
llorr.i trisli iitr lLrkt varnra clae.rri. I)c l<an nrer pli tri n;ir rlr:t g.illor ltcl<iirlltrritrg.r',,
ocl<s.i l;iggas cljupl in i liorllrrisic-rr rl.ir cle spansl< sl<oggsnigel. Ing,ertclcr.r,ir 13ocll<,irrt
ltrvts ner tiilsarrnrans nrerl iri,ric,t org.rrisl(l iirr .rrrr'.incining i friticlsoclling i Svc'rigc,
nr.rtr,.ri,rl. o.'r\,s(tll vill<a r eglcr.rr.t.ir i Lrllarrrlet.

Ägg kan irrtc ul."'ei l<las i cn clircl snisel. l'4csLrrol ,ir nrvcl<et giltigt l-irr trtiirga
Slä1t1t inle r-rt le.vanclc sniglnr llii någon an- .rnclrr;in sniglarn.r rnr.lrlicljr-rr, f:iglar', Irus
nan pl.tts och (lunrll,,l inte tr.tclgircls.rvt.rll i rljuri. ,V1t'cllcL iiir crrrlrst anr':itrtlas i t'rl<Lts-

n.rlrrit,rl ocili',q itt persorrer rrrccl s.irsl. jl,l lrchi' i'

,varu.r,r;ga iie,ncfe,. lli;]r:l::i:iill):ijl' ::,:'ill':ll;ii.il,llll:
Sp.rnsl<a sl<ogssnirclrr rrcrl sill seg;t slerr cicl.
ir,.cl(r;ii-lier nr.inua cijLrririr alt ,it.,i rle-,nr, oclr Lrr rr.in,qialcl .itg.irclcr ,ir b;ista sattet Jtt
n.igra egcntlie.r rralLrrlig,a l'renilcr.iirrns jnLi'i i,ir.i siq ierva nrc'ci spansl<a skogssnrgclir,
Svcrigc. Ägg och ungsniglar .its clor l< .t sonr vi nog tår r;ikna nrecl .ir h.ir fi.rr golt.
jorclli)pare iro,,,lc,,'.rnclc' sl<allragg,art oclr
paclclor. Äggcn.its r.ri.l<s;i av vissa gl.rns-
sniic.lior, cl.irerlot iinns irrq.r bcl.igg ri;r ;rtt
vinbergssn.icl<:rn giir clcl .

\ir.k,'n.ur ,.t'.r'' .r\ \ i.r,i il.|', .r \,)tt'
sniccl.ilare nren l<r.iver iörstås cn hcl rlel fi-rr

.rll I<r-lrna lr;illas icr Lriclgårc,l. '\lecltanke pii
f:ige I i n t-l u cn s.r n birr nr a n i),,,erir:i g;r clclLa .,r I -

tcnri,r Liv vtterl i garer.

\atLrre.n h.rr cn iornråga att sl<ap.r b.l-
lans mccl Liclr:n, nren hr-rr l:ingt-- cli't clri)jer ,-',:;i;_:f
går inte dtt sv.rr.l på. M.rn har ialittagit *"*-'J-{
l<oltrastar sonr l.irl sig;rta cle vurn.t snig-
larn.l, oc.h l<ansl<e korrrrcr.,rnclra cljur att
fi)l1a efter.

Att girra clel trivsamt l.irr igcll<otLar, g,ro

clor och snr.icljur irrccl I cx rishirgar, cl:r-t.rtr.r,

n'rarlitäcl<nirgl .ir positivt iiir tr.iclgår'cien
sonr hclhel, nren tvr'.irr gvnn.:ls snielarna i

nrå nsa ial I .iv s.:lr nr(r å lg.ii-cler.

