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RESUMÉ
Der er mange aspekter af dræbersneglens biologi, som endnu ikke er videnskabeligt undersøgt.
Eksempelvis vides det ikke med sikkerhed, hvilke livsstadier, der primært overvintrer i Danmark og
hvor lave temperaturer, der er begrænsende for populationsudviklingen. Observationer fra flere
lande tyder på, at flertallet af voksne dræbersnegle dør inden vinterperioden efter deres sidste
æglægning (Davies 1987; Briner & Frank 1998b; Kozlowski & Sionek 2000; Grimm 2001; Egne obs.).
Det er derfor primært snegleunger og/eller æg som overvintrer i Danmark. Nærværende specialeprojekt er pilotforsøg, hvis formål er at belyse grænserne for, hvor lave temperaturer dræbersnegleæg og -unger kan overleve. Ved laboratorieforsøg er snegleæg og tre udvalgte stadier af
snegleunger (ca. 1 cm, ca. 2 cm og ca. 4 cm) udsat for temperaturer mellem +5 og -10 °C i 2 eller
14 dage. Ved hver varighed er anvendt to forskellige akklimatiseringsforløb; trinvist temperaturfald/-stigning eller hurtigt temperaturfald/-stigning mellem 19±1 °C og testtemperaturen. Referenceforsøgene er udført ved 19±1 °C. Alle æg og unger ender ved 19±1 °C, hvor antallet af klækkede æg og overlevende snegleunger registreres. Registreringen af overlevende unger slutter efter
2 dage ved 19±1 °C, men for ægs vedkommende fortsætter den, til alle æg er klækkede, vurderet
ubefrugtede eller ødelagte. Forsøgsresultaterne viser, at dræbersnegleæg og -unger efter udsættelse for temperaturer fra 0-19 °C i op til 14 dage uanset akklimatiseringsforløb har hhv. en gennemsnitlig klækkeprocent mellem 64 og 92% og en gennemsnitlig overlevelse mellem 73% og 95%.
Dette studie har ikke kunnet påvise forskel på klække-/overlevelsesprocenten mellem referenceforsøg og testtemperaturer ned til 0 °C, uanset varighed og akklimatiseringsforløb. Alle tre størrelser af snegleunger er ligeledes testet ved -1 °C i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb og
resultaterne viser, at den gennemsnitlige overlevelse er over 96%. Heller ikke her kan dette studie
påvise en forskel mellem referenceforsøg og unger udsat for -1 °C. Ingen dræbersnegleæg og unger tåler ≤ -5 °C uanset varighed af opholdet eller forløbet af akklimatiseringen. Forsøgene har
vist, at dræbersnegleunger til en vis grad er rustet til temperaturer under nulpunktet (-1 °C) i hvert
fald i en kortere periode. Men både æg og unger er ikke modstandsdygtige overfor frysning i den
grad som finder sted ved ≤ -5 °C. Det betyder, at -5 °C på deres naturlige opholdssteder er en
yderst begrænsende temperatur for populationsudviklingen. For at overvintre skal æg og -unger
opholde sig på steder i naturen, hvor de ikke udsættes for så lav en temperatur, hvilket er muligt
under danske vinterforhold.
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ABSTRACT
There are still many aspects which have not been scientifically researched when it comes to the
biology of Arion lusitanicus. For example, we do not know for certain whether it is primarily eggs
or juveniles of Arion lusitanicus who survive the winter in Denmark and how sensible they are to
cold. The present Master Thesis is based on pilot projects. The aim is to reveal at how low temperatures the eggs and juveniles can survive. In the laboratory, eggs and three selected stages of
juveniles (1 cm, 2 cm and 4 cm) have been exposed to +5 °C, 0-1 °C, -1 °C (juveniles), -5 °C or -10
°C for 2 or 14 days. For each period, two different acclimatisation types are tested: a gradually or
sudden fall/rise in temperature between 19±1 °C and the test temperature. The reference groups
are held constantly at 19±1 °C. The test of all eggs and juveniles ends at 19±1 °C. Here, the number
of hatched eggs and surviving juveniles are registered, and an average percentage of the survival
rate for each temperature in each type of test is then calculated. The registration of surviving juveniles ends 2 days after returning to 19±1 °C. The registration of hatched eggs continues until all
have hatched; are considered unfertilized or damaged.
The results show that an average of 64% to 92% of the eggs hatched, and an average of 73% to
95% of the juveniles survived exposure to 0-19 °C for up to 14 days, regardless of the type of acclimatisation. This project has not been able to prove a difference in the hatching/survival percentage between the reference groups and the groups exposed to temperatures down to 0 °C,
regardless the period of exposure and type of acclimation. All three sizes of juveniles are exposed
to -1 °C for 2 days with a gradual acclimatisation. The results show that on average more than 96%
survive. No eggs nor juveniles survive ≤ -5 °C for 2 or 14 days, regardless the type of acclimatisation. From this study it can be concluded that juveniles can tolerate some temperatures below 0 °C
(-1 °C) at least for a short period of time. Both eggs and juveniles can not tolerate frost at least not
the amount of frost which appear ≤ -5 °C. This means that exposure to -5 °C has a strong limiting
effect on the population. To survive a cold winter, the eggs and juveniles must stay in warmer microhabitats and these can be found during a Danish winter.
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FORORD
Specialeprojektet skal give et bredere kendskab til dræbersneglen og dens overvintringspotentiale
under danske forhold. Nærværende pilotforsøg er de første til at undersøge dræbersnegles følsomhed overfor kulde. Et område der heller ikke er beskrevet for andre skovsnegle. Dette gør resultaterne banebrydende, hvilket har været yderst motiverende og gjort specialeprocessen spændende. Resultaterne kan bidrage med viden til hvilke populationsstørrelser vi kan forvente efter en
given vinter og hvornår vi skal være særligt opmærksomme på populationseksplosioner. Forsøgene er udført i laboratorium fra september 2007 til januar 2008.

