbersnegle. Tudser og pindsvin åd unge dræbersnegle
og skelnede ikke mellem dræbersnegleunger og andre mindre nøgensnegle som fx agersnegle.
Pindsvin blev også set æde dræbersnegle op til 5 cm, men store dræbersnegle blev
nedprioriteret i forhold til andre naturlige fødeemner som biller, regnorme og snegle med hus.
Fodringsforsøgene viser, at elementer som radula og kæber af sneglene kan passere uskadte
gennem pindsvinets tarm og efterfølgende findes i ekskrementerne. Dette gør det muligt at
undersøge pindsvins indtag af snegle hen over sæsonen og i forskellige områder. En sådan
undersøgelse vil kunne sige mere om, hvor effektive pindsvin er som sneglebekæmpere. Selv
om pindsvin skulle vise sig at være effektive i bekæmpelsen af snegle, bør der tages skarpt
afstand fra at flytte pindsvin fra lokalitet til lokalitet med bekæmpelse af dræbersnegle for øje.
Pindsvin er fredede dyr, som hverken må indsamles eller flyttes.
En lang række løbebiller som læderløber, sneglerøver æder især unge snegle, mens kratløber,
guldpletløber og skovjordløber æder både æg og unger. Læderløber og kratløber er
almindelige løbebiller i danske haver, hvor de ofte findes i skjul på samme steder som
dræbersnegle og deres æg, nemlig under træstubbe, i kompost, under kasser og krukker i
haven. Guldpletløber og sneglerøver findes derimod normalt ikke i haver, men i skovbunden,
hvor de jager hhv. regnorme og snegle.
Forsøg med snegle som prædatorer viste, at især små husbærende snegle åd æg af
dræbersnegle. Det gælder fx stor glanssnegl, gul glanssnegl, knapsnegl og kælderglanssnegl,
der ofte findes på dræbersnegles æglægningsteder. Vinbjergsnegle og kældersnegle, der ellers
var foreslået som potentielle fjender, åd ikke i nævneværdig grad æg af dræbersnegle.
Det kan overvejes, om man kan anvende glanssnegle og løbebiller som biologisk
bekæmpelse. Man må dog holde sig for øje, at en opformering af sneglearter og løbebiller,
som er effektive over for dræbersnegle, formentlig også vil være effektive bekæmpere af de
øvrige arter af snegle i haven.
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Æglægningssteder samt overvintringssteder
for æg og unge snegle
Med kendskab til æglægningssteder og skjulesteder for dræbersnegle er det langt nemmere at
reducere sneglebestanden allerede om efteråret inden sneglenes kommende ynglesæson. En
populations mest sårbare periode vil ofte være lige før yngleperioden. For dræbersneglens
vedkommende, hvor æggene lægges mange sammen, er der også en sårbar periode i
æglægningsfasen. Tidligere lød rådet: ”Bekæmp så tidligt som muligt – start allerede i marts”.
Vi ved nu, at mange snegleæg klækker allerede i efteråret. Findes disse æg ikke, spredes de
unge snegle ud i landskabet om efteråret. Når ynglen først er sendt ud i landskabet, er
populationen besværlig at holde nede med manuel bekæmpelse. Ved at opsøge typiske
æglægningssteder for dræbersnegle allerede i efteråret kan man destruere æg og unge snegle
og dermed afhjælpe en massiv opblomstring af snegle den følgende sommer.

Naturlige æglægningssteder
Der har ikke tidligere været gjort forsøg på at lave en samlet oversigt over de steder, hvor
dræbersnegle typisk lægger æg. Formålet med denne delundersøgelse er at beskrive
dræbersnegles typiske æglægningssteder ved hjælp af et fotokatalog, som gør det nemmere
for haveejere at finde lignende steder i deres egen have og dermed lette sneglebekæmpelsen.
Metode
Den 28. august og 13. september 2008 blev der sendt pressemeddelelse fra Naturhistorisk
Museum til alle landets aviser og dagblade (appendix 1). Pressemeddelelsen opfordrede folk
til at henvende sig til museet angående fund af dræbersneglens og andre snegles
æglægningssteder. Oplysninger om undersøgelsen af æglægningssteder for dræbersnegle blev
desuden lagt på Det Danske Haveselskabs hjemmeside www.haveselskabet.dk , på
Naturhistorisk Museums hjemmeside www.nathist.dk, på Dansk Snegleforenings hjemmeside
www.danskesnegleforening.dk og på ”Fugle og Natur” www.fugleognatur.dk . Projektet blev
beskrevet i en artikel i Haveselskabets magasin ”Haven” nr. 10 i oktober 2008. Folk blev
opfordret til at sende beskrivelser og digitale fotos af æglægningssteder til museet sammen
med eventuelle snegleæg til sikker bestemmelse. Alle henvendelser om æglægningssteder
blev fulgt op af e-mail- eller telefonkontakt.
På 10 æglægningslokaliteter for dræbersnegle i nærheden af Århus blev der sammen med
Danmarks Miljøundersøgelser, Silkeborg, udlagt dataloggere ved æggene (se side 11).
Resultater
I perioden 30. august til 26. november 2008 modtog museet 84 beskrivelser af forskellige
æglægningslokaliteter for snegle fra hele landet. Heraf kunne 57 kuld positivt identificeres
som dræbersnegle enten på baggrund af tilsendt fotomateriale, eller fordi æggene blev
indsendt til museet. Tre af de indsendte ægkuld blev identificeret som kældersnegl Limax
maximus og et enkelt kuld som Milax rusticus. De resterende 24 kuld blev beskrevet som
værende dræbersnegle, hvilket hovedparten sandsynligvis også har været ud fra ovenfor
omtalte hyppighed af fund af dræbersnegleæg i forhold til fund af æg fra andre sneglearter.
Samme lokalitet blev kun beskrevet en gang, selv om der blev fundet flere kuld på lokaliteten
gennem perioden. Da forskellige sneglearter formentlig har samme krav til æglægningsstedet,
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er der ikke fundet nogen anledning til at reducere materialet til sikre dræbersneglelokaliteter.
En oversigt over de 84 æglægningslokaliteter i haver, hvor snegle lægger æg, er anført i tabel
1. Desuden findes et fotokatalog over typiske æglokaliteter for dræbersnegle på side 9-10.
Fotos er tilsendt museet af hjælpsomme haveejere.
Som det ses af tabel 1 lægger dræbersnegle æg mange forskellige steder. Typiske
æglægningssteder er fugtige og skyggefulde, fx under bunddækkeplanter, jordbærplanter og
rabarber. Sneglene lægger også gerne æg ved gamle træstubbe, i kompost og grenbunker,
under gamle brædder, under sten og fliser, under urtepotter og baljer og plader af forskellig
slags. Kort sagt alle steder i haven, hvor der skabes et fugtigt sted beskyttet for store
temperaturudsving og udtørring.

Lokalitetsbeskrivelse for æglægningssteder

Antal
ægfund

Under tæt bunddække af fx hosta, nellikepuder, bregner, stedmoderplanter og tætte
stauder
Ved og under gamle træstubbe
I kompostbunker og bunker af grenaffald
I kanten mellem græsplæne og bed under udhængende græs eller ved kanter af
plast eller træ
Under urtepotter af plast eller ler
Under natursten i bede eller i stensætninger
Under presenninger, træplader, tæpper, eternitplader, flamingo
I plantekasser eller plantesække i drivhuset
I jordbærbedet ved stænglerne af jordbærplanterne
Under skraldespande af plast og metal
Under store blade af fx rabarber og gunnera
I jorden enten i bede eller på åben mark
I rosen- eller staudebed omkring planternes rødder
Ved kanten af havedam under sten
I hulrum under betonfliser, kanter og vejkanter
I kartofler, gulerødder eller georgineknolde
Under baljer af zink eller træ
I rodnet af senegræs
Under brædder eller brændestabler
Direkte på jorden på åben mark eller i skygge
Under ølfælde
I cementrør til oliepåfyldning
Under fuglebad

9
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Tabel 1. Æglægningslokaliteter for snegle opsat på baggrund af oplysninger sendt til Naturhistorisk Museum i
perioden 1. september - 26. november 2008. I tabellen kan enkelte lokaliteter være æglægningssteder for fx
agersnegle, kældersnegle og Milax rusticus.

Ud af de 84 indrapporterede æglægningslokaliteter kunne rapportøren i 47 tilfælde angive
datoen for fundet af æggene (Fig. 1). Figur 1 beskriver kun ægkuld, hvor æggene er sikkert
bestemt til at være æg af dræbersnegl. Bemærk at datoen for fund ikke siger noget om,
hvornår æggene er lagt. Det er endnu uvist, hvor mange snegleæg der overvintrer, før de
klækker. Imidlertid vides det med sikkerhed, at dræbersnegle på to lokaliteter har lagt æg
frem til 30. oktober. Den ene lokalitet, i Hasselager ved Århus, var under en betonflise, som
blev tjekket af Sussie Pagh og fundet uden æg den 30. oktober, og som ved endnu et besøg,
21. november, blev fundet med et kuld æg af dræbersnegl. Den anden lokalitet var en
hestemark ved Grenaa, som også blev besøgt den 30. oktober. Her var der ifølge ejeren af
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marken lagt æg på et nyafgræsset markstykke inden for de seneste dage. Figuren illustrerer, at
der kan findes masser af æg fra dræbersnegle i både september og oktober.

Fig. 1. Figuren angiver, i hvilken periode æggene blev fundet i de 47 tilfælde, hvor indberetteren kunne oplyse
om funddatoen.

Æglokaliteterne blev indrapporteret fra alle dele af landet: Beder, Bornholm, Brovst,
Djursland, Esbjerg, Fur, Give, Grenaa, Haderslev, Hasselager, Helsinge, Horsens, Kgs.
Lyngby, Knebel, Lundby, Løgumkloster, Mariager, Odder, Odense, Risskov, Ry, Rønde,
Samsø, Silkeborg, Skjern, Skæring, Solbjerg, Svenstrup, Tinglev, Torkildstrup, Tranbjerg,
Ulbølle, Ullerslev, Viborg, Videbæk, Ærø, Århus C, Århus N, Århus V.
Diskussion
Dræbersnegle lægger æg mange forskellige steder, og for de fleste haveejere vil der være
mange steder at tjekke, når de begynder at undersøge haven. Imidlertid tyder resultaterne også
på, at dræbersnegle ofte benytter samme sted, hvor der lægges flere kuld gentagne gange
gennem sæsonen. Har man således en gang fundet sneglenes foretrukne æglægningssteder i
haven, kan man tjekke disse steder hver fjortendes dag og fjerne de nylagte æg.
Dræbersnegleæg klækker normalt efter 30-40 dage alt efter, hvor favorable temperaturerne er
(Kozłowski 2007). Nærværende undersøgelse viser, at det kan betale sig at lede efter
snegleæg fra sensommeren og til langt hen på vinteren.
Snegleæg er sårbare over for udtørring og store temperaturudsving og findes derfor typisk
under dække af forskellige elementer i haven, fx sten, træ, plader, urtepotter o.l. på fugtige
steder i haven. Der er dog ingen regler uden undtagelser. En hesteejer ved Grenaa havde
bemærket, at store mængder dræbersnegleæg blev lagt i det nyafgræssede areal ca. 10 x 5 m
på en hestemark. Ved et besøg på stedet, viste det sig, at der lå i tusindvis af æg spredt i det
korte græs på marken (fig. 2.).
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Fig. 2. Æg i klumper i kort græs på mark græsset af heste.

Æggene lå i spredte klumper og lignede store saltkorn spredt med rund hånd en vinterdag
(Fig. 2). Hesteejeren fortalte, at æggene først blev lagt efter, at græsset var afbidt. Ved en
søgning i det høje græs, blev der da heller ikke fundet et eneste snegleæg. På marken lå
æggene frit fremme udsat for sol, vind og nattefrost den 30. oktober 2008. En helt ny
specialeundersøgelse fra Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Økologi og
Jordbrug (Himmelstrup 2008) viser, at både unge dræbersnegle og æg af dræbersnegle er
meget kuldefølsomme og ikke tåler frost. Det gav således anledning til stor undren, at
dræbersnegle så sent på året lagde i tusindvis af æg på bar jord mellem korte græsstrå på en
hestemark.
Konklusion og anbefaling
Undersøgelsen viser, at det er muligt at finde typiske æglægningssteder for dræbersnegle (se
tabel 1), og at det på disse steder er muligt at finde store mængder snegleæg langt hen på
efteråret og vinteren. Ofte lægges æggene samme sted år efter år og flere gange i løbet af
samme efterår. Derfor lyder rådet, at man ikke skal fjerne alle disse naturlige
æglægningssteder for dræbersneglene, men i stedet bruge dem som fælder, hvor man kan
finde æggene og tilintetgøre dem. Fjernes sneglenes gode æglægningssteder i haven, vil de
blot finde nye steder, som måske ikke opdages, og så mister man muligheden for at bekæmpe
sneglepopulationen tidligt.
Endnu en væsentlig årsag til ikke at fjerne sneglenes æglægningssteder er, at andre af havens
dyr søger tilflugt de samme steder som dræbersneglene. Fx søger nyttige løbebiller og nyttige
snegle (se side 31) tilflugt under samme skjul som dræbersnegle. Tudser, frøer og firben søger
ligeledes skjul ved og under træstød, og pindsvin ynder haver med brændestabler, åbne
kompostbunker og et varieret plantedække. En undersøgelse af pindsvinenes udbredelse i
forhold til udbredelsen af dræbersnegle viste, at der blev set signifikant færre pindsvineunger i
haver, hvor man bekæmpede dræbersnegle (Pagh 2004). Da der ikke blev set færre voksne
pindsvin i haver, hvor der blev bekæmpet dræbersnegle, var konklusionen på undersøgelsen,
at pindsvinene søgte andre steder hen for at føde deres unger, når kompostbunke,
brændestabel og tæt plantedække var fjernet for at holde dræbersneglene væk fra haven.
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Under eller i gamle træstubbe. Ullerslev.
Foto: Jan Rasmussen, Ullerslev.

Under tæt plantedække. Århus V.
Foto: Inge Ernst Rasmussen.

Under sten i kanten af havedammen. Kgs. Lyngby. Under metal og plastskraldespande. Grenaa.
Foto: Dorte Kirchheiner.

Ved rodknolde som kartofler. Silkeborg.
Foto: Inger Krag.

I plantekasse i drivhus. Ærø.
Foto: Susan Albertsen.
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Under fliser og betonkanter. Ullerslev.
Foto: Jan Rasmussen.

I jordbærbede mellem stænglerne af
jordbærplanterne. Hasselager.

Mellem græsrødder på mark. Hasselager.

Under presenning. Ulbølle.
Foto: Michael Bjerregaard.

Under krukker, baljer og bøtter. Kgs. Lyngby.
Foto: Dorthe Kirschheiner.