Anrlra metgtter
lijr närvarancle glir clor svenslia srrigc'1-

iorsl<ningcn på lågfai-t. En lroostcr:onr ti)r
stiirkcr cficl<ten hos bc[intlig.r bel<;rnr1r

ninqsnrr:clel har tagits l-r.rr .lv forsl<arc vici
C,irtel.rorgs Lrnir'crsilcl r.rr-h l.intnats irr firr
patenta rt sirl<.r r, r'rt'r n igot r 1..i rcl i g ltror I Lt l<t

filrns iirrnL.r irlt'.
l rtr.rlit fr;in Iiernrcsb.ir Phi'ro/.rcc.l lr;rr

vi:,al sig inneir.iila riqon sLrlrst;itr-c ttrt:rl
qifti,,erlian pi :,nigl,rr, r-rren r'llcrlis;rre
l<Lrnskap bc'hiivs.

,V1r:srrroI inrerl..rptoclinrclrrI o( lr lrrLrl.r |-

clc.hvcl ;ir tr.'.i snigclgritr:r soir ilrirncl l<oi'rr

LdstiSts, källor
ÅB (, ont nt ö rcl ;t r s n r gl a r,

Kcr sti n Lrrgslrantl, Prisnra
5 n i gI arot)r .sr,.:rckor. F.rl<tabIacl onr
r';ixtskvclcl ll I l, SLLI.
l'1ö r cl,-t r s n i gi,t r I ;i r k;i n r t ;t cl i n ;t I'i t-: n cl c' t

Icanette TheIartcie r, L)rclsnrc'cljans For-
l.ig
C öt t: b r t r g s N,r t Lrrh lstr.rr.i.sÅ.t,'!1 rr,se,t u t t

\\'\\'\\r.g]1ltt.se

Ir.rl: Fr', r I 1r7rr,ii;

Ter kning,,tr: lngcr i:l<n:nt

l: r t ::.t nt p r r t cl u kt i L t r t r t t c' I I a n ko I ( ) n i I r,i cl -

q,1 r c l s iö r l t t t n t I t:t o c i t R i k sr r ) r l tirn r/e1 -9r'ens/<
-tr;ftlg,ircl
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Nr 43 . Spanska skogssnigeln

fuei är ö,"ier 36;?r seriam rien första
spä/?sftä sfrogssamgefr? /htffades s Srzerr-
ge" l&0ag är derr etahle'rad har och på
många tuåM en riktig ptåga.

Snig1.rr Ir:r'er av l,.ixtr-r'r.rtcri.rl, båclt: riirtt ot h

levaniler. Djurc'n .ir vil<lieii solr rerllrn't.trc
or h rernlråli,rrr,i naluren, nteir viss.r av c.lc r,a

20.rrlcr sirigler sonr i.jnns i Svc'rigc blir sr,;ira

sl<arlegirrarc pii r'år.r oclIacie r,.irter. Spansl<a

sl<ogssr r i gc, I rr A r i t t n I u s i t a r t i cu-s .i r I ol<.r I L clor
.r I I r,'.r rl i gaste sl<ac legirra i-cn b I a rrcl sn i g

I.rrn;r. Ccnom sin glLrpsl<lret

oclr hirga iorr.rl<ningstal<t kan
c-lcn sl;illa till nrecl stora sl<aclor

Sp.rnsl<a sl<ogssnigeln h.ir nrccl
r.itL.r iåII n'n'cl<et Lrppmrirlis.,rnrhet,
nren ati l<alla clcn "nrirrclarsnig,el":ir 'l

litc oly,c'l<ligr. Snigeln .ingripcr or:lr
clorl.rr i nte s i n.r .i r.t[rii n clc'r, cl.i renrot l<an

rlep';1.' l'.' "',l.rrr 1i'111 -,,1. ir,liri,l"
or.h l<arlaver nrert clert iir clcn inle ensanr
onr lrlancl snigiar och sn.ir l<or.