Rapporten er tilsigtet forskere, styrelser (Skov- og Naturstyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen),
kommuner, studerende, haveejere og andre interesserede, der gerne vil kende til dræbersneglens
biologi.

Jeg vil gerne takke min vejleder professor Peter Esbjerg, Institut for Økologi, Fagruppe Zoologi, for
råd og vejledning. Det er værdsat, at dit kontor altid var åbent og vi har haft nogle gode samtaler
om emnet. Ligeledes tak for at muliggøre, at jeg kunne få kontor- og laboratorieplads. Tak til de
ansatte under Faggruppe Zoologi for et behageligt arbejdsmiljø. Tak til Sussie Pagh fra Århus Universitet for referencer og oplysninger. Tak til Jens Balsby Nielsen fra Slots- og Ejendomsstyrelsen,
Kurt og Lene Vesterager og Mette Holm for tilladelse til indsamling af snegle. Ligeledes rettes en
tak til Martin Olesen for statistikvejledning. Jeg vil gerne takke Christian Vesterager, Bente Hansen,
Niels og Louise Himmelstrup for uvurderlig støtte og gennemlæsning. Til sidst en kærlig tanke til
Valdemar for sin store tålmodighed med mit fravær i den afsluttende skriveprocess.

Mie Himmelstrup
17. juni 2008
Forsideillustration: Anne Hviid Nicolaisen
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1. INTRODUKTION
Snegle er vigtige organismer for nedbrydning og omsætning af dødt organisk materiale, men det
er ikke ordet nyttedyr, dræbersneglen kan skrive på visitkortet, hvis det står til haveejere ramt af
plagen. Dræbersneglen betragtes oftest som et slemt skadedyr i områder, hvor den ikke er naturligt hjemmehørende pga. artens opportunistiske adfærd og masseforekomst (von Proschwitz
1997; Briner & Frank 1998a,b; Grimm & Paill 2001; Kozlowski 2007). I nogle habitater er tæthed på
>150 individer pr. m2 blevet observeret (Kozlowski 2000) og masseforekomster af den størrelse er
kendt for at kunne rasere køkkenhaver og prydplanter på relativ kort tid (Kozlowski 2007; Skov- og
Naturstyrelsen 2008b). I 1960’erne og 1970’erne begyndte mange lande i Mellemeuropa at melde
om forekomster af dræbersnegle og siden er dræbersneglen blevet spredt til det meste af Europa
sandsynligvis fra den Iberiske Halvø og Sydfrankrig, primært via menneskelig aktivitet (von
Proschwitz & Winge 1994; Grimm & Paill 2001; Kozlowski 2007). Dræbersneglen er sandsynligvis
den bedst kendte invasive1 art, der findes i den danske natur i dag. Arten har haft stor mediebevågenhed siden 1997, hvor de første masseforekomster blev indrapporteret i Danmark (Skov- og
Naturstyrelsen 2008e). Der er skrevet en masse artikler i aviser og fagblade om den siden. I Danmark har den udviklet sig til et stort problem for flere danske haveejere og for dele af den danske
natur. Arten har ligeledes potentiale til at forrykke balancen i lokale økosystemer ved eventuelt at
true hjemmehørende sneglearter (Hagnell et al. 2004) ved konkurrence, introgression2 eller
udkrydsning3 (Grimm & Paill 2001). I Sverige er Sort Skovsnegl (Arion ater Linnaeus, 1758) set forsvinde fra områder, hvor dræbersneglen er kommet til (Hagnell et al. 2004).
Dræbersneglen har hidtil været betragtet som den Iberiske Skovsnegl (Arion lusitanicus Mabille,
1868) (von Proschwitz 1997; Kozlowski 2001; Pagh et al. 2006). Arion lusitanicus, blev første gang
beskrevet af Mabille (1868) i artiklen: ”Des limaciens européens” i tidsskriftet Rev. et Mag. de Zool.
Denne art har sit naturlige, geografiske udbredelsesområde på Den Iberiske Halvø (Spanien og
Portugal) og i det sydlige Frankrig, hvor den ikke betragtes som et skadedyr (von Proschwitz &
Winge 1994; Kozlowski 2001). Nyere forskning har dog skabt usikkerhed omkring, hvilken art dræbersneglen egentlig er og hvor den oprindeligt stammer fra. Ifølge Anderson (2005) har undersøgelser vist, at portugisiske eksemplarer af Arion lusitanicus har spermatoforer og en indre morfo1