I rosen- og staudebed mellem rødderne på
planterne. Mariager. Foto: Birgit Brandenborg.
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Efterårstemperaturen på naturlige æglægningssteder for
dræbersnegle
Dræbersneglens overvintringsstrategi er ikke kendt i
Danmark. Der mangler kendskab til, om dræbersnegle
overvintrer som unge snegle, som æg eller både og. Af
en polsk review-artikel fremgår det, at æg af
dræbersnegle lagt i det sene efterår i Sydeuropa,
overvintrer og først klækker til foråret, mens æg lagt i
løbet af sommeren og sensommeren klækker og
overvintrer som unge snegle (Kozlowski 2007). Det er
uvist, om det forholder sig sådan i Danmark. En nyere
Datalogger ved æg af dræbersnegl.
dansk undersøgelse viser, at æg og unge snegle er
kuldefølsomme, og at klækningsprocenten og
overlevelsen er nedsat betydeligt, hvis æg og unge snegle udsættes for frost (Himmelstrup
2008). Det er derfor interessant at se, hvor godt æggene er beskyttet mod frost på de naturlige
æglægningssteder.
Formålet med at måle temperaturen ved æglægningsstedet var dels at undersøge, om æggene
ville klække, inden frosten satte ind, dels at undersøge, hvor godt æglægningsstederne var
beskyttet mod frost i forhold til den omgivende temperatur.
Metode
I samarbejde med DMU, Silkeborg blev der i perioden 18. september til 28. oktober lagt ti
dataloggere ud ved dræbersnegleæg på naturlige æglægningssteder. Æglægningsstederne var
fundet af haveejere i nærheden af Århus og indberettet til Naturhistorisk Museum.
Dataloggerne (Stow Away Tidbit) målte temperaturen på æglægningsstedet hver time.
Dataloggeren blev afhentet og aflæst den 5. december 2008. Fra en vejrstation, som ejes af
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, i Århus blev luftens minimums- og
maksimumstemperaturer aflæst hvert døgn. Disse temperaturer blev brugt som et groft
sammenligningsgrundlag for temperaturerne på æglægningsstedet vel vidende, at der kan
være lokale temperaturforskelle.
Tre kuld nåede enten at klække eller blive ædt af prædatorer inden aflæsningen af loggerne.
Ved disse tre æglægningssteder blev kun resterne af æggeskallerne fundet på
æglægningsstedet. De resterende syv ægkuld så intakte ud den 5. december, da loggerne blev
aflæst.
Resultater
Temperaturerne kunne, som det ses af figurerne 3, 4 og 5 variere fra skjul til skjul. De fleste
æg lå frostfrit i skjulene til trods for, at den lokale vejrstation i Århus havde registreret
frostgrader i perioderne 30. oktober - 2. november og igen fra 21.-26. november, hhv. ned til 3 og -4°C. På to æglægningssteder blev æggene udsat for frost inden 5. december. Det ene
kuld, der blev udsat for frost, lå under en sten i en stensætning, hvor temperaturen faldt til 1,27°C. Det andet kuld æg, som blev udsat for frost, lå på en åben mark mellem korte
græsstrå (se side 8). Ved æggene på marken kom temperaturen ned på -1,98°C. Æggene på
marken blev udsat for nattefrost i tre perioder inden 5. december, nemlig natten mellem 31.
oktober og 1. november og natten mellem 1. og 2. november og natten mellem 3. og 4.
december. Sammenlignes udsvingene på temperaturkurverne for de æg, som ligger under
skjul (fig. 3 og fig. 4), med temperaturkurverne fra æggene lagt på den åbne mark (fig. 5) ses
langt større udsving ved æggene på marken end ved æggene under de forskellige skjul.
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Fig. 3. Temperaturen målt med dataloggere ved tre forskellige æglægningssteder for dræbersnegle fra 21.
oktober til 5. december. Ægkuldene lå under en sten i en stensætning i Brabrand ved Århus, på jorden under en
brændestabel i Solbjerg syd for Århus og under en lerkrukke i Århus midtby. Som det ses af temperaturkurverne,
blev kun æggene under stenen i stensætningen udsat for frost i perioden.

Fig. 4. Temperaturen målt med dataloggere ved tre æglægningssteder i samme have i Risskov ved Århus i
perioden 2. oktober - 5. december. Her kommer temperaturen ikke under nul ved nogen af skjulene, heller ikke i
perioden, hvor lufttemperaturene omkring Århus var under nulpunktet. Bemærk at temperaturkurven for sten og
kompost er næsten sammenfaldne.

Fig. 5. Temperaturudsving ved æg af dræbersnegle lagt mellem de korte græsstrå på en hestemark ved Grenaa
(se foto side 8), i perioden fra 28. oktober - 5 december.
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Diskussion og konklusion
Ikke alle æg klækkede, inden frosten satte ind, og de æg, som stadig befandt sig under
skjulene den 5. december, klækker formentlig ikke før til foråret. Disse æg risikerer at blive
udsat for frost i løbet er vinteren, selv om skjulene de fleste steder holder sig 2-4°C over
lufttemperaturen. Selv om skjulene ikke kan holde æggene frostfrie, kan de være med til at
udligne store temperaturudsving ved æggene.

Forsøg med kunstige skjul
Formålet med at sætte forskellige kunstige skjul op til dræbersnegle i villahaver er at
undersøge, om det er muligt at bruge disse skjul som fælder, og at afgøre, om nogle af disse
skjul er mere effektive end andre til at tiltrække snegle. Hvis haven ikke rummer naturlige
æglægningssteder for sneglene, hvor man kan opsøge og bekæmpe både sneglene og deres
æg, vil man med kendskab til gode skjul for dræbersnegle kunne sætte skjul op med henblik
bekæmpelse af snegle. For at undersøge, hvilke skjul der tiltrak flest snegle, blev en række
haveejere bedt om at opsætte skjul i deres haver.
Metode
Den 28. august og d. 12. september 2008 blev der sendt pressemeddelelse (appendix 1) ud
om, at Naturhistorisk Museum ønskede hjælp fra haveejere. Oplysninger om undersøgelsen,
blev lagt på Det Danske Haveselskabs hjemmeside www.haveselskabet.dk , på Naturhistorisk
Museums hjemmeside www.nathist.dk, på Dansk Snegleforenings hjemmeside
www.danskesnegleforening.dk og på ”Fugle og Naturs” hjemmeside www.fugleognatur.dk.
Desuden blev projektet beskrevet i en artikel i Haveselskabets magasin, ”Haven” nr. 10, i
oktober 2008. Haveejerne blev bedt om at sætte forskellige skjul op i haven og hver uge
tjekke, hvad der befandt sig under skjulene. Forsøgsperioden strakte sig fra 15. september til
21. november.
Haveejere, som stillede sig til rådighed for undersøgelsen, fik tilsendt en nøje vejledning i,
hvilke skjul man fra museets side ønskede at afprøve, og hvordan disse skulle sættes op og
tjekkes hver uge (appendix 2-4). Haveejerne rapporterede ugentlig i et skema til museet om,
hvad der var fundet under skjulene.
Haveejerne valgte mellem følgende skjul: En flamingokasse, en urtepotte, et gammelt bræt, et
stykke gammelt, råddent træ eller et træstød, en skovlfuld kompostjord, en skovlfuld sand og
en flise eller en sten. De fleste haveejere valgte at sætte 3-5 skjul op. En haveejer gjorde
opmærksom på, at aviser var anvendelige som skjul. Herefter blev 10 aviser afprøvet.
Den gennemsnitlige ”fangst” pr. uge for de enkelte skjul blev beregnet for ugerne 39-47 for at
vurdere, om der blev flere eller færre dyr under skjulene hen over efteråret. Desuden blev det
testet, om der var signifikant forskel i den gennemsnitlige ”fangst” for skjulene i ugerne 40-46
(hvor flest haver var i gang med forsøg, og hvor temperaturerne var nogenlunde ens). Da
2008 var et år med meget få dræbersnegle, blev dataene inddelt i tre kategorier: nøgensnegle,
snegle med hus og andre dyr.
Resultater
Mere end 50 haveejere meldte sig til undersøgelsen, men mange kom enten ikke i gang eller
gav op efter få uger. Der var imidlertid 32 haveejere, som regelmæssigt leverede data til
undersøgelsen hen over forsøgsperioden (fig. 6).
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Fig. 6. Oversigt over antallet af haver, hvorfra der blev leveret data i de enkelte uger hen over forsøgsperioden.

Hhv. 8 og 9 haver havde afprøvet en skovlfuld sand og en skovlfuld kompost som skjul. Disse
skjul viste sig aldrig at indeholde nøgensnegle og er derfor udeladt af den følgende
databehandling.
Der blev i undersøgelsen tilbagemeldt om 1.041 nøgensnegle under skjulene, herunder kunne
106 sikkert bestemmes til dræbersnegle. Der blev ikke gjort forsøg på at bestemme snegle
med hus og andre dyr til art. Andre dyr, som blev fundet under skjulene, var især
bænkebidere, regnorme, biller, skolopendre og tusindben.
Ser man på kurverne for antallet af dyr under skjulene hen over efteråret, holder
flamingokassen, det gamle stykke træ og flisen en nogenlunde en jævn kurve hen over
perioden, mens avisen, brættet og urtepotten falder næsten til nul i uge 47. Dette er formentlig
et udslag af, at isolationen under de tre sidstnævnte skjul er forholdsvis dårligere end under de
øvrige skjul (fig. 7).
Kun avisen ”fanger” i den tidlige efterårsperiode over 5 nøgensnegle pr. uge, mens de øvrige
skjul ”fanger” mellem 0 og 4 nøgensnegle pr. uge. I forhold til antallet af nøgensnegle fanges
der ikke mange snegle med hus under skjulene. Dette tilskrives, at snegle med hus ikke i
samme grad har brug for beskyttelse mod udtørring i løbet af dagen som nøgensneglene (fig.
7). Især under gammelt træ fanges mange andre dyr. Det er især bænkebidere. Der kan være i
hundredvis af bænkebidere i og under et gammelt stykke træ.

Fig. 7 på næste side viser det gennemsnitlige antal af snegle med hus, nøgensnegle og andre dyr, som er fanget
den pågældende uge under de forskellige skjul.
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Der var signifikant forskel på det gennemsnitlige antal nøgensnegle, som blev fanget under
skjulene H=22,19 p=0,0005 (Kruskal-Wallis-test). Flamingokassen fangede (gn. 2,02
nøgensnegle pr. have pr. uge) signifikant flere nøgensnegle end urtepotten (gn. 1,09
nøgensnegle pr. have pr. uge) og flisen (gn. 0,58 nøgensnegle pr. have pr. uge).
Gennemsnitsfangsten for avisen (2,23 nøgensnegle pr. have pr. uge), det gamle stykke træ
(gn. 1,87 nøgensnegle pr. have pr. uge) og brættet (gn. 2,03 nøgensnegle pr. have pr. uge) lå
også langt højere end gennemsnitsfangsten for urtepotten og flisen, men her var der stor
variation fra have til have og dermed ingen signifikant forskel. Sammenholdes fangsten under
avisen fra uge 38-40 (fig. 7), ligger fangsten af nøgensnegle langt højere i det tidlige efterår
end senere på året. Det er sandsynligt, at den fugtige avis i sommerperioden er det mest
effektive skjul for nøgensnegle, men at den i efteråret isolerer dårligere end de øvrige skjul.
Der blev fundet i alt 15 kuld æg af dræbersnegle under de opsatte skjul, heraf var 4 kuld lagt
under flamingokasser (n=18), 2 kuld under urtepotter (n=14), 3 ægkuld under forsøgsbrædder
(n=14), 1 kuld under træstød (n=20), som blev afprøvet, og 5 kuld under fliser (n=29). Der
blev ikke fundet æg under avisen, i sandet eller i en skovlfuld kompost.
Diskussion og konklusion
Der er næppe tvivl om, at undersøgelsen med skjul i haverne har været præget af et ekstremt
lavt antal dræbersnegle i sommeren 2008. Tørken i juni og juli har formentlig bevirket, at
dræbersneglene har haft svært ved at formere sig, som de plejer. Det betyder, at antallet af
dræbersnegle, som i denne undersøgelse er fanget under skjulene, formentlig har været lavere
end normalt. I undersøgelsen har vi brugt antallet af nøgensnegle som mål for skjulenes
anvendelighed for at få et større datamateriale ud fra den betragtning, at nøgensnegle i kraft af
deres sårbarhed over for udtørring har samme behov for skjul i dagtimerne.
Anvendes nøgensnegle som mål for skjulenes anvendelighed, tyder det på, at avisen er det
bedste skjul i sommermånederne, at flamingokassen er et godt skjul, som kan bruges længere
hen i efteråret end avisen, men at også træstødet og brættet er anvendelige skjul. Træstødet og
brættet har den fordel, at de tager sig pænere ud i haven end flamingokasser og aviser. En lille
bunke sand og en skovlfuld kompost er ikke anvendelige som skjul.
Undersøgelsen viser, at sneglene anvender nogle af de opsatte skjul som æglægningssted. I en
have havde man gennem årene undret sig over de mange dræbersnegle i forhold til, at man
aldrig havde fundet æg. I denne have lykkedes det, at få et kuld dræbersnegleæg under et
gammelt stykke træ, der blev opsat som skjul.
Undersøgelsen bør gentages i sommermånederne i haver, hvor en del af sneglene er mærkede
med transponders. På denne måde kan man afgøre, hvor stor en del af bestanden der benytter
skjulene. De fleste af haveejerne, som har medvirket i undersøgelsen, har givet udtryk for, at
de gerne vil deltage i yderligere forsøg, hvis museet havde brug for det.