Hdrkomst, sprirfnrng
Sparrska sl<ogssrrigcln lriitstallrnrar
Sp.rnicn och Porlugalt.rch.ir cliir intc nigon
sr,;ir sl<aclegiir'.ire. LJe.n t.iirclcs iill Sverige r

nritten pii 197t1 t.rlct, lirrnroclligen nrerl inr
porLcraclc viirlcr. I l,.irrjan iiirr'.ixIaries clcl
nrr:cl clen ofirrargliga rijc{a sl<oqssnigeln
Atiort ruirts oc.h clet clrirjclc inr.rrr r-n.rn iirr
stori r,iLl<en art clet riircl,-' sig onr.

l r:rnr Lill nrittr,n på ilO t:rlet r.,ar spriclninu-
c,r g.rnsl<.r lirgs.rnr nren ijl<aclc scclan l<ril
ligl. Nun..era linns slripclr i lrcl.r sijclra och
nrel I ersta Sr,,c,ri gc, oc.lr u Lcilc'r Nt.rrrl a nclsl< Lrs-

ten Lrllli till Ornsl<irlcls,"'ik. Dc.n h.rr lr.itr.iiiats
irrnLr l,ingrc norrLrl nren clr:t .ir. osril<c'rl onr
rle'r irvt.n'i ntr,rt c l;i r..

\

Sprirlning, sl<er lr;inrsL nrccl lrlairlor sonr vi
irr nrerl till nva plaLst'r., genonr att:igg oclr
Lrngsniul.rr l.inrrs iiorrlerr runt röttcrna. l)t:
l<an fi;lj.r nrerl vattenclrag och t'nerl jortllass,
f.irrlig gr.isnratla, låclor nr nr. Snigelrr l<arr

:ivcn l.iirl'lylta sig, viss.i str.:icl<or lv eBen

l<rait, nren tr'.lnsllortL'n t'nccl r'ärter oclt jorcl

.ir clen airsoI uI vi l<tiBaste s1;ricl n i ngsviigc'n.
Sp.,r n s l<.,r sl<ogssr-r i ec I n l-ö rcl<onr rrr er i t lag i

stora clel.rr .rv Furop.,i. Arten .ir etablcrarl i

v:irl lrncl or.h l.ir inte clr-rka rrclcr.rv vare
sig h.irrla vintr.rr clli''r Lorra sonriar, :rven

onr svår.r fiirh;illanclen kan rcrluc.c'ra
popu lationcr ti I lf iil I igl

Utseende
| )r'11 r1' r rrl'.'.1.,'--.tri:.Ln

blir -sonr f LrLlvLrrcr ll I 5

crr lårg. 13.rl<1<ropiren

ri r 1<r.rft i gl r.ifilarl. \'Lr r
ira rlji-rr.ir enl..irgaclc i

n\'.inscr iran berge.

.riirl<lrrrrn,,.r1.,,i,r']il,,t"iq:"",r:ltJ, r,:ll
Ung,a sniglar .ir ljLrsr nren l<arr'lr.r nrirrlia
1:ingsgicnclr b.irrrl pii sicl:rrt. [)jLrrcns :,1enr

.i r nrvc.l<c,l sr:et.
Risl< fi)r l.irn.irIing nrt'cl ,rnrlr;l Lh.rrnrliisar

arter t'irrns nrcr lrillar nran ett l-lertal snrular
nrccl clc'tla LrL,se'errrle i sin tr :iclglircl .ir s.tnnit-
I i l<hclr:r'r s tor .rtt cJct .i r syr.r r sl<a sl<ogssn i ee I n.

P:i (, i;tel rr irg-< \.r I u rlr i s1 or j s l<.i M,-t sc u nrs

henrsirlr i.irrrs bilrler p.r niigra vrnlrga sni-
qr'larlr:r, \\'\\,\r.gnnr.sc). IJ.ir l-irrns r.rt.i<s;i an
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visningar för att skicka in sniglar för artbe-
stämning. För helt säker identifiering krävs
näm I igen special istundersökning.