At arten er invasiv betyder, at det er en indført/indslæbt art som truer dyr og/eller planteliv
Inkorporation af gener fra én art til en anden. Kan optræde når to arters udbredelsesområde overlapper hinanden og
de danner fertile hybrider, som kan foretage tilbagekrydsninger
3
Parring af individer, som ikke er nært beslægtede
2
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logi som afviger meget fra Central- og Vesteuropæiske eksemplarer af Arion lusitanicus. I stedet er
navnet Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 blevet foreslået (Anderson 2005). Men en forklaring
på den afvigende morfologi kan være, at populationerne er blevet geografisk adskilt og der herved
er opstået en differentiering. Et specialeprojekt af Sabine Engelke (2007) fra Århus Universitet viser, at det er genetisk svært at skelne dræbersneglen fra Rød Skovsnegl (Arion rufus Linnaeus,
1758) og Sort Skovsnegl (Arion Ater). Hendes teori er, at dræbersneglen stammer fra Sydeuropa og
er udviklet fra Arion ater eller Arion rufus eller måske er en hybrid af de to. Teorien støttes af
Quinteiro et al. (2005). Hybrider mellem Arion ater og dræbersnegl er observeret i Sverige (Hagnell
et al. 2006), men der foreligger ingen videnskabelige beviser på dette fænomen. En ting er sikkert,
de tre store Arion-arter adskiller sig fra hinanden med hensyn til reproduktionsdygtighed og af de
to indførte arter (Arion rufus4 og Arion lusitanicus) er det kun dræbersneglen, som er invasiv (Pagh
2008). I Storbritannien har der ligeledes været forvirring omkring artsnavnet, her er Arion lusitanicus flere gange blevet forvekslet med Arion flagellus Collinge, 1893 beskriver Davies (1987). Forskellen på disse to Arion-arter er dog, at Arion flagellus kun er kendt i Storbritannien, mens Arion
lusitanicus også findes på det europæiske kontinent (Davies 1987; South 1992). Så er dræbersneglens korrekte latinske artsnavn Arion lusitanicus? Der er ikke foretaget dybdegående DNAundersøgelser af dræbersneglen, der med sikkerhed kan fastslå artsnavnet og hermed sneglens
oprindelse. Så indtil andet er bevist, vil dræbersneglen i officielle og videnskabelige kredse herhjemme, blive kaldt for Iberisk Skovsnegl (Arion lusitanicus) (Pagh 2008).
I nærværende projekt vælger jeg, at benytte betegnelsen dræbersnegl for at komme udenom
navneforvirringen. I enkelte tilfælde anvendes Arion lusitanicus, da dette stadig er det officielle
latinske artsnavn i Danmark. Jeg føler mig tryg ved, at jeg har fat i én art, da den blev indsamlet på
lokaliteter, som er kendt for masseforekomst af snegle med god appetit. Snegletætheden, på indsamlingstidspunktet, var relativ stor og i laboratoriet var de indsamlede snegles reproduktion høj.
Kortlægninger af dræbersneglens udbredelse foretaget af Naturhistorisk Museum i Århus viser, at
sneglen allerede var vidt udbredt i Danmark i 1998 og fra 2003 forekommer den i næsten alle landets kommuner (Pagh et al. 2006). Arten fortsætter med at brede sig til nye områder i Danmark og
er invasiv. Det er derfor væsentligt at kende mere til artens biologi med henblik på at udvikle en
strategi for reduktion af populationen og opnå at finde det mest effektive bekæmpelsestidspunkt.
Trods dræbersneglen officielt har forekommet i Danmark siden 1991, er der ikke forsket meget i

4

Arion rufus stammer fra Sydeuropa og er indført i Danmark tidligst i 1913 (Fog 1976).
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artens biologi og økologi herhjemme (Pagh et al. 2006). Fra udlandet foreligger der en del forskning af sneglens morfologi, udbredelse, fødepræferencer, livscyklus, aktivitet og reproduktion,
men mange aspekter mangler at blive vel belyst. Et aspekt, som er ringe belyst i ind- og udland, er
hvilke faktorer der kan begrænse populationen af dræbersnegle. I Danmark og udlandet er det et
almindeligt postulat, at kuldegrader i vinterhalvåret kan begrænse udviklingen af anden fauna eksempelvis bladlus. Det er ofte også bestemte livsstadier (æg, unger, voksne) der overvintrer
(Leather et al. 1993). Men disse forhold er ikke videnskabeligt undersøgt for dræbersneglen hverken i felten eller laboratoriet. Det er derfor en oplagt mulighed at undersøge om lave temperaturer (< 0 °C) kan reducere antallet af dræbersnegle og samtidig få mere klarhed over hvilke stadier
der overvintrer.
Observationer både fra ind- og udland tyder på, at voksne snegle kun sjældent overvintrer. De
fleste dør i efterår og vinter (Davies 1987; Briner & Frank 1998b; Kozlowski & Sionek 2000; Grimm
2001; Egne obs.). Derfor er det oplagt at vælge at undersøge, hvor lave temperaturer æg og snegleunger af forskellig størrelse (ca. 1 cm, ca. 2 cm og ca. 4 cm) kan overleve og hermed få et indtryk
af artens overvintringspotentiale. Grunden til, at forskellige størrelser af snegleunger er valgt, er
for at undersøge om større unger er mere eller mindre robuste end nyklækkede unger. I land- og
havebrug kan kendskab til sneglestadiers kuldefølsomhed være med til at give en forbedret estimering og forudsigelse af populationsstørrelsen og dermed kan bekæmpelse sættes ind på de rette tidspunkter (Cook 2004). Hvis det primært er snegleunger som overvintrer, kan vi forsøge at
tiltrække dem om efteråret og vinteren og dermed få populationen reduceret så tidligt som muligt. Bekæmpelse af æg fra efterår til tidlig forår vil da i visse habitater (f.eks. åbne arealer) være
mindre relevant. Indsatsen kan i stedet rettes mod udhuse og kompostbunker. Hvis både æg og
unger overvintrer, er vi nødt til også at gøre en stor indsats i foråret. Ligeledes vil kendskab til om
lave temperaturer har en væsentlig indflydelse på populationen kunne give et billede af, hvordan
populationsudviklingen og dermed sneglenes udbredelse vil ændre sig, når det globale klima ændrer sig.
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1.1 PROBLEMFORMULERING

Formålet med dette specialeprojekt er at belyse grænserne for, hvor lave temperaturer dræbersnegleæg og forskellige stadier (længder) af snegleunger kan overleve. Siden kuldefølsomhed
hos de forskellige udviklingsstadier af dræbersneglen ikke tidligere er blevet undersøgt, er dette
de første indledende pilotforsøg til at indikere, hvorledes det forholder sig. Specialeprojektet skal
danne baggrund for senere forskning indenfor samme felt og være erfaringsgrundlag for senere
udarbejdelse af lignende eksperimenter.
For dræbersnegle ønskes det belyst: Hvor lave temperaturer kan æg og udvalgte snegleungestadier
(ca. 1 cm, ca. 2 cm og ca. 4 cm lange) overleve? Hvilke udviklingstrin kan potentielt overvintre i
Danmark?

Min forventning er, at dræbersnegleæg og -unger uanset størrelse tåler temperaturer ≥ 0 °C, men
kun ganske lidt eller slet ikke frost. Varighed og akklimatiseringsforløb kan tænkes at have betydning for overlevelsesmuligheden.