Side 16

Beskrivelse af snegle og snegleæg
i danske haver
Hvis dræbersnegle skal bekæmpes allerede fra ægstadiet, er det nødvendigt, at haveejere og
andre, som bekæmper sneglene, kan kende dræbersneglens æg fra andre snegles. Det er
vigtigt at bekæmpelsen af dræbersnegle foregår målrettet og ikke får konsekvenser for den
øvrige sneglefauna. Især bør man friholde de forholdsvis sjældne snegle som lyretegnet
skovsnegl Arion circumscriptus, brunsnegl Arion fuscus, rød skovsnegl Arion rufus,
bøgesnegl Limax marginatus og spædsnegl Limax tenellus, som også fra tid til anden dukker
op i haver. Af etiske årsager bør man også undgå at bekæmpe andre mere almindelige snegle
som fx agersnegl Deroceras agreste, plettet gråsnegl Limax maximus, sort skovsnegl Arion
ater og nøgen havesnegl Arion hortensis, såfremt disse ikke gør skade i haven. Endnu en
årsag, til at man bør undgå at bekæmpe andre snegle end dræbersnegle, er, at forskellige arter
af glanssnegle i laboratorieforsøg har vist sig at æde dræbersnegle æg (se side 49).
Mange snegles æg har tidligere enten kun været sporadisk omtalt eller har slet ikke været
omtalt i litteraturen. Således mangler nøjagtige beskrivelser af og nøjagtige mål for selv så
almindelige snegle som rød- og sort skovsnegls æg. Tidligere beskrivelser af æg fra selv
almindelige sneglearter er meget overfladiske eller helt manglende og kan derfor ikke bruges
som udganspunkt for en nøgle.
Formålet med at beskrive og fremstille en nøgle over æg fra snegle, som kan træffes i danske
haver, er at gøre det lettere for haveejere at målrette indsamlingen af dræbersnegleæg og
skåne andre snegles æg for bekæmpelse.
Metode
Otte specialfremstillede terrarier med indadbøjede kanter, som skulle forhindre sneglene i at
kravle ud, blev den 28. august opsat i et laboratorium med 10 eksemplarer af hhv.
dræbersnegl, rød skovsnegl, sort skovsnegl, plettet gråsnegl, vinbjergsnegl, havesnegl,
lundsnegl og kratsnegl. I terrarierne blev der lagt jord, mos, barkstykker og sten. Mindre
snegle som nøgen havesnegl, agersnegl, bøgesnegl og spædsnegl blev holdt i plastbeholdere
på 18,5 x 18,5 x 11,5cm (kasserede slikbeholdere fra kiosker), hvor de ligeledes fik jord, mos
og træ eller sten at gemme sig under. Hver fjortende dag blev alt materialet i terrarierne
udskiftet med friskt materiale. Samtidig blev terrarierne grundigt gennemgået for eventuelle
æg. Sneglene blev genudsat i de respektive terrarier igen efter rengøringen. De blev fodret og
tilset hver eneste dag fra 1. september til 1. december 2008, og synlige ægklumper blev
fjernet og sat til klækning. Sneglene fik tilbudt salat, agurk, æble og svampearter.
Æg, som blev fundet i terrarierne, blev samlet op kuldvis, og så vidt muligt blev
æglægningsdatoen nedskrevet. Den 18. oktober havde lundsnegl, kratsnegl, dræbersnegl, rød
skovsnegl og plettet gråsnegl lagt æg, mens de øvrige arter, bl.a. sort skovsnegl, trods
gentagne indsamlinger af nye individer ikke havde lagt æg. De snegle, som ikke havde lagt
æg, blev flyttet til et køligere sted enten udendørs i en carport eller i køleskab ved 5◦C , i 14
dage, hvorefter sneglene igen blev taget ind i laboratoriet for måske på denne måde at
fremprovokere æglægning. Dette resulterede formentlig i, at agersnegl, Lehmannia nyctelia
skovsnegl og bøgesnegl lagde æg i laboratoriet. Sort skovsnegl og nøgen havesnegl lykkedes
det imidlertid stadig ikke at få til at lægge æg.
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Op til 20 ægkuld af hver art blev målt og sat til klækning. Sammen med æg, som var indsendt
af haveejere, eller som var fundet i naturen, blev 10 tilfældige æg udtaget af hvert kuld og
målt under stereolup ved 6 x forstørrelse med en digital skydelære med en nøjagtighed på
0,01 mm. Hele kuldet blev herefter sat til klækning med påført løbenummer i de indkøbte
plastbeholdere. Ægkuldene blev tilset hver dag, og dato for klækning blev noteret.
Efterhånden som æggene klækkede og de nyklækkede snegle voksede til, blev de fotograferet
og bestemt til art.
Ægkuld tilsendt af haveejere og kuld fundet i naturen blev ligeledes forsynet med
løbenummer og sat til klækning med henblik på senere artsbestemmelse. Lokaliteten og
datoen for, hvor og hvornår æggene var fundet, blev noteret.

Snegleterrarium med vinbjergsnegle.

Små snegle fodres i klækningsterrarier.

De tilsendte, indsamlede og avlede kuld udgør det materiale, der er blevet brugt til at beskrive
æg og størrelser af de arter af snegle, som er angivet i bestemmelsesnøglen.

Resultater
Dræbersnegl/iberisk skovsnegl Arion lusitanicus
Voksne dræbersnegle Arion lusitanicus er 9-12 cm lange. De har som de øvrige arter af Arion
åndehul foran midten på skjoldet og ingen køl. Farven varierer fra lys gul til grå og over
rødbrun og brun til næsten sort. I denne rapport bruger vi navnet dræbersnegl vel vidende, at
det ikke er det mest betegnende. Iberiske skovsnegl, også kaldt spansk skovsnegl, er kendt
under det latinske navn Arion lusitanicus sensu Mabille. Imidlertid tyder nyere undersøgelser
på, at kønsorganerne hos iberiske skovsnegle i Portugal (typelokaliteten i Setúbal) afviger
morfologisk fra eksemplarer i Central- og Vesteuropa (Andersson 2005). Det korrekte
videnskabelige navn for den art, som findes i Danmark, bør ifølge Anderson 2005 være Arion
vulgaris Moquin-Tandon, 1855, men indtil artens oprindelse og slægtskabsforhold er kendt,
bruges navnet Arion lusitanicus stadig i internationale videnskabelige artikler og således også
her.
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I alt blev der målt 137 æg af dræbersnegle fordelt på 14 kuld, hvor klækning gjorde det muligt
efterfølgende at identificere sneglene som dræbersnegle. Dræbersneglens æg er lettere ovale
1:0,87 (længde:bredde). De er hvidlige til gullige omgivet af en tynd kalkskal og aldrig
gennemsigtige. Æggene er gennemsnitligt 3,88 mm lange (± 0,20sd) og 3,40 mm brede (±
0,19sd) (n= 118), se fig.2.1. Det største æg, som blev målt, var 4,35 mm langt og det mindste
3,2 mm langt. Fig. 8 illustrerer, inden for hvilket størrelsesområde dræbersneglenes æg ligger.
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Fig. 8. Ægstørrelser dræbersnegl (n=137) målt i mm. Hvert plot udgør en måling pr. æg.

Forvekslingsmuligheder
Mange har henvendt sig både til museet og til de grønne guider, fordi de er bange for at
forveksle vinbjergsneglens æg (som også hyppigt findes i haver) med dræbersneglens.
Vinbjergsneglens æg er imidlertid så meget større (gennemsnitlig længde 6,97 og bredde
6,46), at man med en lineal eller tommestok let kan skelne æg af de to arter, se fig. 9.
Dræbersneglens æg kan forveksles med æg af rød skovsnegl og sort skovsnegl, se senere.

Fig. 9. Æg af dræbersnegl (tv.) og af vinbjergsnegl.

Rød skovsnegl Arion rufus
Voksne individer af rød skovsnegl er 15-20cm. Sneglen har åndehul foran midten af skjoldet
og ingen køl. Rød skovsnegl er umiskendelig rød eller rødgul, slimen er klar med rødlige
pigmenter. Arten er formentlig indført omkring 1913 til Silkeborg fra Harzen af to
amatørentomologer (Fog 1976). Ifølge Bondesen (1953) lægger den æg fra august til
november og senere end sort skovsnegl.
Der blev indsamlet røde skovsnegle fra to lokaliteter, hhv. Riis Skov ved Århus og Lillering
Skov ved Galten. Rød skovsnegl lagde villigt æg i laboratoriet, hvor alle kuld af røde
skovsnegle blev avlet. Dvs. at sikkerheden for at æggene virkelig var lagt af rød skovsnegl er
forholdsvis høj. Det skete dog et par gange, at kældersnegl og dræbersnegl forcerede kanterne
i terrarierne og kravlede ud i laboratoriet eller over i andre terrarier. Det kan derfor ikke
udelukkes, at der har været besøg af andre snegle i terrariet med rød skovsnegl. For at sikre, at
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der ikke skete fejlbestemmelser af ægkuld, blev alle æg sat til klækning efter målingen.
Imidlertid klækkede ingen af de røde skovsnegle æg, selv om de blev holdt under de samme
betingelser som de øvrige snegleæg, der klækkede villigt. Tre kuld af røde skovsnegle blev
dog lagt i miniterrarier, som snegle med sikkerhed ikke kunne komme ind og ud af, og en rød
skovsnegl i det store terrarium blev observeret i færd med at lægge æg. Derfor kunne 4 kuld
med 100% sikkerhed bestemmes til rød skovsnegl. Æggene i de øvrige 9 kuld, som var lagt i
terrariet med røde skovsnegle, men som ikke kunne klækkes til sikker bestemmelse, adskilte
sig ikke fra de øvrige 4 sikre kuld (t=1,1 p=0,29) og var signifikant større end de målte
dræbersnegleæg (t= 3,0 p=0,00769). Æggene af rød skovsnegl vil ikke kunne forveksles med
plettet gråsnegl (se side 23), da disse æg er helt klare og således slet ikke ligner rød
skovsnegls æg. Sandsynligheden for, at de 9 kuld fra det store terrarium med røde skovsnegle
også er rød skovsnegl, anses derfor som så sandsynligt, at alle ved efterfølgende
databehandling betragtes som værende æg af rød skovsnegl. Baggrunden for beskrivelse af
rød skovsnegls æg er således 137 æg fordelt på 13 kuld.
Æg af rød skovsnegl er gennemsnitlig 4,13 mm (± 0,32sd) lange og 3,76 mm (± 0,39sd)
brede. Æggene er hvidlige til gullige omgivet af en tynd kalkskal, men aldrig klare eller
gennemsigtige. Variansen mellem kuldene hos rød skovsnegl er stor (ANOVA one way
F=26.47 p=7,17E-28). Den store variation mellem kuldene betyder, at den æglæggende snegls
størrelse og udviklingsstadie sandsynligvis har betydning for, hvor store æggene bliver i de
enkelte kuld.
Det største æg, der blev målt var 5,97 mm og det mindste 3,56 mm langt. Fig. 10 angiver,
inden for hvilket størrelsesområde æggene af rød skovsnegl ligger.
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Fig. 10. Plot af ægstørrelser, længde x bredde i mm, af rød skovsnegl (n=130).

Forvekslingsmuligheder
Enkelte æg af rød skovsnegl kan ikke umiddelbart skelnes fra æg af dræbersnegl, men
gennemsnitligt set er rød skovsnegls æg signifikant større end dræbersneglens (t=2,868 p=
0,0087), se fig. 11. Æggene hos rød skovsnegl (1: 0,93) er også gennemsnitligt mere runde
end dræbersneglens (1: 0,87)(t= 7,673 p=4,576E-8 (t-test)).
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Fig. 11 viser, hvordan den gennemsnitlige ægstørrelse (længde, bredde) i kuldene hos rød skovsnegl (n=13)
ligger over den gennemsnitlige ægstørrelse hos dræbersnegl i de enkelt kuld (n=14).

Sort skovsnegl Arion ater
Sort skovsnegl er sort med et let metalskær. Den har
åndehul foran midten af skjoldet og ingen køl. Den
kan i sjældne tilfælde være brun, rød eller hvidlig
(Bondesen 1953). Ifølge Steenberg (1911) er æggene
ovale, 4 x 5 mm, halvklare med en læderagtig skal,
hvori der er indlejret talrige kalkkorn. Bondesen
(1953) skriver, at æggene lægges fra juli til
september i jorden eller under fugtigt løv. Æggene er ovale, 4-5 mm store, halvklare med en
læderagtig skal, som bliver hvid-gul ved indtørring (Bondesen 1953). De gamle snegle dør
bort i løbet af efteråret, mens ungerne overlever vinteren (Bondesen 1953). Tompa (1984)
beskriver æg af sort skovsnegl som værende med en hård, men skør skal ligesom et fugleæg.
Baynes (1968) beskriver æggene som 4,2 x 3,7 mm med et tyndt lag lipider yderst og
derunder en kalk. South (1992) beskriver skallen på æg af sort skovsnegl som relativt tyk med
et lag af kalk, og på hjemmesiden www.treesforlife.org.uk beskrives æggene som værende 4 x
5 mm, og at de ofte lægges under en falden stamme.
Sort skovsnegl ville ikke lægge æg i laboratoriet i modsætningen til rød skovsnegl og
dræbersnegl. Mere end 15 individer blev sat i et terrarium magen til de øvrige store snegles,
men ingen af de sorte skovsnegle lagde æg, og ingen æg af sort skovsnegl blev tilsendt.
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Forvekslingsmuligheder
Desværre var det ikke muligt at få sort skovsnegl til at lægge æg i vores undersøgelse, men set
i forhold til de tidligere beskrivelser ser æggene af sort skovsnegl ud til at være væsentlig
større end både rød skovsnegls og dræbersnegls æg. Desuden er sort skovsnegls æg ikke helt
hvide, som æggene er hos rød skovsnegl og dræbersnegl.

Lyretegnet skovsnegl Arion circumscriptus
Lyretegnet skovsnegl er en lille gråbrun
snegl på ca. 4 -6 cm. Den har en stribe på
skjold og langs siden. Den kan minde om
en lys nøgen havesnegl, men et sikkert
kendetegn er, at striben på skjoldet buer
et godt stykke over åndehullet. Hos
nøgen havesnegl løber striben hen over
åndehullet. Som hos andre arter i Arion-slægten sidder åndehullet foran midten på skjoldet.
Lyretegnet skovsnegl har ingen køl, men en stribe ned langs midten af ryggen som kan minde
om en svag køl. Den forekommer almindeligt under løv, træstykker og grene i haver og skove
(Bondesen 1956). Æggene lægges ifølge Bondesen 1956 i ret små klumper med kun 12-15 æg
i hver. Gavin et al. (2005) beskriver æg af lyretegnet snegl som perlehvide, 1,5-2 mm, og at
de lægges i regnormehuller i klynger på 13-21 æg.
Der blev ikke fundet æg af lyretegnet skovsnegl i undersøgelsen.

Nøgen havesnegl Arion hortensis
Lille, mørk snegl mindre end 4 cm. Den forveksles
ofte med unger af dræbersnegl. Lyse eksemplarer
kan desuden forveksles med lyretegnet skovsnegl.
Nøgen havesnegls stribe på skjoldet går hen over
åndehullet, som sidder foran midten på skjoldet.
Desuden vil mange nøgne havesnegle have en
orangegul fodsål. Steenberg (1911) skriver, at æg af nøgen havesnegl er kuglerunde, 2 x 1,5
mm, først halvgennemsigtige siden svagt mælkehvide og senere mere uigennemsigtige og
gullige. Der er ingen tidligere, danske beskrivelser af æg, æglægningsperiode eller
æglægningssted for nøgen havesnegl. En hjemmeside http://www.animalbase.unigoettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=2539

beskriver æggene som 2-3,5 mm lange, hvilket gennemsnitligt set er væsentligt mindre end
dræbersneglens æg.
Nøgen havesnegl er set i parring af to, uafhængige kilder i november og december, men det
lykkedes ikke at fremskaffe æg af nøgen havesnegl i vores undersøgelse.

