
SKOVEN LIGE NU

SKOVEN 08 2006350

Skoven lige   nu – Snegle
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Dansk Skovforening

Snegle er specielle dyr. Have-
ejere bekæmper dem, børn 
elsker at lege med dem.

De er slimede, lidt 
ulækre, men også meget 
fascinerende.

Hvem har ikke prøvet at prikke på 
følehornene og se dem trække sig 
ind. Eller siddet og ventet på at 
sneglen skal komme ud af sit hus for 
at kravle videre, for så at prikke til 
den igen.

Sneglene er bløddyr. Der findes 
snegle i havet, i ferskvand og på 
land. Der findes husbærende snegle 
og snegle uden hus. 

I Danmark har vi ca. 100 arter af 
landlevende snegle. De er sjove at gå 
på jagt efter i skoven og er lette at 
finde, især i fugtigt vejr.

Sneglen indeni og udenpå
Sneglen har en særlig anatomi. De 
indeholder mange af de samme or-
ganer som os, men de sidder helt 
anderledes. F.eks. sidder sneglens 
parringsorgan under højre øje!

Landsneglene ånder med lunger. 
De trækker vejret gennem åndehul-
let, der sidder midt på højre side og 
kan lukkes helt til. Gennem hullet 

kommer også sneglens ekskrementer 
ud – nogle lange tynde, krøllede tråde.

Snegle er hermafroditter – dvs. 
både han og hun. Det betyder at 
alle sneglene kan lægge æg – men 
der skal en parring til med en part-
ner først.

Ud af æggene kommer små, fær-
dige snegle – de husbærende med et 
lille hus på ryggen.

Sneglemad
Snegle nedbryder dødt organisk 
materiale. Snegle er hovedsage-
ligt planteædere og spiser bløde 
planter, henrådnende plantedele 
og alger og bakterier, der gror på 
f.eks. grene. 

Nogle snegle spiser også svampe, 
døde dyr – ja, selv andre snegle.

Snegle bliver selv spist af bl.a. 
biller, tudser, mus, fugle, pindsvin 
og grævlinger.

Den store sneglejagt
Hjemmesiden OBSnatur vil nu ind-
samle oplysninger om fem af vores 
mest almindelige snegle fra den 3. 
september. 

Sneglejagten henvender sig både 
til børn og voksne. Målet er at give 
flere mennesker gode naturoplevel-
ser samtidig med at få mere viden 
om, hvor udbredte bestemte dyr er.

Man indtaster sine fund direkte på 
obsnatur.dk og kan med det samme 
se, at ens observationer indgår sam-
men med mange andres. Læs mere 
på www.OBSnatur.dk.

Øjne på stilke
Men hvor godt ser den? Sæt 
sneglen på et stykke stort pap 
eller en plastiksæk. Lav en ind-
hegning af mursten med enkelte 
mellemrum mellem. Kravler 
sneglene mod hullerne eller prø-
ver de sig frem?

Sneglevæddeløb
Tegn en cirkel på et stykke papir og sæt 
sneglene i midten. Hvem kommer først 
over mållinien? Hvis du bruger ternet 
papir og stopur, kan du regne gennemsnits-
hastigheden ud.

Snegleslim skal nulres af. 
Det består af et tredimen-
sionelt net af proteiner og 
polysakkarider og indeholder 
95% vand. Når du nulrer 
slimet trykkes vandet ud, og 
der bliver kun en lille busse-
mand tilbage.

“Dræbersneglen” 
er en af de mest 
kendte snegle. Den 
kaldes også Iberisk 
Skovsnegl. Læs mere 
på www.skovognatur.
dk > Dyr og Planter > 
Bløddyr og Krebsdyr

Et gammelt 
husråd siger, at 
kaffegrums rundt 
om køkkenhaven 
holder sneglene 
væk. Amerikan-
ske forskere har 
vist, at det virker.

En underlig snegl?
Er du i tvivl om hvilken snegl du har fundet, kan du finde en 
bestemmelsesnøgle på www.skovognatur.dk > Dyr og Planter 
> Bløddyr og Krebsdyr – her omtales også flere af arterne.

Iberisk skovsnegl.

Æglægning.

Rød skovsnegl.

Lundsnegl
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Snegle er specielle dyr. Have-
ejere bekæmper dem, børn 
elsker at lege med dem.

De er slimede, lidt 
ulækre, men også meget 
fascinerende.

