DRÆBERSNEGLEN
Dræbersneglen, eller den
Iberiske Skovsnegl, ligner
mest en lysebrun skovsnegl.
Den kaldes dræbersneglen,
fordi den spiser alt planteliv
på sin vej, og er den eneste
snegl, der vides at have spist
andre medlemmer af sin
egen art.
Litteraturen beskriver at
dræbersneglens fodbræmme er tydeligere og med en mere regelmæssig tværstribning som
om den er syet på med kantsting. Hvis sneglene er meget grådige
eller optræder i meget stort antal – så er der stor sandsynlighed for,
at det er dræbersnegle.
Sejt slim. De voksne dræbersnegles slim er meget sejt, og det er muligvis derfor, andre dyr lader dem være
i fred. De unge snegle og æggene er der mere bud efter. Både biller, pindsvin, padder, høns og visse ænder
kan godt fristes til at tage dem. Men skal sneglene for alvor holdes nede, så er det altså os mennesker, der
må tage affære.
Vask hænder og afgrøder. Da sneglen ikke går af vejen for at æde en død artsfælde eller en hundelort, skal
du ikke røre ved den; den kan bære smitte. Har du fået slim på dig - eller på dine jordbær, din timian, dine
purløg eller grøntsager i øvrigt - er det ikke bare ulækkert, det er også nødvendigt med en meget grundig
afvaskning, for slimen hænger godt fast.
Vær tidlig på den. Dræbersneglen kan ikke tåle frost og tørke, men her hos os er der tilpas lunt og fugtigt
til, at den opformerer sig hurtigt. Æggene og de voksne snegle dør i løbet af vinteren, men de unge snegle
overlever, og de er klar til at lægge æg fra midt på sommeren. Hver snegl lægger omkring 400 æg. Derfor er
det vigtigt, at vi er over de unge lysebrune snegle så snart de dukker op i april-maj måned; inden de får lagt
deres æg.
Sådan bekæmpes den!
Del den i 2! Den bedste måde at bekæmpe dræbersneglen på er ved at dele den i 2. Tag en pind eller en
spadserstok og bind en spartel eller en kniv forenden af den. Med et enkelt stik kan du så dele sneglen hurtigt
og humant i 2. Det lyder måske nok barsk, og rart er det da heller ikke, men der er ikke noget godt alternativ
til at slå den ihjel. Og du skal ikke have dårlig samvittighed over for arten, for vi kan ikke udrydde den. Men
ved fælles hjælp kan vi holde den nede.
Også andre måder. Der er også andre måder at slå den ihjel på; som dog ikke alle er lige heldige! Nogen
kommer den i kogende vand eller opstiller fælder med øl. Nogen bruger sneglemidlet Ferramol, mens andre i
deres desperation overstrør den med salt eller bruger decideret gift. Og vel virker de forskellige metoder, men
kogende vand har man ikke altid lige ved hånden, og fælder er kun brugbare, hvor der endnu er få snegle.
Sneglemidlet er ikke effektivt nok alene; salt er skadeligt for jorden og gift slår ikke bare sneglene ihjel, men
også alle andre små (og nyttige) væsner i haven - bl.a. dem der spiser af sneglens æg.
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