Brunsnegl Arion fuscus
Ifølge Falkner et al. (2002) skal den tidligere Arion
subfuscus nu benævnes Arion fuscus. Brunsneglen er
3-5cm lang, guligbrun med gul-orange slim. Båndet
på skjoldet går tæt omkring åndehullet, men ikke hen
over. Den er almindelig i løv- og nåleskov, men også
i plantager og hedeterræn.
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Æggene måler ifølge Bondesen (1953) 4 x 3,5 mm, dvs. på størrelse med dræbersneglens.
I vores undersøgelse blev et kuld æg af brunsnegl fundet under et stykke halvråddent træ i en
skov ved Skæring. Da æggene ikke var kendt, blev de sat til klækning, og da ungerne var
store nok blev de bestemt til brunsnegl.
De ti æg af brunsnegl var hvidgule og gennemsnitligt 3,13 mm (±0,65sd) lange, 2,6 mm brede
og let ovale 1:0,86 (længde:bredde). Æggene i vores undersøgelse var således noget mindre
end opgivet af Bondesen (1956).
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Fig. 12. Plot af ægstørrelser, længde x bredde i mm, af brunsnegl.

Plettet gråsnegl Limax maximus
Stor snegl, 10-15 cm lang. Åndehul bag midten af skjoldet og tydelig køl bagtil.
Almindeligvis med tydelige bånd på kroppen og pletter på skjoldet. Kan variere en del i
farven, antallet af pletter på skjoldet og striberne langs ryggen. Æggene er ifølge Bondesen
(1956) ovale, gennemsigtige, lyst gullige med en sej, ydre skal. De aflægges i en masse på 25
eller flere på fugtige steder og sammenholdes af en lys slimet substans. Kældersnegle er
almindelige i nærheden af menneskers boliger, i haver og parker. South (1992) angiver, at
æggene har en oval form og en størrelse på 5 x 5,5 mm.
Æg af plettet gråsnegl i vores undersøgelse stammer både fra kuld i laboratoriet og tilsendte
kuld fra haveejere. Der blev målt 120 æg fordelt på 12 kuld, der efterfølgende blev klækket og
identificeret som plettet gråsnegl. I flere æg blev der under stereolup registreret dobbeltfostre.
Æg af plettet gråsnegl er klare og store. Gennemsnitslængden er 4,44 mm (±0.44sd) og
gennemsnitsbredden 4,16 mm (±0,35). Det største æg, der blev målt, var 6,12 mm langt, og
det mindste æg målte 3,27mm (fig. 13). Æggene er næsten runde 1:0,94 (længde:bredde).
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Fig. 13. Plot af ægstørrelser, længde x bredde i mm, af plettet gråsnegl (n=40).

Forvekslingsmuligheder
De store, klare æg af plettet gråsnegl forveksles ikke med æg af de øvrige store Arion-arter,
som har hvidlige æg, og dermed forveksles de heller ikke med dræbersneglens æg. Æg af
lyretegnet skovsnegl er også klare, men betydeligt mindre.

Agersnegle Deroceras agreste/reticulatum
Almindelig agersnegl Deroceras agreste og netagersnegl Deroceras reticulatum kan kun
adskilles med sikkerhed ved anatomiske undersøgelser. I vores undersøgelse har det ikke vist
sig muligt at skelne de to arters æg. Agersnegle er små, lysbrune snegle på ca. 3 cm. Farven
kan variere fra meleret i lysbrune farver til lys brun med mørkebrune pletter. Agersnegle er
almindelige i haver og på marker. Ifølge Bondesen (1956) lægger agersneglene æg helt hen i
december. Omkring 500 æg lægges i jordhuller i hobe på 20-40 stk. Æggene er kugleformede,
halvgennemsigtige og ca. 2 mm i diameter. Bayne (1968) beskriver æg af Deroceras
reticulatum som 2,0 x 2,2 mm.
Der blev målt 229 æg af agersnegle i vores undersøgelse fordelt på 25 kuld. Bortset fra 2 kuld
blev alle æggene avlet i laboratoriet. Agersneglene lagde først æg efter en kuldeperiode på 14
dage udendørs. Der blev fundet to arter af agersnegl, nemlig almindelig agersnegl Deroceras
agreste og netagersegl D. reticulatum. Det var ikke muligt at skelne de to arters æg, som også
af og til forekom samme sted. Derfor beskrives de to arters æg samlet.
De målte æg af agersnegle var i gennemsnit 2,26 mm (±0,28mm) lange og 2,04 mm (±0,18sd)
brede. De er klare og svagt ovale 1:0,89 (længde:bredde).

Side 24

Bredde mm

3

2

2

3
Længde mm

4

Fig. 14. Plot af ægstørrelser (længde og bredde) for agersnegl.

Forvekslingsmuligheder
Agersnegles æg kan let forveksles med æg af Milax rusticus og Lehmannia nyctelia, som også
har gennemsigtige og klare æg. De er dog en anelse større end agersneglenes æg.
Bøgesnegl Limax marginatus
Gennemgående lidt større end agersneglene med lyreformede bånd på skjoldet. Farven er gråbrungrå med lys køl. Bøgesneglen er almindelig i løvskove, hvor den ofte træffes på
træstammer.
Der er ingen tidligere beskrivelser af bøgesneglens æg.
Der blev målt 10 æg fra et kuld æg af bøgesnegl. Sneglen havde været i plastslikbeholder i
køleskabet. Efter udtagning fra køleskabet lagde bøgesneglen æg.
Bøgesneglens æg er gennemsnitligt 4,79 mm (± 0,45sd) lange og 3,63 mm (0,20sd) brede. De
er klare og forekommer store i forhold til bøgesneglens størrelse. Æggene er meget ovale
1:0,76 (længde:bredde) og let genkendelige.
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Fig. 15. Plot af ægstørrelser, længde x bredde i mm, hos bøgesnegl (n= 10).

Forvekslingsmuligheder
Bøgesneglens æg er meget karakteristiske og kan ikke forveksles med andre snegles. De er
meget ovale og ligner nærmest kapsler med fiskeolie.

Spædsnegl Limax tenellus
Mindre snegl (op til 5cm) uden pletter på skjoldet, men med tydeligt mørke antenner. Den er
stærkt glinsende og langstrakt. Den træffes både i nåle-og løvskov under mos, løv eller
indboret i svampe. Ifølge Bondesen (1956) lægger spædsnegl gennemsigtige, 2 mm store æg
sent på efteråret.
Der blev målt 10 æg fra et kuld lagt af spædsnegl i laboratoriet (fig. 16). Spædsneglen lagde
æg efter en periode i køleskab.
De 10 æg, der blev målt i denne undersøgelse, var i gennemsnit 3,60 mm (±0,09SD) lange og
3,15 mm (±0,07sd) brede. Spædsneglens æg er klare og svagt ovale 1:0,88 (længde:bredde).
Æggene forekom geléagtige og var svagt gullige. Æglægningen skete, mens sneglen var i
køleskab.
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Fig. 16. Plot af ægstørrelser, længde x bredde i mm, hos spædsnegl (n= 10).

Forvekslingsmuligheder
Spædsneglens æg ligger størrelsemæssigt tæt på dræbersneglens æg, men spædsneglens æg er
gennemsigtige og ikke hvide.
Vinbjergsnegl Helix pomatia
Stor skalbærende snegl ca. 4,5cm høj. Vinbjergsneglen er almindelig i haver, på gamle volde
og skrænter og i krat. Æggene lægges i klumper på 60-70 æg i huller gravet ned i jorden
(Hvass 1978). Æggene er ifølge Hvass (1978) 6 mm i diameter.
Der blev målt 23 æg fra 3 kuld af vinbjergsnegle. Æggene er de største æg, der er målt i denne
undersøgelse. Æg af vinbjergsnegl er gennemsnitligt 6,96 mm (±0,64sd) lange og 6,46 mm
(±0,64sd) brede. Æggene er hvide og omgivet af en kalkskal. De er næsten runde, 1:0,93
(længde:bredde).
Forvekslingsmuligheder
Vinbjergsneglens æg bliver på grund af deres anselige størrelse ikke forvekslet med andre
snegles æg (se side 19). Æglægningsstedet i jorden er også karakteristisk for vinbjergsneglen.
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Bredde mm

Æggene lægges i 2-6 centimeters dybde i hulrum, som vinbjergsneglen selv graver.
Dræbersnegle har ikke på noget tidspunkt gravet æggene ned i jorden i laboratoriet.
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Fig. 17. Plots af ægstørrelser, længe x bredde i mm, hos vinbjergsnegl (n=10).

Havesnegl Cepaea hortensis og Lundsnegl Cepaea nemoralis
De to arter ligner hinanden meget. Imidlertid er havesneglen
(1,2-1,5 cm høj) lidt mindre end lundsneglen (1,5-1,7cm høj).
Havesneglen har en lidt mere skrøbelig og skinnende skal. Begge
arter kan have mange forskellige farver, men en forholdsvis
sikker karakter er, at mundingen hos havesnegl er lys, mens den
er brun hos lundsneglen. Steenberg (1911) skriver, at æggene af
lundsnegl lægges i jordhuller, og at æggene er ovale, 2,75 x 3
mm lange og 2,5 mm brede. Bayne (1994) beskriver æg af lundsnegl som 2,5 x 1,96 mm og
hvide. Havesneglens æg beskrives af Steenberg (1911) som kuglerunde med en tynd hvid,
pergamentagtig skal.
Der blev i undersøgelsen ikke fundet æg af havesnegl og kun tre
æg af lundsnegl. Æggene var let sammenklistrede og svære at
måle, men ved sammenligning med æggene af kratsneglen er de
tydeligvis mindre (fig. 18).
De tre æg af lundsnegl var hvide, 2,5 mm lange og 1,96 mm
brede. De er ovale 1:0,77 (længde:bredde). Materialet er meget
sparsomt og derfor usikkert at generalisere ud fra.

Kratsnegl Arianata arbustorum
Kratsneglen er 1,6-2,0 cm høj og har en mere kugleformet skal end have- og lundsnegl.
Farven er rødbrun med gullige pletter og mørke, brudte bånd, som giver skallen et lidt slidt
udseende i forhold til have- og lundsnegl. Den findes i skov og krat, gerne på fugtige steder.
Kratsneglens æg beskrives af Baur & Baur (1998) som kuglerunde og ca. 3 mm i diameter og
med en kalkskal.
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Der blev målt 20 æg af kratsnegl fordelt på to kuld. Kuldene klækkede i laboratoriet og kunne
bestemmes til kratsnegl. Kratsneglens æg er gennemsnitligt 2,83 mm (±0,13sd) lange og 2,71
mm (±0,08sd) brede. De hvide og nærmest runde, 1:0,96 (længde:bredde).
Kratsneglens æg er, som det fremgår af fig. 18, en del større end lundsneglens æg.
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18. Plot af ægstørrelser, længde x bredde i mm, hos kratsnegl (K) (n=20) og lundsnegl (L) (n=3).

Stor glanssnegl Oxychilus drapernaudi
Skallen er skinnende brungul, 11-16 mm bred og ca. 5,5-6 mm høj. Selve sneglen er mørk
skiffergrå. I Danmarks Fauna fra 1911 kan man læse, at den endnu ikke er set i Danmark, men
at den er set i Norge og Sverige og i findes i Syd-, Mellem- og Vesteuropa i haver og
gartnerier. De store glanssnegle i denne undersøgelse er fundet under skjul, især ved
dræbersnegles æglægningssteder i en have i Risskov ved Århus.
Stor glanssnegls æg er hvide, gennemsnitligt 1,58 mm lange og 1,38 mm brede.
De er forholdsvis runde, 1:0,88 (længde:bredde).
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Fig. 19. Plot af ægstørrelser, længde x bredde i mm, hos stor glanssnegl.
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Forvekslingsmuligheder
Stor glanssnegls æg kan forveksles med andre æg af glanssnegle og små husbærende snegle,
men på grund af deres ringe størrelse kan de ikke forveksles med dræbersnegleæg.
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Fig. 20. Oversigt over den gennemsnitlige ægstørrelse hos de undersøgte sneglearter: Stor glanssnegl (Gl),
agersnegl sp (Ag), lundsnegl (Lu), lyretegnet skovsnegl (Ly), kratsnegl (Kr), brunsnegl (Br), spædsnegl (Sp),
dræbersnegl (Dr), rød skovsnegl (Rø), bøgesnegl (Bø), plettet gråsnegl (Pl) og vinbjergsnegl (Vi).
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Bestemmelsesnøgle til snegleæg
Bestemmelsesnøglen gælder æg af snegle, som kan træffes i haver, parker og lignende steder.
Ved hvert punkt i nøglen gives en kort beskrivelse, som leder videre til et andet punkt med
yderligere karakteristika, som igen leder videre, indtil man til sidst ender ved et, evt. flere
mulige slægts- eller artsnavne. Her vil der være en nøjere beskrivelse, som forhåbentlig passer
på de æg, man står med. Nøglen er forenklet og gjort forståelig for lægfolk. Og husk, at kun
æg af dræbersnegle bør bekæmpes!
Nøglen omfatter flg. arter:
Skovsnegle
Dræbersnegl Arion lusitanicus
Sort skovsnegl Arion ater
Rød skovsnegl Arion rufus
Lyretegnet skovsnegl Arion circumscriptus
Brunsnegl Arion fuscus
Nøgen havesnegl Arion hortensis
Mellemstore snegle med hus
Lundsnegl Cepaea nemoralis
Havesnegl Cepaea hortensis
Kratsnegl Arianata arbustorum
Stor snegl med hus
Vinbjergsnegl Helix pomatia
Limax-arterne
Bøgesnegl Limax marginatus
Plettet kældersnegl Limax maximus
Spædsnegl Limax tenellus
Agersnegle
Almindelig agersnegl Deroceras agreste
Netsnegl Deroceras reticulatus
Maltesersnegl Deroceras caruanae

Æg af landsnegle kan groft inddeles i to typer
I Gennemsigtige og geléagtige æg
II Æg, som mere eller mindre er dækket af en hvid eller gullig kalkskal
NB: Bayne, 1968 beskriver nøjere, hvordan landsnegles æg kan inddeles i tre forskellige
typer. Han har en tredje type af æg, der beskrives som værende med en skal bestående af
kalkpartikler i en gelématrix. Disse æg grupperes under gruppe II vores inddeling.
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Bestemmelsesnøgle
1a Æggeskallen er hvid-gulig, uigennemsigtig og fast………2
1b Ægget er gennemsigtigt og geléagtigt ................................7

2a Æg under 2 mm.
Stammer fra små nøgensnegle, fx pindsvinesnegl, eller små
skalbærende snegle, fx glanssnegle.
Stor glanssnegls Oxychilus drapernaudi´s æg har en tynd og hård skal, som er
helt hvid eller gulligt hvid. Ægget er næsten kuglerundt og lidt ru i overfladen.
Der ligger som regel fra 1-17 æg i et kuld.