Från ägg till vuxen
Spanska skogssnigeln är hermafrodit d v s

hona och hane samtidigt, och kan befrukta
:ig själv. Vanligtvis.. sker dock parning
mellan två individer. Aggläggningen fortgår
under större delen av sommar (främst sen-
sommar) och höst, och en snigel kan lägga
totalt flera hundra ägg - långt ifrån alla når

full utveckling. Äggen ärvitaktiga och ca 3,5
mm i diameter. De läggs klumpvis 20-30
tillsammans, på fuktiga, skyddade platser.
Utvecl<lingstiden är temperaturberoende,
men från ägg till kläckt snigel tar det ungefär
fyra vecl<or. Efter ytterligare fyra veckor är
snigeln könsmogen och cirka 6 cm stor.

De vuxna sniglarna dör någon gång i ok-
tober och det är ungsniglar i olika stadier
som övervintrar. Ungsniglarna söker sig till
frostfria utrymmen t ex hålrum i jorden, ca
1-2 dm djupt. De som klarar vintern kom-
mer fram i april maj året därpå och börjar
fortplanta sig efter några veckor. Uppgifter
om äggens evenluella övervinlring är inte
helt entydiga.

Andra sniglar
Svart sl<ogssntgel Arion ater och gråsvart
kölsnigel Limax cinereoniger hör hemma i

skogsmiljö men kan påträffas i enstaka
exemplar i trädgårdar. Pantersnigel llmax
maximus dyker också upp då och då. Den
är prickig eller randig i svart och grått, och
inte lik spansl<a sl<ogssnigeln som ju är
omönstrad och har gulrödbruna färger.
Dessa beskedliga sniglar finns det ingen
anledning att bekämpa.

En korsning mellan den spanska och vår

inhemska svarta skogssnlgel har konstate-
rats på ett 100{al platser i södra och
mellersta Sverige. Den är mycket Iik den
spanska och har samma glupska beteende.
Hybriden är fertil.

Miljökrav, föda
Sniglar tillhör blötdyuren och är beroende
av fukt. Regnrika områden och skuggiga
lummiga trädgårdar är gynnsamma. Lå9, tät
vegetation, ris- och komposthögar, plast-
säckar, presenningar m m erbjuder också
skydd mot uttorkning, så man kan nog utgå
från att de flesta trädgårdar har miljöer där
spanska skogssnigeln kan trivas.

Djuren är mest aktiva kvällar, nätter och
tidiga morgnar. I svalt, fuktigt väder är de
framme även mitt på dagen.

Sniglar raspar i sig födan med en vass tunga
vilket ger avätna småplantor, trasiga blad,
urgröpta frukter. Clänsande slemspår av-
slöjar att sn iglar (el ler snäckor) varit framme.

Spanska skogssnigeln är allätare. Starkt
luktande växter sägs vara särskilt begärliga,
men i stort sett alla (ört)växter duger. Olika
uppgifter förekommer om favoritväxter
kontra växter som sniglarna inte så gärna
äter. Visst kan man pröva sig fram, men att
plantera speciella växter är förmodligen
inte någon pålitlig metod för att undgå snig-
larna. Finns inte den mest attraktiva födan
kommer de att ge sig på annat. Det tycks
också som om sniglarna har individuella
preferenser.

Tagetes, kryddväxter, lök, grön sallat,
påskliljor (som vårprimör), dahlia, lupiner,
violer, funl<ia är några favoritväxter som
nämns i olika källor.

Bekämpning
Vilka bel<ämpningsmetoder som är lämpli-
ga beror på om det finns sniglar i närheten
eller ej, hur mycket sniglar det rör sig om
och vad som passar olika trädgårdsägare.
Förebygg i snigelfritt område:
.Var uppmärksam i trädgårdsbutiker och
på växtbytardagar. Sniglar får inte förekom-
ma i trädgårdsbutiker Uordbruksverkets
regler, kontroll görs av Växtinspektionen)
men det är ingen garanti.
.Cranska kruka och jord på växter som förs
till trädgården, skölj eventuellt rötterna.
.Håll nyförvärvade växter under särskild
uppsikt ca B veckor genom att placera på
speciella ytor innan de planteras på plats.