1.2 METODEVALG OG OPBYGNING

I nærværende projekt fokuseres på æg og snegleunger af dræbersneglen, da voksne individer tilsyneladende dør inden vinterens komme. Snegleunger af forskellig størrelse (1 cm, 2 cm og 4 cm)
er valgt for at undersøge om kropsstørrelse påvirker evnen til at tolerere lave temperaturer. 1 cm
repræsenterer nyklækkede individer, 2 cm er ca. 1 måned gamle, mens 4 cm er ca. 2,5 måneder
gamle. Varighed og akklimatiseringsforløb formodes at have en indvirkning på evnen til at overleve
lave temperaturer. Pludselig nedkøling af ufrosset væv kan forårsage kuldechok, hvor cellerne
ødelægges (Constanzo et al. 1991). Ved trinvis nedkøling får organismen muligvis lov til at foretage
de nødvendige fysiologiske og biokemiske tilpasninger, som gør den i stand til at overleve, eksempelvis produktion af kryoprotektanter såsom sukre. Temperaturfald (og efterfølgende stigning) i
Danmark kan både ske pludseligt eller mere gradvist om vinteren og være af kortere eller længere
varighed. På baggrund af dette udføres forsøg med to forskellige længder af ophold ved testtemperaturen (2 eller 14 dage) og to forskellige akklimatiseringsforløb (et trinvist temperaturfald og stigning eller et mere pludseligt temperaturfald og -stigning). Forsøgene blev gennemført ved testKuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | 1. Introduktion
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temperaturerne +5 oC, 0-1 oC, -1 oC (kun unger), -5 oC og -10 oC. Referencer stod konstant ved 19±1
o

C. Temperaturerne er valgt ud fra hvad snegle og æg realistisk set kan blive udsat for i løbet af

vinterhalvåret i Danmark, dog er det sjældent, at mikroklimaer bliver ned til -5 og -10 oC.
Specialeprojektet er baseret på egne pilotforsøg i laboratoriet samt studie af eksisterende litteratur af dræbersneglens biologi. Litteratursøgningen er primært foretaget i naturvidenskabelige databaser, samt referencesøgning ud fra nøgleartikler. For dræbersneglen eller de to andre store
skovsnegle; Arion ater og Arion rufus findes ingen litteratur om lignende forsøg eller dokumenterede undersøgelser af kuldefølsomhed og overvintring. Der er tillige et begrænset omfang af videnskabelige artikler om forskellige dele af dræbersneglens biologi, derfor har det i nogle tilfælde
været nødvendigt at inddrage andre kilder end primærkilder, der ikke er tilstrækkelig detaljerede
eller af lidt ”pop’et” karakter.
Specialets opbygning: Rapporten indleder med en gennemgang af dræbersneglens klassificering,
dens morfologi, udbredelse, livscyklus og reproduktion samt levevis og mulige naturlige fjender.
Derefter kommer kapitel 3 med en kort præsentation af forskellige overlevelsesstrategier dyr kan
anvende ved lave temperaturer. I kapitel 4 beskrives materialer og forsøgsdesign og der redegøres
for den anvendte analysemetode. Kapitel 5 præsenterer resultaterne for de forskellige forsøg med
æg og unger. Afslutningsvis diskuteres resultaterne, problemformuleringen besvares i konklusionerne og i perspektiveringen gives et bud på dræbersneglens fremtidsudsigter taget de spåede
klimaforandringer i betragtning.
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2. BIOLOGISKE FAKTA
Formålet med dette kapitel er at give en beskrivelse af dræbersneglens klassificering, biologi og
økologi. Ofte begynder underafsnittene med generelle beskrivelser af Gastropoder (Snegle). Kapitlerne er dels skrevet på baggrund af primærkilder og reviews, men også en del sekundære kilder er
anvendt, da mængden af primærkilder på forskellige områder er begrænset.

2.1 KLASSIFIKATION

Snegle tilhører klassen "Gastropoda", som er den største gruppe indenfor rækken Mollusca. Klassen består af både akvatiske og terrestriske sneglearter (South 1992). Dræbersneglen er en terrestrisk snegl, der tilhører ordenen af landlungesnegle (Stylommatophora) (von Proschwitz & Winge
1994). Der findes to familier af landlungesnegle: de skalbærende snegle (familie: Helicidae) og de
ikke-skalbærende snegle (familie: Arionidae og Limacidae). Dræbersneglen hører til familien Arionidae og slægten Arion (Kozlowski 2007), ligesom Sort Skovsnegl (Arion ater) og Rød Skovsnegl
(Arion rufus) (Fog 1976; von Proschwitz & Winge 1994). I det biologiske klassifikationssystem ser
dræbersneglens placering således ud (von Proschwitz & Winge 1994; Kozlowski 2007):
Rige: ANIMALIA (Dyr)
Række: MOLLUSCA (Bløddyr)
Klasse: GASTROPODA (Snegle)
Underklasse: PULMONATA (Lungesnegle)
Orden: STYLOMMATOPHORA (Landlungesnegle)
Underorden: SIGMURETHRA
Familie: ARIONIDAE (Snegle uden ”køl”)
Underfamilie: ARIONINAE
Slægt: ARION
Art: ARION LUSITANICUS ELLER ?
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2.2 MORFOLOGI

Karakteristisk for snegle af familien Arionidae er, at bagenden er afrundet og de ingen køl har
langs den bagerste del af ryggen, som det ses hos snegle af familien Limacidae (South 1992). Hos
arter af slægten Arion er den forreste del af ryggen dækket af en hudfold kaldet ”kappen”. Inde i
kappehulen findes et netværk af blodkar, som virker som lunge. Selve udvekslingen af ilt og kuldioxid sker ved diffusion. Luften føres ind og ud ved hjælp af et åndehul (pneumostome), som for
Arion-arter er placeret på den forreste højre del af kappen. Ilten kan også optages gennem huden.
På kappen udmunder også kønsåbningen, urinrøret og anus (South 1992; Skov- og Naturstyrelsen
2008a). På hovedet bærer Arion-arter to lange, optiske følehorn og to korte, sensoriske følehorn.
Øjnene (lysfølsomme celler) på de lange følehorn kan krænges ud i spidsen (Davies 1987; von
Proschwitz & Winge 1994). Figur 1 er en skitse af dræbersneglen med morfologiske angivelser.
Ved hjælp af muskelbevægelser hen over fodsålen føres sneglen fremad (South 1992).