2b Æg større end 2 mm………………………………………3
Stor glanssnegl med et æg.

3a
3b

Æg ca. 2-3 mm i diameter..............................................4
Æg over 3 mm diameter…………………….................5

4

Æg fra en mellemstor snegl med hus.
Fx havesnegl, lundsnegl og kratsnegl, eller fra nøgensneglene
brunsnegl og nøgen havesnegl.
Lundsneglens Cepaea nemoralis’s æg (kun 3 stk. i vores undersøgelse) er gennemsnitligt 2,5 mm lange og
1,96 mm brede. De er ovale 1:0,77 (længde:bredde). Steenberg 1911 angiver, at æggene lægges i jordhuler
i ret variabelt antal, nemlig fra 10-80 stk., i almindelighed dog med en klump på et halvt hundrede stykker.
De er nærmest ovale, ca. 2,75-3 mm lange og 2½ mm brede.
Kratsnegl Arianata arbustorum’s æg er gennemsnitligt 2,83 mm lange og
2,71 mm brede. De er hvide og nærmest runde, 1:0,96 (længde:bredde).
Brunsnegls Arion subfuscus’s æg er gennemsnitligt 3,13 mm (±0,65sd)
lange og 2,6 mm brede og let ovale, 1:0.86 (længde: bredde).
Nøgen havesnegl Arion hortensis. Steenberg (1911) skriver, at æggene
lægges i jordhuller i kuld på 50-80 æg. De er kugleformede, først
halvgennemsigtige og svagt mælkehvide, senere uigennemsigtige og
gullige. Ægstørrelsen er 2-3 mm.

Kratsnegl med æg.

Lyretegnet skovsnegls Arion circumscriptus’. Gavin et al. (2005) beskriver
æg af lyretegnet snegl som perle hvide, 1,5-2 mm.

5a Æg over 6 mm i diameter.
Stammer fra vinbjergsnegl.
Vinbjergsneglens H. pomatia´s æg findes praktisk taget altid nedgravet i en lille hule under jordoverfladen.
Æggene er hvide og lidt elastiske, når man trykker på dem.

5b Æg 3-6 mm i diameter..........................................6
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Æg af vinbjergsnegl (th.) sammen med
æg af dræbersnegl.

6

Æg mellem 3,5 og 5,0 mm.
Stammer fra en af de store arter i Arion-slægten. Æggene forveksles nemt med hinanden.
Hvis de findes i en have, drejer det sig højst sandsynligt om dræbersnegleæg (se
nedenfor). De to øvrige, store arter i slægten er tilknyttet skove (sort skovsnegl Arion
ater) og parker (rød skovsnegl Arion rufus).
Rød skovsnegls Arion rufus’ æg er som helt nylagte kridhvide og skinnende blanke. Efter et par dage bliver
de mere matte i overfladen og nærmest elfenbenshvide. De er gennemsnitligt 4,13 mm lange og 3,76 brede
og omgivet af en tynd kalkskal. Æggene virker helt kuglerunde, 1: 0,93 (længde:bredde). De kan findes
enkeltvis, men typisk i kuld på 20-30 stk., som er lagt under barkstykker.
Sort skovsnegl Arion ater. Steenberg 1911 beskriver æggene som ovale, 4 x 5 mm, halvklare og med en
læderagtig skal, hvori der er indlejret talrige, fine kalkkorn. Hvis æggene tørres, bliver de hvide.
Dræbersneglens Arion lusitanicus’ æg er blanke og skinnende som
helt nylagte. De er ikke kridhvide som den røde skovsnegls, men
noget gullige, og de bliver matte på overfladen efter et par dage.
Æggene er gennemsnitligt 3,88 mm lange og 3,40 mm brede og
omgivet af en tynd kalkskal. Æggene virker ovale, 1:0,87
(længde:bredde). De er som regel altid lagt i kuld på 30-60 stk., fx
under sten eller et gammelt bræt. De lægges kun sjældent frit på
jordoverfladen.

Dræbersnegl (lys form) med æg.

7a Æg 3-6 mm og gennemsigtigt.
Stammer fra plettet gråsnegl eller spædsnegl. Æg af
spædsnegl er gennemsnitligt lidt mindre end plettet
gråsnegls æg.
Plettet gråsnegls Limax maximus’ æg er næsten kuglerunde, 1:0,94
(længde:bredde) og gennemsnitligt 4,44 mm lange og 4,16 mm brede. I
enkelte tilfælde kan de være op til 6 mm store. Æggene ligger ofte i store
klumper under sten og træstykker.

Æg af plettet gråsnegl.

Spædsneglens Limax tenellus’ æg er gennemsnitligt 3,60 mm lange og
3,15 mm brede. De er klare, svagt mælkede og svagt ovale, 1:0,88
(længde:bredde).

7b

Æg 3-6 mm, gennemsigtigt og meget ovalt…………..8
Æg af bøgesnegl.

Spædsnegl med æg.

Bøgesneglens Limax marginatus’ æg er meget ovale, 1:0,76
(længde:bredde) og ofte lidt spidse i den ene ende, gennemsnitligt 4,79
mm lange og 3,63 mm brede. Æggene er klare og ganske svagt gulligtgrønne.

7c Æg er mindre end 3 mm...................................................8
Bøgesnegl med æg.

8

Æg rundt, gennemsigtigt og mindre end 3 mm.
Æg af agersnegle eller lyretegnet skovsnegl.
Agersnegles æg måler er i gennemsnit 2,26 mm lange og 2,04 mm
brede. De er klare og svagt ovale, 1:0,89 (længde:bredde). De lægges
spredt eller i klumper i jorden.

Netsnegl med æg.

Fra Danmark kendes pt. flg. arter af agersnegl: Almindelig agersnegl Deroceras agreste, Netsnegl
Deroceras reticulates, Maltesersnegl Deroceras caruanae og Glatsnegl Deroceras laeve.
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Nye arter af snegle i Danmark
I forbindelse med undersøgelsen af æg af danske havesnegle blev der fundet fire sneglearter,
som ikke tidligere er kendt fra Danmark. Det drejer sig om arterne Milax rusticus, Lehmannia
nyctelia, Boettgerilla pallens og Oxychilus helveticus.
Milax rusticus
Æg og et par døde snegle af arten Milax rusticus blev indsendt af Anne Lise og Egon Bech,
Helsinge, den 7. oktober. Æggene var indsamlet i kompost. Umiddelbart blev æggene antaget
for at være fra agersnegl, men det blev dog bemærket, at æggene var mere ru i overfladen og
lidt blødere end normalt. De to voksne eksemplarer af sneglen, som var med i æsken med æg,
var døde under transporten og på vej til at gå i opløsning. De blev derfor ikke identificeret
med det samme, men konserveret i en blanding af glycerol og alkohol. Æggene blev sat til
klækning. En senere anatomisk undersøgelse af de indre organer hos de konserverede
eksemplarer viste, at der var arten Milax rusticus. Æggene fra Helsinge passede ikke
størrelsesmæssigt med plottet af agersnegles æg, og da æggene klækkede, og de små snegle
var store nok til, at de kunne bestemmes, kunne det bekræftes, at æggene også stammede fra
Milax rusticus.

Æske med æg og kadaver af Milax rusticus indsendt fra Helsinge.

Milax rusticus er ikke tidligere fundet i Danmark, men forekommer i Frankrig, Belgien,
Holland, Schweiz og Tyskland, Irland og England (Kerney1979, Anderson 1996). Der er et
fund uden belæg fra 1900-tallet fra Slesvig-Holsten (Wiese1991). Milax rusticus er ikke kendt
som hverken skadedyr eller invasiv art nogen steder fra.

Milax rusticus
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Milax rusticus er op til 10 cm lang og brungul med mørkere pletter og striber. Den har i
forhold til andre nøgensnegle et forholdsvist stort hoved, og på skjoldet ses koncentriske
ringe. Over åndehullet, der er lyst i kanten, er der en fin fure, der ligger som en parabelbue
med spidsen fremad på skjoldet. Forkanten af skjoldet sidder som en flap over hovedet, når
sneglen trækker sig sammen. Der er to ”accessory glands” vedhæng på kønsorganerne, der
åbner sig mod atrium på kønsorganerne.

Æg af Milax rusticus.

Æggene er noget ru, og overfladen minder om ”frosted” glas. Æggene er i gennemsnit 3,13
mm (±0,16sd) lange og 2,49 mm brede (±0,11sd). Æggene er tydeligt ovale, forholdet mellem
længde og bredde er 1:0,80 (længde:bredde).

Lehmannia nyctelia
Under den statistiske analyse blev vi opmærksomme på, at et kuld af, hvad vi antog var et
kuld af lyretegnet skovsnegl, så helt anderledes ud end de øvrige kuld af arten. Æggene var
betydeligt længere og mere ovale end æggene fra lyretegnet skovsnegl. En nærmere
undersøgelse af den æglæggende snegl afslørede, at hvad der overfladisk set meget lignede en
lyretegnet skovsnegl, i virkeligheden var en snegl fra en helt anden slægt. Åndehullet,
pneumostomet, sad nemlig langt tilbage på skjoldet. Sneglen havde ydermere en lys ring
omkring åndehullet og koncentriske ringe på skjoldet. Det viste sig, at sneglen tilhører
slægten Lehmannia. En dissektion af kønsorganerne viste, at det højst sandsynligt er arten
Lehmannia nyctelia.
Lehmannia nyctelia er ikke tidligere set i Danmark, men er udbredt i Midt- og Østeuropa,
hvorfra den er spredt til bl.a. USA. Der blev ved nøjere gennemsyn af arterne fundet to
eksemplarer. Disse to arter blev isoleret i et terrarium den 10. december, og den ene snegl har
efterfølgende lagt æg.
Lehmannia nyctelia er kun kendt som skadedyr på New Zealand (Barker 1999), og der er ikke
noget, der tyder på, at den er invasiv.

Lehmannia nyctelia. Pilen angiver den tydelige, lyse zone omkring åndehullet.
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Ægget er specielt på grund af overfladen og slimlaget, som har en stribet overfladestruktur,
der nærmest ligner kogte glasnudler. Lehmannia nyctelia har meget ovale æg, 1:0,76
(længde:bredde), som i nogle tilfælde er spidse i den ene ende. Æggene er gennemsnitligt
3,14 mm (±0,07sd) lange og 2,38 mm (±0,06sd) brede.

Æg af Lehmannia nyctelia.

Lehmannia nyctelia har følgende kendetegn: Åndehullet sidder meget langt tilbage på skjoldet
og er omgivet af en meget tydelig lys ring. Gennem skjoldet kan man ane resterne af huset
som en flad plade. På skjoldeet er der et par mørke streger, som danner et lyretegnet mønster.
Hen ad ryggen er der to eller flere mørke striber. Det er en relativt lille snegl, 5-6 cm lang.
Det er nødvendigt at dissekere kønsorganerne for at kunne skelne den fra Limax valentianus,
som af og til kan optræde i væksthuse i Danmark. Lehmannia nyctelius har ingen flagel på
penis, hvad Limax valentianus har.

Boettgerilla pallens
Boettgerilla pallens blev fundet i skoven på Skæring hede nord for Århus den 22.oktober
2008. Sneglen var udstrakt og ualmindelig lang og tynd. Bortset fra farven mindede den om
en regnorm. Eksemplaret, som blev målt på museet, var 62 mm i udstrakt tilstand, men kun 18
mm i hviletilstand. Sneglen er mørkegrå på ryggen og lysere mod bugen. Åndehullet sidder
næsten midt på skjoldet. Fra åndehullet strækker der sig en fure fremad og en bagud – den ses
tydeligt på det levende eksemplar.
Boettgerilla pallens er ikke tidligere dokumenteret i Danmark, men von Proschwitz oplyser i
en personlig meddelelse til Reise et al. 2000, at han har fundet den i Danmark i 1998. Teddy
van Proschwitz (2004) fra Naturhistorisk Museum i Göteborg har beskrevet arten blandt
indførte/indslæbte snegle i omegnen af Göteborg og omtaler Boettgerilla pallens
som “Masksniglen”.
Boettgerilla pallens stammer oprindeligt fra Kaukasus, nærmere bestemt Abkazhien og
Georgien. Herfra er den blevet indslæbt til bl.a. Nordamerika, England, Tyskland, Polen,
Tjekkiet, Slovakiet, Schweiz, Belgien, Frankrig, Finland, Rumænien, Østrig, Sverige, Tyrkiet,
Andorra, Norge, Sverige (Reise et al. 2000), Litauen (Satkauskiene 2001) og Sydamerika
(Hausdorf et al. 2002).
Sneglen tilhører den hypogeiske fauna, dvs. at den tilbringer næsten hele livet gravet ned i
jorden, hvor den lever af bl.a. planterødder. Dyret kan bevæge sig helt ned til 60 centimeters

Side 36

dybde i jorden, men findes mest i de øverste 25 cm. Føden består af regnormefækalier,
detritus og henfaldende plantemateriale (Gunn 1992). Den æder også æg af nøgensnegle, men
der er ikke noget, der tyder på, at denne art noget sted er et skadedyr for planteavl, men dens
underjordiske levevis gør det svært at vide med sikkerhed (Fechter & Falkner 1990).

Boettgerilla pallens hvile (tv.) og i udstrakt tilstand (th.).

Oxychilus helveticus “Schweizisk glanssnegl”
I forbindelse med forsøg med glanssnegle som ægprædatorer blev der fundet et par
eksemplarer af Oxychilus helveticus. Arten ligner meget Drapernauds glanssnegl, men den har
ikke så udprægede vækstlinjer i skallen, og på det levende eksemplar kan man tydeligt se, at
kapperanden er meget mørk, nærmest sort. Fundet blev sammenlignet med eksemplarer fra
udlandet i museets mollusksamling og stemte ganske overens med disse. Oxychilus helveticus
findes i Schweiz, Frankrig, Belgien, Storbritannien (Kerney et al. 1979) og i Holland
(Boesveld 2005). Glanssneglene er indsamlet i haver Randers og omkring Århus.

Oxychilus helveticus set nedefra (tv.) kan strække sig langt ud af skallen. Læg mærke til den tydelige
midterstribe under foden. Pilen på fotoet th. angiver den mørke kapperand.