Hvem har ikke prøvet at prikke på 
følehornene og se dem trække sig 
ind. Eller siddet og ventet på at 
sneglen skal komme ud af sit hus for 
at kravle videre, for så at prikke til 
den igen.

Sneglene er bløddyr. Der findes 
snegle i havet, i ferskvand og på 
land. Der findes husbærende snegle 
og snegle uden hus. 

I Danmark har vi ca. 100 arter af 
landlevende snegle. De er sjove at gå 
på jagt efter i skoven og er lette at 
finde, især i fugtigt vejr.

Sneglen indeni og udenpå
Sneglen har en særlig anatomi. De 
indeholder mange af de samme or-
ganer som os, men de sidder helt 
anderledes. F.eks. sidder sneglens 
parringsorgan under højre øje!

Landsneglene ånder med lunger. 
De trækker vejret gennem åndehul-
let, der sidder midt på højre side og 
kan lukkes helt til. Gennem hullet 

kommer også sneglens ekskrementer 
ud – nogle lange tynde, krøllede tråde.

Snegle er hermafroditter – dvs. 
både han og hun. Det betyder at 
alle sneglene kan lægge æg – men 
der skal en parring til med en part-
ner først.

Ud af æggene kommer små, fær-
dige snegle – de husbærende med et 
lille hus på ryggen.

Sneglemad
Snegle nedbryder dødt organisk 
materiale. Snegle er hovedsage-
ligt planteædere og spiser bløde 
planter, henrådnende plantedele 
og alger og bakterier, der gror på 
f.eks. grene. 

Nogle snegle spiser også svampe, 
døde dyr – ja, selv andre snegle.

Snegle bliver selv spist af bl.a. 
biller, tudser, mus, fugle, pindsvin 
og grævlinger.

Den store sneglejagt
Hjemmesiden OBSnatur vil nu ind-
samle oplysninger om fem af vores 
mest almindelige snegle fra den 3. 
september. 

Sneglejagten henvender sig både 
til børn og voksne. Målet er at give 
flere mennesker gode naturoplevel-
ser samtidig med at få mere viden 
om, hvor udbredte bestemte dyr er.

Man indtaster sine fund direkte på 
obsnatur.dk og kan med det samme 
se, at ens observationer indgår sam-
men med mange andres. Læs mere 
på www.OBSnatur.dk.

Se en snegl spise
Snegle har en mund som kaldes en 
raspetunge. På den sidder en masse 
små kalktænder som river føden af i 
små flager, ligesom når du bruger et 
rivejern. Du kan se det, hvis du smø-
rer lidt banan på en glasplade. Sæt 
sneglen på pladen og kig nedefra 
hvad der sker.

Lav et sneglespor
Sæt sneglen på et stykke mørkt pap 
og lad den kravle af sted. Bagefter 
drysser du talkum eller babypudder 
på pappet. Ryst forsigtigt det over-
skydende talkum af.

Lav din egen skovsnegl
Du kan bage din egen skovsnegl i tryl-
ledej. Se hvordan på www.vestrehus.
dk/Dyresider/Snegle.htm (klik nederst 
på siden)

Læs mere om snegle, find 
aktiviteter og undervisningsfor-
løb på www.skoven-i-skolen.
dk, www.vestrehus.dk og www.
danskedyr.dk.

Tegningen er af Eva Wulff 
fra www.skoven-i-skolen.dk. 
Fotos: www.vestrehus.dk, Eva 
Skytte, Janne Bavnhøj.

Sneglen glider af sted 
på et spor af slim, som den 
udskiller forrest på foden. Vil 
du se hvordan, så sæt sneglen 
på en glasplade og kig nedefra. 
Slimen er meget sej, så sneglen 
kan kravle over et barberblad 
uden at skære sig!

Parring – den udkrængede penis 
ses mellem sneglene.

Vidste du at snegles parringsleg 
kan tage mange timer, hvor de 
kredser om hinanden og aer med 
følehornene, før selve parringen 
går i gang. 

Skyder med kærligheds-pil 
På et tidspunkt under den lange 
parringsleg sender vinbjergsneg-
len en kalkpil ind i sin partners 
fod. Den indeholder hormoner, 
som øger sandsynligheden for at 
parringen kan gennemføres.

Raspetungen har fjernet alger fra barken på en bøgestamme.

Snegleslim på et blad.

Iberisk skovsnegl.