Figur 1. Skitse af dræbersneglen med morfologiske angivelser. Tegnet af Anne Hviid Nicolaisen

Til beskyttelse mod udtørring og slid, har dræbersneglen nogle slimdannende kirtler i huden. Under bevægelse danner kirtler på den forreste del af kroppen et spor af slim, som sneglen kan passere henover. Dorsalt på den bagerste del af kroppen, lige over halen, sidder en større slimdannende kirtel. Ifølge egen observation er kirtelåbningen mørkegrå og ligner et V. Denne store kirtel
producerer en relativ tyk slim og spiller muligvis en rolle i reproduktion eller som forsvarsmekanisme mod prædatorer. (South 1992)
En voksen dræbersnegl er fra 7-15 cm lang (i bevægelse). Der er stor farvevariation indenfor arten
fra forskellige rødlige, lys- og mørkebrune nuancer til gråsort (von Proschwitz & Winge 1994; HagKuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | 2. Biologiske fakta
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nell et al. 2006; Pagh et al. 2006), se figur 2. Hovedet og følehornene er mørke ligesom hos Arion
rufus. Et kendetegn hos et flertal af dræbersnegle er, at fodbræmmen er orangebrun med en tydelig mørk tværstribning som ligner skrå kastesting – denne tværstribning er tydeligere end hos
Arion ater og Arion rufus (Skov- og Naturstyrelsen 2008g). Et andet træk hos dræbersnegle er, at
de bliver kugleformet, når de trækker sig sammen ved pirring (Fig. 3) (Skov- og Naturstyrelsen
2008d).

Figur 2. Eksempler på farvevariation blandt dræbersnegle. Foto 1: Sussie Pagh. Foto 2: Sussie Pagh. Foto 3:
H. Tønsberg.

Figur 3. Dræbersnegle trækker sig sammen til kugleform ved pirring. Foto: H. Tønsberg.

At dræbersneglen er nært beslægtet med Arion ater og Arion rufus betyder, at mange ydre karakteristika er mere eller mindre ens. Tabel 1 giver en oversigt over nogle typiske ydre karakteristika
hos dræbersnegl, Arion ater og Arion rufus, som kan være med til at adskille arterne. Den alsidige
farvevariation og længdeoverlappet gør det ofte svært at skelne imellem de tre skovsneglearter,
derfor forveksles de let (von Proschwitz & Winge 1994; Hagnell et al. 2006; Pagh et al. 2006).
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Tabel 1. Oversigt over nogle typiske ydre karakteristika hos dræbersnegl, Arion ater og Arion rufus. Der kan forekomme variationer uden for de her angivne. (mode. Skov- og Naturstyrelsen 2008g)

Art

Længde Farve

Dræbersnegl

7-15 cm Orange til
rødbrun

Sort skovsnegl
(Arion ater)
Rød skovsnegl
(Arion rufus)

Ungers farve

Fodbræmmen

Fodsålen

Lyse, senere, bru- Orange med
nenuancer med
tydelig, regellængdestriber
mæssig tværstribning
8-18 cm Mørkebrun til Lyse, senere grå. Samme farve
sort
Længdestriber
som kroppen,
hos helt unge
regelmæssig
individer
tværstribning
10-20
Selvlysende
Lyse, senere
Rød, mindre
cm
cinnoberrød, orange-gule.
regelmæssig
gulrød, brun- Længdestriber
tværstribning
rød
hos helt unge
individer

Lys til grå

Grå til gråsort

Rygslimens
farve
Klar (evt. gullig)

Klar

Lys
Gul til orange
rød/orange

Kun ved dissektion, hvor man ser på placeringen af ligula (et seksuelt stimuleringsorgan) og atrium’s størrelse (fig. 4), kan arten med større sikkerhed identificeres (Davies 1987; Noble 1992; von
Proschwitz & Winge 1994; Hagnell et al. 2006; Pagh et al. 2006).

Figur 4. Indre karakteristika hos tre store arion-arter. Fra venstre vises kønsorganer fra Arion ater, Arion rufus og
Arion lusitanicus (Kerney et al. 1983).

Helt nyudklækkede individer er, ifølge egne observationer og Skov- og Naturstyrelsen (2008g), ca.
1 cm lange (i bevægelse). De er ofte lyse med mørkt hoved og følehorn samt mere eller mindre
tydelige striber (mørke) fra hovedet af og ned langs siden (von Proschwitz & Winge 1994; Pagh et
al. 2006; Skov- og Naturstyrelsen 2008g). I takt med at ungerne vokser ses en stor farvevariation Kuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | 2. Biologiske fakta
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fra forskellige lyse, røde til mørkere brune nuancer (Egne obs.). Egne observationer viser, at jo
ældre ungerne bliver des mere farvet pigmentering får de. Hos flertallet bliver længdestriberne
efterhånden utydelige eller dækkes af pigmentering, men ikke før sneglene er 3-4 måneder(4-5 cm
i bevægelse) (Fig. 5). De mørke længdestriber ses også hos nyklækkede individer af Arion ater og
Arion rufus, men hos disse arter forsvinder striberne efter kort levetid, da de dækkes af andet
pigment (von Proschwitz & Winge 1994; Skov- og Naturstyrelsen 2008g).

Figur 5. Dræbersnegleunger fra nærværende projekt klækket fra æg lagt i laboratoriet. Tv. ses
2 måneder gamle snegleunger med tydelige længdestriber langs med kroppen. Th. ses en 3
måneder gammel snegleunge uden tydelige længdestriber. (Foto: M. Himmelstrup).