Side 37

Dræbersneglens potentielle fjender
Problemet med invasive arter som dræbersnegle er, at de på deres nye levested ikke er en del
af den økologiske balance og derfor ofte får mulighed for at formere sig uhæmmet. De
prædatorer, parasitter og konkurrenter, som i hjemlandet har holdt bestanden i ave, findes ikke
altid i det nye værtsland. Med tiden vil den nye art uvægerligt blive en del af det økologiske
system, men spørgsmålet er, hvor lang tid der vil gå, og hvilke konsekvenser tilpasningen vil
få for de hjemmehørende arter. Uden konkurrence og fjender vil dræbersneglen fortsætte med
at formere sig og skabe problemer i haver og formentlig også i naturområder med særlig
sårbar urtevegetation (Reddersen 2006). Dræbersneglen har nu siden slutningen af 1980’erne
formeret sig kraftigt og med stor hast bredt sig til næsten hele landet (Pagh et al. 2006).
Spørgsmålet er, om dræbersneglen har været her længe nok til, at den på nogle lokaliteter har
fået naturlige fjender, og om disse fjender evt. kan anvendes som naturlig bekæmpelse i haver
og naturområder. Flere prædatorer, som er kendt for at æde andre snegle, har været nævnt
som mulige fjender, bl.a. skrubtudse, pindsvin, kragefugle, solsort, løbebiller og andre snegle.
Imidlertid har der været teorier om, at prædatorer undgik dræbersnegle pga. det tykke og
træge slimlag, og i en undersøgelse af Schroeder et al. (1999) har man fundet et stof
(miriamin), som kan virke afskrækkende på ægprædatorer, fx Hermonia axyridis.
Formålet med denne delundersøgelse var at undersøge, om der er hjemmehørende arter, som
dels æder unge snegle, dels æder dræbersneglens æg.

Større prædatorer
Skrubtudse Bufo bufo
Skrubtudsen anses for den almindeligste padde
i villahaver. Skrubtudsen er nataktiv, og mange
tudser tilbringer sommerkvarteret på
skyggefulde og fugtige steder i haver. Tudsens
gavnlige effekt som sneglespiser nævnes ofte.
Fx står der i Danmarks Dyreverden: ”Selv få
tudser er i stand til at holde et jordbærbed
næsten fri for snegle” (Schiøtz 1970). Desuden
er tudsen beskrevet som potentiel fjende til dræbersneglen i utallige artikler i haveblade, fx
Haven, nr. 6 2008, og på nettet (http://www.thybo.net/vand/draebersnegle.htm,
http://www.havebureauet.dk/00011/00308/
Der mangler imidlertid dokumentation for, at tudserne æder dræbersnegle. Formålet med
forsøget var at undersøge, om skrubtudser æder dræbersnegle, og om de ser ud til at
foretrække andre fødeemner frem for dræbersnegle. Forsøgene kan ikke give noget svar på,
hvor mange dræbersnegle en tudse kan æde i løbet af en sæson og dermed heller ikke, om den
har en reel effekt på bestanden af dræbersnegle.
Metode
Seks tudser i størrelsen 5-7,5 cm (snude-hale) blev indfanget til cafeterieforsøg fra hhv.
Silkeborg.og Djrusland. Tudserne blev fange kort tid, før forsøget blev sat i gang. Hver tudse
blev placeret i et miniterrarium 18,5 x 18,5 x 11,5cm (en slikbeholder af plastic forsynet med
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små lufthuller) i laboratoriet ved ca. 20°C. I hvert miniterrarium var der i bunden et stykke
tyndt, hvidt skumgummi, som blev holdt fugtigt, et ”minibad” (låget af et henkogningsglas)
samt et skjul bestående af en halv urtepotte (JIFFY-pot). Efter forsøget blev alle tudserne sat
ud på fundstedet igen.
I fem dage fra den 21. oktober fik alle tudserne tilbudt naturlige fødeemner en gang om
dagen. De fik en kompostorm, en bænkebider, en agersnegl og en dræbersnegl (1-1,5 cm
lang). Terrariet blev tilset den efterfølgende dag, hvor tilbageblevne fødeemner i terrariet blev
noteret, og manglende fødeemner blev erstattet med nye sammen med friskt vand.
Resultater
Tudserne åd i gennemsnit mellem 1 og 3 byttedyr pr. dag. Der var ingen signifikant forskel på
det antal fødeemner, som de enkelte tudser satte til livs pr. dag, og – som det fremgår af fig.
21 – havde tudserne ingen særlige præferencer i forhold til de fødeemner, de blev tilbudt. De
åd dræbersnegle på lige fod med andre fødeemner.

Fig. 21. Figuren angiver det gennemsnitlige antal fødeemner, som seks tudser åd pr. dag i fem dage under et
cafeterieforsøg.

Diskussion
Tudserne i forsøgene blev fanget kort før vinterdvalen, som varer fra oktober-marts. Selv om
tudserne blev holdt ved ca. 20°C, kan det ikke udelukkes, at tudserne i forsøgene åd færre
byttedyr, end de ville have ædt, hvis forsøget var blevet udført i sommerperioden. Imidlertid
viser forsøget, at tudser ikke undgår dræbersnegle. Adfærdsforsøg viser, at tudser reagerer på
bevægelse (Ewert 1970), når de fanger føde, og dermed vil have en tendens til at fange de dyr,
som bevæger sig mest. I vores forsøg er bænkebideren da også det bytte, som har den højeste
score og ofte et bytte, som er blevet ædt få sekunder efter, at det blev sat ned til tudsen.
Fødeundersøgelser af tudser viser, at de æder bytte på 1-4 centimeters længde, og at der ikke
er et signifikant forhold mellem tudsens størrelse og det bytte, den æder (Gittins 1987). Om
en tudse i jordbærbedet virkelig kan holde en population af snegle nede, kan ikke afgøres
uden ydereligere undersøgelser.
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Pindsvin Erinaceus europaeus
Pindsvin nævnes ofte som redningen for
haveejere med dræbersnegle. Fx står der i BT
den 13. maj 2008: ”Pindsvin guffer
dræbersnegle – plejestationer kimes ned af folk,
der vil have pindsvin til at bekæmpe
dræbersnegle”. Og samme dag i Avisen.dk:
”Pindsvinet er haveejernes nye våben i kampen
mod dræbersneglene. Et pindsvin kan æde
omkring 50 snegle om dagen – plus æg”.
Pindsvinet som potentiel fjende til dræbersnegle
har været diskuteret, og en teori har været, at pindsvinet undgår de store dræbersnegle pga.
sneglens seje slim. Der har hidtil ikke været foretaget undersøgelser af pindsvinets føde i
Danmark, men i England (Yalden 1974) og Tyskland (Grosshans 1983) er der forholdsvis
detaljerede undersøgelser af, hvad pindsvin æder. Disse undersøgelser viser, at især
mellemstore biller som løbebiller, skarnbasser, snudebiller og oldenborrer ædes i stort antal
og udgør 28-56% af føden, mens sommefuglelarver udgør fra 1 til 43% af føden og regnorme
8-34% af føden. Ørentviste tages hyppigt, men udgør kun 1,5-10% af føden. Tusindben udgør
0,3-2% af føden. Undersøgelserne viser også, at pindsvin gerne tager mindre snegle med hus.
Også nøgensnegle som agersnegl, nøgen havesnegl og den plettede gråsnegl forekommer i
pindsvinets føde, mens de store Arion-arter, som dræbersneglen tilhører, sjældnere findes i
føden. Mere lejlighedsvis tager pindsvinet også bænkebidere, hvepse, myrer, edderkopper og
græshopper. Pindsvinets føde varierer gennem sæsonen efter tilgængelighed. I det tidlige
forår og i efteråret dominerer regnorme kosten, og midt på sommeren dominerer biller og
sommerfuglelarver. De nævnte fødeundersøgelser i Tyskland og England er foretaget, inden
dræbersneglen for alvor gjorde sit indtog, men set ud fra disse undersøgelser giver det ikke
meget håb om, at pindsvin vil æde store mængder dræbersnegle, hvis der er andre fødeemner
til rådighed.
Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, om pindsvin æder dræbersnegle og i så
fald, hvordan de prioriterer dem som føde i forhold til andre fødeemner. En pilotundersøgelse
skulle afgøre, om vi kunne finde snegles raspetunge (radula) og kæbestykker i pindsvinets
ekskrementer. Hvis radula og kæbestykker kan passere uskadt gennem mave-tarm-systemet
på et pindsvin. Kan de findes i ekskrementerne og bruges til at artsbestemme de snegle, som
pindsvinet har ædt. Ved indsamling og analyse af pindsvineekskrementer i forskellige
områder med og uden dræbersnegle, kan man undersøge, i hvor høj grad snegle indgår i føden
hos pindsvin i de forskellige områder. De to tidligere undersøgelser af pindsvins føde i
Tyskland og England er foretaget ved at undersøge pindsvins maveindhold. Indsamling af
pindsvineekskrementer og ekskrementanalyse giver muligheder for langt større mængder
data.
Metode
For at undersøge pindsvins præference for dræbersnegle i forhold til andre fødeundersøgelser
blev tre delundersøgelser iværksat: Cafeterieforsøg (se senere) med både vilde pindsvin og
pindsvin fra plejestationer samt et fodringsforsøg, der skulle afsløre, om radula og
kæbestykker fra forskellige snegle kunne findes i pindsvins ekskrementer. Dyrenes
Beskyttelses plejestation i Funder Bakker ved Silkeborg og Pindsvinehjælpens plejestation i
Tranbjerg blev kontaktet for at høre, om de ville indgå i et projekt, der skulle afklare, hvorvidt
pindsvin æder dræbersnegle. Begge stationer indvilligede i, at der blev lavet forsøg med de
pindsvineunger, som kunne æde fast føde. Af hensyn til hvornår pindsvinene skulle sættes ud,
kunne der ikke laves lige mange forsøg med alle individer. Tre pindsvin blev desuden fragtet
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fra plejestationen i Funder Bakker til Skæring ved Århus. Her og på plejestationerne blev der
lavet cafeterieforsøg og fodringsforsøg (se senere). Pindsvinene blev efter forsøgene i
Skæring sat fri.
Cafeterieforsøg med unge pindsvin
Undersøgelserne af pindsvins fødepræference blev foretaget med cafeterieforsøg, hvor
pindsvin fik tilbudt 8-9 forskellige, naturlige fødeemner. Forsøgene blev udført i perioden 22.
september til 18. november, dvs. i den periode, hvor unge pindsvin er i vækst og normalt
forbereder sig på at gå i hi.
Pindsvinene blev sat i forsøgskassen to til tre stykker ad gangen. På denne måde følte
pindsvinene sig formentlig mere trygge og motiverede hinanden til at æde. Forsøgskassen var
en plastkasse på 100 x 52 x 15 cm. I bunden af kassen var der avispapir for at gøre bunden
mindre glat.
Careterieforsøgene foregik på plejestationene i Funder Bakker ved Silkeborg i uge 39, i
Skæring i ugerne 42 og 43 og i Tranbjerg i uge 47 og 48. Forsøgene blev lavet lige før det
tidspunkt, hvor dyrene var vant til at blive fodret. I Funder Bakker foregik forsøgene mellem
kl. 13.30 og 16.00 og i Skæring og Tranbjerg mellem kl. 18.00 og 20.00. Pindsvinene blev
alle tre steder hovedsageligt fodret med killingefoder og kattepiller. I Funder Bakker og i
Tranbjerg fik pindsvinene fra tid til anden, men ikke dagligt, naturlige fødeemner som fx
regnorme og snegle med hus. På plejestationen i Funder Bakker og i Skæring gik pindsvinene
i udendørs løbegårde. Pindsvinene i Tranbjerg blev holdt inden døre eller i en havestue.

Levende fødeemner: 1 regnorm, 1 skarnbasse, 1-2 dræbersnegle af forskellig størrelse (se
senere), 1 nøgen havesnegl, 1 agersnegl, en havesnegl (snegl med hus på max 1 cm i
diamanter, fordi det viste sig, at de unge pindsvin ikke var i stand til at knuse snegle med
større hus) og 1 bænkebider blev placeret midt i kassen. Pindsvinene gik i kassen i 15
minutter, hvorefter forsøget blev afsluttet. De fødeemner, som pindsvinene åd, blev så vidt
muligt noteret i den rækkefølge, de blev spist. Der blev ikke gjort noget forsøg på at holde øje
med, hvilket individ der åd fødeemnet. Det skete ofte, at et pindsvin åd fx en halv skarnbasse
eller en snegl, hvorefter et andet pindsvin åd resten. Ved forsøgets afslutning blev de
fødemner, der var tilbage i kassen, noteret ned. De manglende fødeemner blev erstattet af nye,
og et nyt hold pindsvin blev sat i kassen. Hvert pindsvin var kun i kassen en gang i løbet af et
døgn. Især regnorme og bænkebidere havde tendens til at ville gemme sig under avisen i
forsøgskassen. De blev fisket frem og lagt i midten af kassen igen. Forsøg, hvor pindsvin
gentagne gange kravlede ud af kassen eller blot sad og gemte sig i et af hjørnerne, blev
afsluttet før tid og ikke brugt i den efterfølgende databehandling.
Forsøg med vilde pindsvin
På to lokaliteter – i en sommerhushave i Skæring og i baghaven ved Naturhistorisk Museum,
hvor der var set pindsvin – blev der opsat en foderplade på 1 x 1 m og et

Side 41

overvågningskamera, Bushnell. Foderpladen var forsynet med en saltkant, så sneglene ikke
kravlede væk fra pladen. Overvågningskameraet var forsynet med en laser-censor, som
registrerede bevægelse på foderpladen. Ved bevægelse startede kameraet en
optagelsessekvens på 15 sekunder. Fortsatte aktiviteten, blev der hvert 30. sekund startet en
ny videosekvens. På denne måde kunne man se, hvilke dyr der besøgte pladen. På pladen blev
der inden mørkets frembrud i perioden 6.-14. oktober lagt følgende fødeelementer: 5
kattepiller, tre små stykker avokado, en levende, men hovedløs regnorm, en frossen
skarnbasse, en levende havesnegl, en levende agersnegl, en levende nøgen havesnegl, 10
snegleæg på et blad, en levende dræbersnegl <5cm og en dræbersnegl uden hoved. Hver
morgen inden kl. 8.30 blev pladen tjekket for tilbageblevne fødeemner, som blev noteret ned.
Fodringsforsøg
Tre pindsvin blev holdt i løbegård, 1,5 x 1,5 m på fliser under halvtag. Dag 1, den 22.oktober,
blev de fodret med frosne og optøede snegle: tre voksne agersnegle, tre havesnegle og
hovederne af tre voksne dræbersnegle. Sneglene blev blandet i opblødte killinge-kattepiller,
som var en del af deres normale kost. De efterfølgende 5 dage blev pindsvineekskremeterne
fra de tre pindsvin samlet ind. Ekskrementerne blev lagt i en plasticpose og påført dato og
indsamlingsdag (1-5). Poserne med ekskrementer blev opbevaret i en fryser, indtil de blev
analyseret. Ekskrementerne blev sigtet gennem en 1 mm sigte for at opfange radula og kæber
fra snegle. Det sigtede materiale blev efterset under en stereolup i 6x forstørrelse. For at gøre
det nemmere at artsbestemme kæber og radula var der i forvejen lavet præparater af radula og
kæber fra agersnegl, havesnegl og dræbersnegl.