.Observera att det är vanligt med små run-
da gödselkorn i krukjorden på plantskole-
växter. De är gulbruna, lite hårda och ligger
jämnt fördelade. Snigelägg är tunnskaliga
och ligger ofta klumpvis.

Förebygg i område där sniglar
förekommer:
. Omgärda värdefulla/strategiska delar av

trädgården med snigelstaket.
. Städa och röj undan, undvik grenhögar,

värLavfallshögar, bråte, presenningar o
dvl.

. Håll efter tät, vildvuxen vegetation i kant-
zoner mot tomtgräns m m.

. Kompostera i slutna behållare istället för
öppna högar, eller sätt snigelstaket på
kompostkanten.

Ett plåtstaket med böjd
kant håller sniglarna
ute. E I stä n gse I f u n ge rar
också.

Direktåtgärder
. Plocka sniglar. En åtgärd som bör kom-

plettera alla andra metoder. Börja redan
på våren. Samverka så många som möj-
ligt i området.

. Gömslen. Lägg ut brädor, skivor, plast-
säckar, plankor m m och vittja dagligen.

. Beten. Lägg ut rutten frukt, uppblött
hundmat, döda sniglar m m och samla
in. Odla t ex tagetes som Iockbete och
samla sniglar där. Tänk på att beten kan
locka in "utomstående" sniglar, använd
helst inom yta med snigelstaket.

. Förändra miljön. Röj och städa, ha öp-
pen jord runt plantorna, skapa torrmarks-
mi ljöer med grusskil<t.

. Odlingsåtgärder. Undvik marktäckning
med gräsklipp och barkflis, punktvattna

:'!.vinket55'

och vattna på morgonen, skapa kantzo-
ner som är lätta att hålla rena runt värde-
fulla odlingsytor och mot tät, vild vegeta-
tion, luckra jorden ofta, höstgräv sent,
odla i upphöjd bädd med snigelstal<et.

o färnfosfat (Snigel fritt, Ferramol Snigel Ef-

fekt). Bekämpningsmedel i form av pel-
Iets att lägga ut, naturliga ämnen, ofarligt
för små-/däggdjur. För att skydda kornen
från fåglar och ihållande regn kan man
lägga dem i en eller flera behållare som
placeras i trädgården. I handeln finns
Cröna Mathilda och Snigelstopp.

. Biologisk bekämpning med nematoder,
Nemaslug, är nu godkänt av Kemika-
lieinspektionen att användas även i

Sverige (våren -08). Nematoderna är
mikroskopiskt små maskar som parasi-
terar på sniglarna. Medlet är sen tidi-
gare godkänt i både Danmark och
Norge. Enligt deras erfarenheter har det
god effekt endast på ungsniglar av
spansk skogssnigel. Den viktigaste be-
kämpningstiden är därför på våren. Ne-
matoderna vattnas ut när markfuktig-
heten är hög och marktemperaturen
minst +5 gr C. www.bionema.se

. Barriärer. Kalk, aska, kaffesump, plast
flaska utan botten över små plantor.

måste förnyas efter regn.
. Fällor. Ölfällor (egna lika bra som

köper. Vittja fällorna ofta.
. Staket. Elstängsel Snigelbromsen,

(www.snigelbromsen.se); snigelstaket
och kragar med böjd kant, (www.nytto-
djur.se). Staket med böjd kant (se bild)
och elstängsel kan man också göra själv.
http://home.swipnet.se/pegee/hemO 1 . htm,
www.engelbert.se/garden 1 0. htm

Snabb död - undvik plåga
Hur man avlivar och var man gör av de
döda sniglarna beror bl a på mängden djur.
Ce dem en snabb död genom att
klippa/hugga med sekatör/vass spade strax
bakom huvudet - inte mitt itu. Man kan
också stoppa dem i frysen eller lägga i kok-
hett vatten. Plåga inte ihjäl djuren långsamt
genom att strö på salt, kalk, ättika m m. Att
sprida salt i trädgården är heller inte bra för
växterna.

Döda sniglar grävs ner eller slängs i so-