Æg af dræbersnegle er oftest runde eller ovale (ca. 4 mm i diameter) (Fig. 6) (Davies 1987; Kozlowski 2000). Men også her kan størrelse og form af æg ifølge Davies (1987) variere. Egen erfaring
er, at æg lægges mælkehvide eller med en orangefarvet overflade, dette stemmer overens med
observationer gjort af Kozlowski (2000), der også beskriver, at ældre æg ofte bliver gullige.
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Figur 6. Dræbersnegleæg lagt i laboratoriet i nærværende projekt (tv.). Dræbersnegleæg lagt i naturen (th.) De er runde/ovale ca. 4 x 3.5 mm. Foto: M. Himmelstrup.

2.3 UDBREDELSE

Siden 1960’erne og 1970’erne er dræbersneglen blevet spredt rundt i Europa og er i dag udbredt i
næsten alle lande (Davies 1987; von Proschwitz 1992; Kozlowski 2007). I Skandinavien blev de første fund af dræbersnegle gjort i Sverige i 1975 (von Proschwitz 1992, 1997). I Sverige forblev antallet af fund forholdsvis lavt til sidst i 1980’erne, hvorefter der er sket en eksplosiv stigning i antallet
af findesteder (von Proschwitz & Winge 1994; Hagnell et al. 2004). I Norge blev dræbersnegle første gang observeret i 1988 (von Proschwitz 1992), men det var først i midten af 1990’erne, at masseforekomster begyndte at blive rapporteret (Hofsvang & Haukeland 2006). De første fund i Danmark blev gjort i 1991 af Gerhard Falkner ved Frederiksdal ved Furesøen nær København (von
Proschwitz 1992), men sneglen kan sandsynligvis være indslæbt tidligere og have opformeret sig
upåagtet op gennem 1980’erne (Pagh et al. 2006). I 1997 rapporteredes første gang om masseforekomster, det skete fra Sønderjylland og Bornholm (Hels et al. 2002; Skov- og Naturstyrelsen
2008e). En forklaring på tidsforskydelsen fra første fund til rapportering af masseforekomster kan
være, at der i den mellemliggende periode er sket en spredning indenfor landenes grænser ved
transport af jord og planter (Skov- og Naturstyrelsen 2008e). Kortlægninger af dræbersneglens
udbredelse foretaget af Naturhistorisk Museum i Århus viser, at sneglen allerede var vidt udbredt i
Danmark i 1998 og fra 2003 forekommer den i næsten alle landets kommuner (Pagh et al. 2006).
Udbredelsen af sneglen er ofte meget lokal dvs. antallet af snegle kan variere enormt inden for
ganske få kilometer (Hels et al. 2002). Der kan være snegleplage i en bydel, mens sneglen (endnu)
Kuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | 2. Biologiske fakta
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ikke forekommer i den anden bydel (Pagh et al. 2006). På figur 7 ses et kort over artens udbredelse i Danmark, som den så ud i 2003. Kortet er produceret af Naturhistorisk Museum som kortlagde dræbersneglens udbredelse i forbindelse med "Projekt Pindsvin" støttet af Dyrenes Beskyttelse i 2003.

Ved laboratorieforsøg har Grimm &
Schaumberger

(2002)

fundet,

at

dræbersnegle gennemsnitligt kan kravle
10,8 m på 24 timer og jo større sneglen er
des mere aktiv er den. Sneglen har derfor
evne til lokalt at sprede sig, men over
større afstande sker spredningen ved
passiv transport (Kozlowski 2007). Kilder
til spredning internationalt, nationalt og
lokalt kan eksempelvis være: fra planFigur 7. Dræbersneglens udbredelse i Danmark i 2003. Kortet

teskoler, hvor der kan ske handel med

viser kommuner med tilbagemelding om tilstedeværelsen af

inficerede planter, stiklinger og træer,

iberisk skovsnegl i 2003. Kortet er produceret af Naturhistorisk

haveejeres

Museum, Århus.

indkøbt

plantebytning,

havejord,

rullegræs,

jordpåfyldning

ved

anlægsarbejde, og dumpning af haveaffald (ulovligt) i naturen (Kozlowski 2007). I Norge (von
Proschwitz & Winge 1994) og Storbritannien (Davies 1987) har man observeret, at sneglene kan
transporteres siddende i pelsen på katte, ræve og andre pelsdyr. I Danmark mangler vi systematiske undersøgelser af spredningsvejene, men de antages, at være de samme, som i Sverige og Norge (Skov- og Naturstyrelsen 2008e).

2.4 LIVSCYKLUS OG REPRODUKTION

Dræbersneglen har en etårig livscyklus (Davies 1987; Briner & Frank 1998b; Kozlowski & Kozlowski
2000). Davies (1987) og Kozlowski & Kozlowski (2000) har dog observeret få 2-årige, store dræbersnegle (kropslængde 15 cm) om sensommeren, men beskriver, at det hører til sjældenhederne.
Dræbersneglen har fire forskellige udviklingstrin: æg, juvenil, kønsmoden (ca. 5-8 måneder gamle)
og voksne (ca. 6-9 måneder gamle) (Kozlowski & Kozlowski 2000). Udviklingstrinene følger ikke
præcise tidspunkter og temperaturer og om dræbersnegle har én eller flere generationer om året i
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Danmark er uvist. Voksenstadiet optræder oftest fra sommer (august) til sent efterår (november,
nogen gange til december), i denne periode lægges æggene. Tidspunktet for ægklækning afhænger af den omgivende temperatur, men foregår primært fra sensommer til sent efterår. Nogle æg
overvintrer muligvis og klækker det efterfølgende forår (Grimm 2001). Det juvenile stadie optræder derfor fra sensommer (august/september) til den efterfølgende sommer (juni/juli). Ungerne er
af varierende størrelse alt efter alder. De største findes derfor oftest i det tidlige forår. Ungerne
bliver kønsmodne om sommeren (fra juli af), og parringsperioden finder sted fra sidst i juli til september (Davies 1987). Fra 2-4 uger efter parringen begynder sneglene at lægge æg og livscyklussen er fuldendt. (Kozlowski & Kozlowski 2000). Populationstætheden topper ifølge Kozlowski
(2007) to gange om året; første gang om foråret, når alle de små, overvintrende snegle kommer
frem samt i sensommeren og tidlig efterår.
I de efterfølgende underafsnit beskrives parring, æglægning, ægklækning og overvintring nærmere.