Resultater
Cafeterieforsøg
Der blev lavet forsøg med 8 ”kuld” pindsvin (ikke alle var naturlige kuld, men individerne
kom fra de grupper, de blev holdt i på plejestationen). Der blev i alt testet 21 individer. To
kuld svarende til 4 individer udgik af undersøgelsen, da de stort set ikke ville æde fødeemner i
forsøgsbakken (dvs. under to fødeemner pr. gang). Pindsvinene var alle unge pindsvin fra
sommeren 2008, og de vejede fra 206 g til 700 g, dvs i gennemsnit 394 g.

Kuld
nr.

Antal
forsøg

Skarnbasse

1
3
4
5
6
8

Anta
l
indiv
ider
5
3
2
2
2
3

11
10
2
4
5
4

0,8
0,7
0,0
0,5
0,8
0,3

Sum/
gn

17

36

0,5

Bænkebider

Agersnegl

Nøgenhavesnegl

Dræbersnegl
<5cm

Dræbersnegl
<2 cm

Æg af
dræbersnegl

Havesnegl

Regnorm

0,0
0,1
0,0
0,8
0,0
0,3

0,4
0,6
1,0
1,0
0,4
0,5

0,0
0,8
0,5
1,0
0,6
0,8

0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1,0
0,2
0,8

0,3
0,8
0,5
0,8
0,2
0,5

0,4
0,7
0,0
0,8
0.4
0,5

0,2
0,8
0,5
0,8
0,4
1,0

0,2

0,6

0,6

0,08

0,5

0,5

0,5

0,6

Tabel 2. Oversigt over antal forsøg med hvert ”kuld” og gennemsnitspræferencen for de 9 fødeemner. Kuld nr. 2
og 7 udgik, da de ikke ville æde i kassen. I de første forsøg var der ikke små dræbersnegle til rådighed.
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Fig. 22. Oversigt over pindsvins præference for forskellige naturlige fødeemner
i cafeteriaforsøg.

Selv om der var mindre forskelle på pindsvinekuldenes præference for de enkelte fødeemner,
så åd de i gennemsnit signifikant færre bænkebidere og mellemstore dræbersnegle (3-5cm)
H=15,43 p=0,031 (Kruskal-Wallis) end de andre fødeemner, som blev tilbudt under forsøget.
Der så imidlertid ikke ud til at være forskel på pindsvinenes præference for unge
dræbersnegle på under 2 cm i forhold til nøgen havesnegl, havesnegl og agersnegl (tabel 2 og
22 ). Når kuldet i Skæring åd dræbersnegle var det i omkring 50% af tilfældene de
mellemstore. Dette skyldes hovedsagelig et individ, det mindste pindsvin i kuldet. Årsagen
kan være, at det mindste pindsvin i konkurrence med de større pindsvin i kuldet ikke har fået
tilstrækkeligt med kattepiller i det daglige og derfor har været sultent under forsøgene.
Desuden var det i uge 42 og 43 betydelig koldere end i uge 39, da forsøgene blev udført i
Funder Bakker, og i forhold til pindsvinene i Tranbjerg, som blev holdt inden døre, hvilket
kan have øget appetitten. Der foreligger videoklip fra Skæring af et pindsvin, som æder en
dræbersnegl på 7 cm. Karakteristisk for pindsvinene, som havde ædt dræbersnegle og til dels
også agersnegl og nøgen havesnegl, var, at de tørrede munden af i avisen gentagne gange,
sandsynligvis for at fjerne slim. Der blev ædt dræbersnegleæg i omkring 50% af alle
forsøgene, men det er lidt misvisende, da det som regel kun drejede sig om 2-3 æg af de 10
æg, som pindsvinene fik tilbudt.

Fig. 23. Pindsvin på forsøgsplade. Foto fra
overvågningskameraets videosekvens, optaget med
infrarødt lys.
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Forsøg med vilde pindsvin
Vilde pindsvin viste sig overraskende at være mindre tilbøjelige til at æde naturlige
fødeemner på forsøgsbakken end pindsvinene fra plejestationen.
Pindsvinet i haven ved Naturhistorisk Museum besøgte kun pladen fra den 6. til den 9.
oktober, herefter forsvandt det og blev nogle dage senere fundet dødt i haven. I løbet af de tre
nætter åd pindsvinet kun kattepiller og avocado. En gang var der tegn på, at pindsvinet havde
tygget i en havesnegl (skallen var knust), og nogle af æggene manglede en enkelt morgen,
desuden blev en skarnbasse ædt. Dette til trods for at naturlige fødeemner som regnorm,
agersnegl, nøgen havesnegl, hel- og del af dræbersnegl, skarnbasse og snegleæg var til
rådighed hver nat.
Pindsvinet i Skæring besøgte pladen 6.-9.oktober (fig. 23), hvorefter det blev mere ustabilt og
kun opsøgte pladen tre gange mere i perioden frem til den 15. oktober. Samme tendens gjorde
sig gældende som i haven ved Naturhistoisk Museum: kattepiller og avocado blev konsekvent
ædt, mens de 6 natlige besøg kun resulterede i, at pindsvinet havde ædt en skarnbasse, et par
snegleæg, en halv regnorm og tygget i en havesnegl (snegl med knust skal blev fundet næste
morgen).
Fodringsforsøg (pilotforsøg)
Fodringsforsøget viste, at der allerede dagen efter kunne findes skalrester og kæbe af
havesnegl og radula af dræbersnegl i ekskrementerne. Det er dermed muligt på basis af
pindsvins ekskrementer at undersøge, i hvor høj grad forskellige snegle indgår i føden.
Diskussion
Selv om pindsvinenes præference for fødeemner varierede fra kuld til kuld (tabel 2), åd de
signifikant færre bænkebidere og dræbersnegle på mellem 3 og 5 cm . Unge dræbersnegle på
under 2 cm blev dog ædt på lige fod med de andre snegle. Man kunne have frygtet, at unge
pindsvin opfostret på en plejestation på kattepiller ikke ville tage naturlige fødeemner. Dette
viste sig ikke at være tilfældet. Et af kuldene, kuld nr. 8, var tre vilde pindsvin, som blev bragt
til plejestationen i Tranbjerg den 10. november og blev testet allerede dagen efter og den
følgende uge. Disse vilde pindsvin adskilte sig ikke i præference fra de øvrige pindsvin.
Resultaterne af cafeterieforsøgene med pindsvinene på plejestationerne stemmer godt overens
med, hvad vi ved fra de tidligere undersøgelser af pindsvins føde. Bænkebidere og de store
arter af snegle i Arion-slægten står ikke øverst på spisesedlen. Det ser dog ud til, at pindsvin i
forår og efterår, når de mindre dræbernegle er til stede, kan have en vis effekt på bestanden af
dræbersnegle. Om foråret og om efteråret vil pindsvinene være presset, dels fordi der er færre
fødeemner end om sommeren dels pga. den hhv. lige overståede eller forestående
dvaleperiode. Ser man på pindsvinet som prædator, kan den alene af hensyn til sin størrelse
sætte langt større mængder snegle til livs, især når det drejer sig om unge dræbersnegle på
under 2 cm end de øvrige småprædatorer. Et pindsvin på 500-700 g har brug for 90-140 kcal i
døgnet svarende til 60-90 g føde eller 230-400 sommerfuglelarver (Reeve 1994). Man bør dog
huske på, at der i en normal villahave vil være en mængde forskellige fødeemner og ikke kun
små dræbersnegle.
Hvorfor cafeterieforsøgene med vilde pindsvin ikke virkede, er der ingen god forklaring på.
De vilde pindsvin burde i den periode, hvor forsøgene blev foretaget, være presset
fødemæssigt. Måske kunne de naturlige fødeemner bare ikke registreres som føde fordi, de lå
på i en plastbakke.
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Fodringsforsøgene viser, at elementer som radula og kæber af sneglene kan passere uskadte
gennem pindsvinets tarm og efterfølgende findes i ekskrementerne. Dette gør det muligt at
undersøge pindsvins indtag af snegle hen over sæsonen og i forskellige områder. En sådan
undersøgelse vil kunne sige mere om, hvor effektive pindsvin er som sneglebekæmpere.
Selv om pindsvin skulle vise sig at være effektive i bekæmpelsen af snegle, bør der tages
skarpt afstand fra flytning af pindsvin fra lokalitet til lokalitet. Pindsvin skal respekteres som
de vilde dyr, de er.

Småprædatorer
Biller som potentielle snegleprædatorer
Der findes ca. 320 løbebillearter i Danmark (Jørum 1997). Mange af disse løbebiller finder vi,
når vi graver have, spreder komposten eller vender fliser og sten. En stor del af løbebillerne
og deres larver lever af planteædende insekter af forskellig slags og er derfor nyttige i haver.
Løbebiller er ofte generalister og æder det næsten alt bytte, som har en passende størrelse.
Mange arter supplerer med planteføde. Der findes løbebiller, som udelukkende æder planter,
men i denne undersøgelse har vi fokuseret på løbebiller, som er rovdyr. Hos fx Carabusarterne er regnorme, snegle og larver af sommerfugle foretrukne fødeemner (Jørum 1997).
Læderløberen Carabus coriaceus æder både nøgensnegle og skalbærende snegle (Jørum
1997). Sneglerøveren Cychrus caraboides skal også fremhæves som potentiel fjende til
dræbersnegle. Sneglerøveren er, som navnet antyder, specialiseret i at æde snegle, dog
fortrinsvis skalbærende.
En anden stor gruppe af biller er rovbillerne Staphylinidae. Denne familie rummer ikke
mindre end 800 arter (Danmarks Fauna 1911). Mange arter er kun få millimeter store, mens
den største art, den store rovbille Ocypus olens, kan blive op til 3 cm lang. Mange af
rovbillerne er, som navnet antyder, rovdyr, der både som voksne og larver lever af bl.a.
insekter, snegle og orme. Rovbillerne anses for at være nyttige dyr i haven, fordi de
formodentlig er med til at holde mængden af skadelige insekter nede. Stor rovbille, som
anvendtes i vores forsøg, ligner ved første øjekast en lille skorpion, idet den, når den føler sig
truet, indtager en positur med bagkroppen bøjet opad.
Formålet med delundersøgelsen er at undersøge, om nogle af de store biller, som er kendt for
at leve af rov, æder dræbersnegle.
Metode
Forskellige arter af biller blev samlet i haver og skov ved at vende sten og træstød. Billerne
blev sat i små plastbeholdere (levepostejbøtter: Toplængde 10,5 cm, bredde 7,5 cm, dybde 5,4
cm, bundlængde 8,5 cm, bredde 6,0 cm) med ventilationshuller (fig. 24). Billerne blev i
forsøgsbeholderne placeret på et stykke fugtigt serviet. På papiret blev der anbragt et hjørne af
en kattepille, et 10 x 10 mm salatblad samt en nyklækket snegleunge eller to sneglæg.
Kattepiller og salat skulle sikre, at billen havde et valg mellem andre fødeemner. Billerne blev
alle prøvet i 5 dage på nyklækkede snegleunger og 5 dage på æg. Af hensyn til læderløberens
størrelse fik den 3 snegleunger og 3 æg. Forsøgsdyrene blev tilset hver dag, og det blev
noteret, hvad billen havde ædt. Det, der var ædt, blev erstattet. Serviet, salatblad og kattepille
blev udskiftet efter behov, så billen hele tiden havde friske fødeemner og en ren serviet. Det
kunne i nogle tilfælde være svært at afgøre, om et æg bare var punkteret eller virkelig ædt. I
tvivlsspørgsmål blev ægget forsynet med dato og sneglens løbenummer. Æggene blev så
tjekket under stereolup for at afgøre, om det var ædt.
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Fig. 24. Rovbille med dræbersnegleunge i forsøgsplastbakke .

Resultater
Der blev testet 40 voksne løbebiller fordelt på 8 forskellige arter (tabel 3). Som det fremgår af
tabellen, er læderløber, guldpletløber, sneglerøver og kratløber de løbebiller, som fortærer
flest æg og unge dræbersnegle. Sneglerøver og kratløber foretrak snegleunger frem for æg.
Guldplettet løber og skovjordløber ser ikke ud til at foretrække snegleunger frem for æg.
Kvikløber og skovfladløber åd hverken æg eller unge snegle.
Der blev testet tre løbebillelarver af arten violetrandet løber Carabus violaceus. Alle tre
individer havde inden for 5 dage ædt unge dræbersnegle – 1,2-1,4 pr. dag. To ud af de tre
løbebillelarver havde også ædt æg af dræbersnegl.

Art
Læderløber Carabus coriaceus
Guldpletløber Carabus hortensis
Sneglerøver Cychrus caraboides

n gn antal
gn antal forskel i præference for
unger
æg
snegleunger og æg
2
2,70
1,6
#
7
0,71
0,59
#
7
0,86
0,17 Signifikant forskel

Kratløber Carabus nemoralis

7

0,83

Skovjordøber Pterostichus niger
Kvikløber Anchomenus dorsalis
Skovfladløber Nebria brevicollis

5
3
9

0,32
0,00
0,00

T=Ub =0,5, p=0,0027

0,43 Signifikant forskel
Ub=8,5 p=0,048
0,45
#
0,00
#
0,00
#

Tabel 3. Oversigt over voksne løbebiller og det antal dræbersnegle æg og -unger, som billerne åd pr. døgn. # for
lidt data eller ingen signifikans.

To individer af stor rovbille Ocypus olens blev testet. De åd i gennemsnit 0,17 snegleunge pr.
døgn og ingen æg. Det er meget få individer at slutte noget ud fra, men selv om de æder
dræbersnegleunger, ser de ikke ud til at være så effektive som de store løbebiller.
Diskussion og konklusion
Læderløber og kratløber er almindelige løbebiller i danske haver, hvor de ofte findes i skjul på
samme steder som dræbersnegle og deres æg, nemlig under træstubbe, i kompost, under
kasser og krukker i haven. Guldpletløber og sneglerøver findes derimod normalt ikke i haver,
men i skovbunden, hvor de jager hhv. regnorme og snegle i skovbunden.
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Læderløber (tv.) på godt 4 cm og kratløber (th.), ca. 20-25 mm lang, begge er almindelige i haver.

Guldpletløber på ca. 25 mm (tv.) og sneglerøver 16mm (th.) med dræbersnegl, begge er almindelige i skov.

Snegle som potentielle fjender for dræbersnegle
Ligesom med de øvrige prædatorer har især vinbjergsnegle, men også plettet gråsnegl været
diskuteret som potentieller fjender eller konkurrenter til dræbersnegle. Vinbjergsnegle er
observeret æde æg af dræbersnegl (Frank Jensen, personlig meddelelse) og plettet gråsnegl er
observeret æde døde dræbersnegle (fig. 25). I en finsk artikel (Carlsson 2008) nævnes, at
plettet gråsnegl, som ellers primært lever af henfaldent plantemateriale og svampe, har en
aggressiv adfærd over for andre snegle, og at den dermed kan have en gavnlig betydning i
kampen mod dræbersneglen.

Fig. 25. En plettet gråsnegl antagelig overfalder og dræber en dræbersnegl, der er på størrelse med den selv.
Efter en rum tid dør dræbersneglen, og plettet gråsnegl begynder at æde dræbersneglen. De to fotos er taget i juni
2008 af Vagn Nielsen, Randers.
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Endnu et par snegle nævnes som potentielle fjender af dræbersneglen, nemlig de to må arter
af rovsnegle, kælderglanssnegl Oxychilus cellarius og stor glanssnegl Oxychilus draparnaudi.
Disse to arter angriber især æggene. Et forsøg viste, at O. cellarius kunne æde 131 æg på 13
dage, mens O. draparnaudi klarede 118 æg på 9 dage (Proschwitz 1994) Svenske
undersøgelser tyder på, at disse rovsnegle måske kan udgøre en biologisk bekæmpelse af
dræbersneglen. http://www.tranestald.dk/spoergsmaal/
Metode
Ti individer af vinbjergsnegl og plettet gråsnegl blev sat i hver deres miniterrarium (18,5 x
18,5 x 11,5 cm) plastslikbeholder. De fik hver dag i 5 dage tilbudt et salatblad, en
champignon eller et stykke persillerod samt dræbersnegleæg. I den følgende 5-dags-periode
fik sneglene kun tilbudt æg. Vinbjergsnegle fik 3 æg og plettet gråsnegl 2.
Mindre snegle blev sat i små plastbeholdere (leverpostejsbeholdere) med ventilationshuller
(fig. 26). Sneglene blev i forsøgsbeholderen placeret på et stykke fugtigt papir. På papiret blev
der anbragt et hjørne af en kattepille, et 10 x 10 mm salatblad samt en nyklækket snegleunge
eller et sneglæg. Kattepiller og salat skulle sikre, at sneglen havde et valg mellem andre
fødeemner. Sneglene blev alle prøvet i 5 dage med nyklækkede snegleunger og 5 dage med
æg. Det kunne i nogle tilfælde være svært at afgøre, om et æg bare var punkteret eller virkelig
ædt. I tvivlsspørgsmål blev ægget forsynet med dato og sneglens løbenummer. Æggene blev
så tjekket under stereolup for at afgøre, om det var ædt.

Fig. 26. Stor glanssnegl i forsøgsbeholder.

Resultater
Som det fremgår af tabel 4, ser vinbjergsnegle og plettet gråsnegl ikke ud til at være effektive
fjender for dræbersnegle. Begge arter kan presses til at æde æg af dræbersnegle, hvis de ikke
får tilbudt anden føde. Stor glanssnegl og gul glanssnegl æder både æg og unger af
dræbersnegl, men foretrækker æg (tabel 4.). Andre snegle, som æder dræbersnegleæg er
knapsnegl, kælderglanssnegl og håret snegl.

Side 48

Tabel over snegle som prædatorer
Art

n

snegleunger

æg

forskel i snegle og ægprædation

Plettet gråsnegl Limax maximus

10

#

0,04(0,12)

#

Vinbjergsnegl Helix pomatia

10

#

0,10(0,56)

#

Stor glanssnegl Oxychilus drapernaudi

14

0,05

0,29

Gul glanssnegl Aegopinella nitidula

3

0,13

0,31

Signifikant forskel
Ub=28, p=0,077
#

Knapsnegl Discus rotundatum

2

0,00

0,20

#

Ribbeglanssnegl Nesovitrea hammonis

1

0,00

0,00

#

Kælderglanssnegl Oxychilus cellarius

5

0,00

0,16

#

Schweizisk glanssnegl Oxychilus helveticus?

1

0,00

0,00

#

Håret snegl Trichia hispida

5

0,00

0,16

#

Tabel 4. Oversigt over forsøg med forskellige snegle som prædatorer på æg og unger af dræbersnegl.
Vinbjergsnegl og plettet gråsnegl blev ikke prøvet på snegleunger, men derimod med og uden tilbud af andre
fødeemner. Tallene i parentes angiver, hvor meget vinbjergsnegl og plettet gråsnegl åd, når de kun fik tilbudt æg
og ingen alternativer. # ingen signifikans.

Diskussion og konklusion
Det fremgår af resultaterne, at flere små, husbærende snegle, som ofte findes i nærheden af
dræbersnegles æg, også æder dem. Det kan overvejes, om man kan anvende glanssnegle og
løbebiller som biologisk bekæmpelse. Man må dog holde sig for øje, at en opformering af
sneglearter og løbebiller, som er effektive over for dræbersnegle, formentlig også vil være
effektive bekæmpere af de øvrige arter af snegle i haven.
Viden om, at mange mindre snegle faktisk æder dræbersnegle, bør give anledning til
eftertanke i forhold til at sprede gift og anvende nematoder. Disse midler vil formentlig også
have en negativ konsekvens for de nyttige snegle.
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Tak
Først og fremmest en stor tak til alle de haveejere, som har bidraget med oplysninger og data
fra deres haver, og som har tilsendt os mængder af æg og snegle til bestemmelse.
Tak til følgegruppen: Lisbeth Overgaard og Hans Erik Svart, Skov- og Naturstyrelsen, Else
Mikkelsen, direktør for Det Danske Haveselskab, Peter Thyssen, rådmand i Århus Kommune,
Torben Dreier, skoleleder hos FOÅrhus, Thomas Secher Jensen, museumsdirektør for
Naturhistorisk Museum.
Tak til grøn guide Birte Buhl for hjælp med opsætning af skjul i Århus Syd og opsætning af
snegleterrarier, til Stine Slotsbo, DMU, Silkeborg, for hjælp med udlægning og aflæsning af
dataloggere og Lars Monrad Hansen for data fra vejrstationen i Århus. Tak til Rigmor Jensen
fra foreningen Pindsvinehjælpen og til Pia Kjærskov fra Dyrenes Beskyttelses plejestation
ved Silkeborg for hjælp med cafeteriaforsøg med pindsvin. Tak til Jan Kjærgaard Jensen,
Skov-og Naturstyrelsen, Silkeborg, og museumsinspektør Jan Gruwier Larsen for hjælp med
indsamling af skrubtudser. Til Werner Meng for indsamling af rovsnegle m.m. og til Vagn
Nielsen fra Dansk Snegleforening for indsamling og fotos af snegle.
Tak til konservator Grethe Leth-Espensen og til museumsinspektør Morten D. D. Hansen for
indsamling af sneglerøver og løbebiller, til biolog Viggo Mahler for kontrol af
billebestemmelser. Tak til laboranterne Birthe Jacobsen og Jolanta Szabelak-Kjøge for hjælp
med pasning af snegle i laboratoriet, til redaktionssekretær Inge-Marie Høi for
gennemlæsning og korrektur af manuskript.
Samarbejdspartnere i projekterne
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Appendix 1

Pressemeddelelse
Skov- og Naturstyrelsen, Haveselskabet og Århus kommune har iværksat et projekt der skal
styrke indsatsen mod dræbersneglene. Projektet gennemføres af Naturhistorisk Museum
sammen med de Grønne Guider i Århus. Projektets formål er at medvirke til at reducere
antallet af dræbersnegle i haver og i naturen blandt andet ved at undersøg dræbersneglenes
æglægnings- og overvintringssteder samt dræbersneglens potentielle fjender.
Sensommer og efterår er højsæson for snegleæg. Dræbersneglens æg kan være begyndelsen
til en ny, plagsom sommer med hundredvis af snegle i haverne. Naturhistorisk Museum vil
afprøve en ny strategi, nemlig at bekæmpe sneglene allerede fra om efteråret. For at
bekæmpelsen skal være effektiv, må man kende sneglenes æglægnings- og
overvintringssteder, såvel naturlige som kunstige skjulesteder. Dermed bliver det langt
nemmere at destruere æg og unge snegle før den kommende sæson og dermed begrænse
antallet af det følgende år betydeligt.

Send fotos og oplysninger til museet om snegles
æglægningssteder
Hvis du vil hjælpe museet med oplysninger om ”naturlige æglægningssteder” for snegle, så
send følgende til Naturhistorisk Museum pr. e-mail:
Datoen, hvor æggene er observeret
Adressen, hvor æggene er fundet
Beskrivelse af lokaliteten, fx under sten, flamingo eller træ, i et hul i jorden eller
andet. Skriv også, om stedet er fugtigt eller tørt, dækket af vegetation eller åbent.
Beskriv så vidt muligt de planter, som er omkring æglægningsstedet.
Foto af lokaliteten på en ½-5 meters afstand
Send alle æggene og evt. æglæggende snegle i en tændstikæske med lidt fugtigt papir
og en plastpose omkring til:
Sussie Pagh
Naturhistorisk Museum
Wilhelm Meyers Allé 210
Universitetsparken
8000 Århus C
Obs! Hvis du ikke har mulighed for at sende snegle og æg til museet, så læg en lineal med
centimeter-mål ved siden af æggene, så vi kan vurdere størrelsen.
Museet er ikke kun interesseret i æg fra dræbersnegle, men også i andre snegles æg og
æglægningssteder.
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Forsøgshaver ønskes til snegleforsøg
Museet vil gerne i kontakt med haveejere, som har lyst til at bruge 3-4 timer om ugen over de
næste 3 måneder på at hjælpe museet med snegleundersøgelser. Haveejerne skal undersøge
forskellige, kunstige skjul, som kan tænkes at være attraktive for sneglene til æglægning- eller
overvintringssted.
Hvis du har lyst til at hjælpe, så kontakt Sussie Pagh på e-mail: sussie@nathist.dk eller ring til
museet på tlf.: 86 12 97 77 og få nærmere anvisninger til forsøgene.
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Appendix 2

Århus, den 3. september 2008

Kære haveejer
Tak fordi du vil være med til at lave forsøg med dræbersnegle i din have! Vedlagt findes en kort vejledning i,
hvordan du opstiller forsøget og tilbagemelder resultaterne til Naturhistorisk Museum.
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med forsøget, kan du henvende dig til Sussie Pagh enten via e-mail:
sussie@nathist.dk eller på tlf.: 86 12 97 77.
Det er en forudsætning, at du har dræbersnegle i din have! Og det er nemmest, hvis du har et digitalt
kamera eller kan låne et i den periode, hvor forsøgene står på.
Inden du starter forsøgene, vil vi gerne have lidt oplysninger om din have til vores kartotek. Så først beder vi dig
om at svare på spørgsmålene i skema 1 og sende det enten pr. e-mail til sussie@nathist.dk eller pr. post til
Sussie Pagh, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Århus C.
Til forsøgene skal du bruge lidt materialer, som vi håber, du kan skaffe uden omkostninger. Hvis du ikke kan
skaffe alle materialerne, så brug dem, du kan skaffe, og kryds af i skema 2, hvilke skjul du afprøver.
Har du ideer til andre skjul, som du mener, kan være relevante, så send en mail med dit forslag til Sussie Pagh.
Vi forventer ikke, at du afprøver alle skjul, men vælg et eller flere af nedenstående, kunstige skjul og
afkryds i skemaet, hvilke skjul du vil afprøve.
Du kan afprøve følgende materialer til skjul:
En flamingokasse på ca. 30 x 40 cm eller større (kan fås i dagligvarebutikker)
Et bræt, ca. 18 x 30 cm, gerne et gammelt frønnet et
Et stort stykke gammelt, halvråddent træ
En flise på 20-30 x 20-30 cm eller en sten med flad bund
En stor urtepotte, 30-40 cm i diameter
En skovlfuld kompostjord
En skovlfuld sand, som vandes i tørre perioder
Vi glæder os til at se, hvad dine forsøg viser, og håber, at du har lyst til at være med i perioden fra ca. 1.
september til 15. november.
Med venlig hilsen
Projekt Dræbersnegle
Sussie Pagh, Frank Jensen og Birte Buhl
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Skema 1
Spørgsmål ang. din have
(indsendes kun en gang)
1.

Dit navn

2.

Adressen, som forsøgshaven ligger på

3.

Din e-mail adresse

4.

Evt. telefonnummer

5.

Hvor stor er din have ? Ca.

6.

Er der skyggefulde steder i din have med store træer eller buske? Ja

7.

Er haven en parcelhus-have?

8.

Grænser din have op til andre haver?

9.

Hvis haven grænser op til et grønt område, så beskriv kort områdets karakter, fx eng, granskov, løvskov, park eller
andet:

m2

en kolonihave?

Nej

en landsbyhave?

eller til grønne områder?

(sæt kryds)

en gårdhave? andet

(sæt kryds)

(sæt kryds, evt. begge steder)

10. Hvor mange dræbersnegle kan du samle her i september, hvis du går en runde i din have på ca. ½ time?
(skriv gennemsnitligt antal)
11. Hvor længe har du ca. haft dræbersnegle i haven? Siden

(skriv årstal)

12. Hvilke skjul har du planer om at afprøve? (sæt kryds)
Flamingokasse med jord
råddent stykke træ

,urtepotte/blomsterkrukke

, flise/sten

, kompostjord

, bræt
, sand

, gammelt
(sæt kryds)

PS: Hvor kender du til undersøgelsen fra?
Som medlem af Det Dansk Haveselskab
Dansk Snegleforening,

, via Skov- og Naturstyrelsen

gennem medierne?

Andet?
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Skema 2
Uge-skema
Uge-skemaet skal udfyldes hver uge og indsendes til Sussie Pagh, e-mail: sussie@nathist.dk,
eller pr. post til Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000
Århus C. Husk altid at skrive navn og adresse på, så vi kan finde din have i kartoteket.
Uge nr.:

Dato:

/

2008

Skjul

Skjulets mål

Flamingokasse

Længde x bredde:
X

Dato for
opsætning

cm

Urtepotte

Bundens diameter:
cm

Bræt

Længde x bredde:
x

Gammelt, råddent
stykke træ

Er der dyr* i fælden,
så noter kort, hvilke
og antal * ellers sæt
et nul 0

cm

Længde x bredde:
x

cm

Bunke af
kompostjord

En skovlfuld

Bunke af sand

En skovlfuld

Sten/flise med
hulrum

Længde x bredde:
X

cm

*Noter fx 2 dræbersnegle, 3 bænkebidere, 1 snegl med hus, 1 snegl uden hus.
OBS: Husk at medsende eventuelle fotos!
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Fotonr. hvis der
fotos af er dyr i