2.4.1 PARRING

Sneglene er hermafroditter (tvekønnet), dvs. de har ét kønsorgan, en såkaldt ovotestis, der producerer både æg og sædceller. De kan derfor gensidigt befrugte hinanden og alle lægge æg (South
1992). Det er muligt, at dræbersnegle kan selvbefrugte, men der foreligger ingen videnskabelige
undersøgelser som bekræfter dette. Ved gensidig befrugtning sker der en blanding af individernes
arveanlæg, hvilket giver en stor variation af forskellige kombinationer af gener i bestanden. Dette
er muligvis en fordel for bestandens overlevelse under omskiftelige forhold, da nogle individer
sandsynligvis altid vil have en sammensætning af arveanlæg, der gør dem i stand til at klare de
eksisterende forhold (Skov- og Naturstyrelsen 2008c).
Sneglene begynder at parre sig, når de er blevet kønsmodne (Davies 1987; Kozlowski & Kozlowski
2000). Parringsperioden er som regel fra slutningen af juli og til september, men kan vare til slutningen af oktober. Længden af parringsperioden bestemmes af lufttemperaturen. Parringen begrænses ved temperaturer lige under 10 °C og stopper helt ved temperaturer under 5 °C (Kozlowski 2000). Parring finder sted i løbet af sneglenes aktivitetsperiode (se afsnit 2.6). Parringsprocessen består af forskellige faser, som her beskrives i grove træk: 1. Sneglene artsidentificerer hinanden. 2. Sneglene lægger sig klar til parring og kønsåbningerne åbnes (Fig. 8). 3. Gensidig udveksKuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | 2. Biologiske fakta
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ling af sædceller mellem de to individer. Sædcellerne overføres i en hindeagtig sæk, en såkaldt
spermatofor. 4. Kønsorganerne trækkes tilbage og sneglene adskilles. (Davies 1987; von
Proschwitz & Winge 1994, Kozlowski 2007). Ifølge Kozlowski (2007) tager hele parringsprocessen
4-5,5 timer.

Figur 8. Parring hos dræbersnegle. Tegnet af Anne Hviid Nicolaisen.

2.4.2 ÆGLÆGNING OG -KLÆKNING

Æglægningen begynder 2-4 uger efter parringen fra midten af august til november/december. Det
topper som regel i september (Kozlowski & Kozlowski 2000; Grimm 2001). Længden af æglægningsperioden er afhængig af lufttemperatur og kan vare 2,5 -3,5 måneder. Temperaturen skal
være over 5 °C før, at æglægningen finder sted (Kozlowski & Kozlowski 2000). Æg lægges på overfladen af bar eller tilvokset jord, under blade/græs, i jorden fra 2-10 cm dybde, tæt ved planterødder, i kompostbunker (15 cm dybde) eller under potter, træpaller eller lignende mennesket har
stillet på jorden, blot for at nævne nogle eksempler (von Proschwitz & Winge 1994; Kozlowski
2000). Æg lægges i klumper sammenholdt af slim. Observationer gjort af Kozlowski (2000) viser, at
en ægklump kan indeholde 12-124 æg (gns. 67.3 æg). Under laboratorieforhold har Briner & Frank
(1998a) observeret op til 225 æg pr. klump. Dræbersneglen har en høj reproduktionsrate. Det er
almindeligt anerkendt, at ét individ kan lægge over 400 æg. Kozlowski (2000) har observeret, at
dræbersnegle i felten lagde 243-541 æg (gns. 405 æg) på en sæson. Engelke (2007) mener, at en
årsag til denne høje reproduktionsrate kan være, at sneglen oprindeligt stammer fra et tørt klima,
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hvor dødeligheden blandt æg er høj pga. udtørring og herved er sneglen tilpasset til at lægge
mange æg.
Terrestriske snegle har direkte udvikling, larvestadiet sker indeni ægget, og en fuldt udviklet snegleunge kommer ud af ægget (South 1992). Selve ægklækningen finder sted 2-5 uger eller optil 2
måneder efter æglægningen, afhængig af temperaturen, des køligere des længere er de om at
klække (Kozlowski 2000; Skov- og Naturstyrelsen 2008c). Ifølge Hofsvang & Haukeland (2006) har
terrestriske snegle generelt en nedre grænse for udvikling af æg på 4 °C i tempereret klima, og
ifølge Kozlowski (2000) ses klækning ved temperaturer over 5-6 °C. I laboratoriet har Kozlowski
(2000) undersøgt udviklingshastigheden for æg holdt konstant ved forskellige temperaturer og
resultatet viser, at den korteste periode fra æglægning til ægklækning sker ved 20 °C (gns. 30,3
dage). Ved 17-19 °C klækkede de 6 dage senere og ved 15 °C – 16 dage senere. Den største procentdel af æg klækker dog ved 15 °C. 15-17 °C synes at være den bedste temperatur for ægudvikling. Hos nogle voksne snegle går æglægningsprocessen galt og æggene hober sig op i æggelederen. Herved dør sneglene af det tryk som skabes (Davies 1987).

2.4.3 OVERVINTRING

De fleste snegle dør oftest om efteråret efter sidste æglægning (Davies 1987; von Proschwitz &
Winge 1994; Kozlowski 2000). Under laboratorieforhold har Kozlowski & Sionek (2000) iagttaget,
at en dødelighed på 75% blandt voksne dræbersnegle efter æglægning, ved en temperatur på 1719 °C, luftfugtighed på 93-95 % og en daglængde på 16 timer. De voksne dræbersnegle overvintrer
sjældent (Kozlowski 2000). Der er ikke tidligere foretaget overvintringsforsøg med dræbersnegle
og æg i Skandinavien (Hofsvang & Haukeland 2006). Man ved dog, at æg af en anden terrestrisk
snegl, Agersnegl (Deroceras agreste) kan overvintre som æg i Skandinavien (Hofsvang & Haukeland 2006). I Polen har Kozlowski & Sionek (2000) udført feltstudier der viser, at æg lagt før efteråret (oktober-november) klækker, mens resten overvintrer og klækker det følgende forår. Snegleunger der klækkes inden vinter overvintrer også (Kozlowski & Sionek 2000). Æg og unge snegle
overvintrer også i Schweiz (Briner & Frank 1998b). De unge dræbersnegle søger skjul, når temperaturen bliver 2-5 °C, men kommer frem for at indtage føde ved dagtemperaturer over 4-5 °C. Falder temperaturen igen, søger de i skjul på frostfrie steder, såsom i hulrum i jorden i ned til 10 cm’s
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dybde, i musegange, kompostbunker, under vissent løv, langs trærødder og lignende (Fig. 9). (Kozlowski 2000).

Figur 9. Overvintring i jordhuler og under vissent løv. Tegnet af Anne Hviid Nicolaisen

De overvintrende æg begynder at klække og de overvintrende små snegle kommer frem i marts
måned, afhængig af forårets temperatur (5-10 °C) (Grimm 2001; Kozlowski 2000). Under overvintringen har de små snegles udvikling været sat i stå, da de kun har indtaget nok føde til lige at overleve (Skov- og Naturstyrelsen 2008c). Om foråret, når sneglen kommer frem igen stiger fødeindtaget og udviklingen til kønsmodne individer fortsætter. Nogle af de små snegle overvintrer som
næsten kønsmodne og kan sandsynligvis hurtigt påbegynde deres forplantning allerede om foråret
(von Proschwitz & Winge 1994; Skov- og Naturstyrelsen 2008c).

2.5 LEVESTED

Dræbersneglens spredning er hovedsageligt forbundet med menneskelig aktivitet, de optræder
derfor talrigt i menneskeforstyrrede områder som haver, parker, på kirkegårde, i landbrugsområder og dyrket løvskov. Arten foretrækker fugtige områder og ses derfor på enge, langs åer og
vandløb og i andre fugtige områder (Kozlowski 2007). Men dræbersnegle er opportunister mht.
habitatsvalg. Erfaringer fra lande, hvor dræbersneglen har været introduceret i en længere periode end i Danmark, viser, at dræbersnegle både lever i kultiverede områder samt naturområder
(Briner & Frank 1998b; Kozlowski 2007). Til sammenligning forekommer Arion rufus overvejende i
fugtig løvskov, parker og slotshaver (Fog 1976), og Arion ater er især knyttet til fugtig nåle- og løvKuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | 2. Biologiske fakta
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skov samt haver og parker tæt ved skov (Fog 1976). Dræbersnegle foretrækker levesteder, hvor
der findes naturlige skjul, såsom hulrum i jorden, grovkornet jordstruktur, stengærde, flis eller
fugtig, tæt vegetation, så de har et sted at søge hen i dagtimerne og under tørkeperioder for at
undgå udtørring (Kozlowski 2007). De er meget fugtkrævende organismer. Bunker af haveaffald
eller åbne kompostbunker er ideelle levesteder for sneglene, da de om dagen fungerer som et
godt, fugtigt tilholdssted med rigelig tilgang til føde og en god æglægnings- og overvintringsplads
(von Proschwitz & Winge 1994; Kozlowski 2007). Kozlowski (2007) beskriver, at den højeste populationstæthed er set i grøntsager, blomster, hindbær, og jordbær. I landbrugsområder har Friedli &
Frank (1998) fundet, at dræbersnegle kun optræder i de yderste 1-3 m af markerne (næsten ingen
snegle 3 m inde i marken) og kun i marker, som støder op til egnede levesteder, hvor sneglene
opholder sig i dagtimerne.

2.6 FØDEVALG OG AKITIVITET

Snegle bruger deres veludviklede lugtesans til at lokalisere føde og ved hjælp af en raspetunge
(radula) (Fig. 10), kradses fødeemnet op og ind i munden (Willmer et al. 2005, p. 603). Dræbersnegle spiser alt fra bløde plantedele (friske eller begyndende nedbrudte), ikke omsat til let omsat kompostmateriale, svampe og mosser, ådsler af invertebrater (inkl. egne
svækkede eller døde artsfæller) til ekskrementer (KozFigur 10. Fødeindtagelsen via raspetunge.
Tegnet af Anne Hviid Nicolaisen.

lowski 2007; Esbjerg 2008). Dræbersnegle er opportunister
mht. føde, hvilket øger deres overlevelsesmuligheder i

forskellige habitater (Kozlowski 2007). Indenfor plantearter har dræbersnegle dog fødepræferencer, de foretrækker visse afgrøder og vilde planter (Briner & Frank 1998b; Kozlowski 2007). Undersøgelser har vist, at eksempelvis kimplanter, blade, rødder, solsikker, vilde urter, grøntsager som
kål, salat, rodfrugter, kartofler og bønner samt jordbær hører til sneglenes foretrukne planteføde
og skader på disse planter kan derfor være store. Briner & Frank (1998b) har ligeledes fundet ud
af, at dræbersnegle foretrækker såede planter frem for vilde. Dette forhold kan dog skyldes, at
vilde planter er bedre tilpasset det omgivende miljø og derfor bedre kan modstå herbivori. Enårige
planter ædes oftere end flerårige, da flerårige planter sandsynligvis har udviklet bedre forsvarsmekanismer end enårige. Der foreligger dog ingen oplysninger om, at dræbersnegle foretrækker
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ekskrementer, ådsler, eller eksempelvis plantemateriale i begyndende nedbrydning frem for frisk
eller nyspiret plantevegetation.
Dræbersnegles aktive periode afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold, lysforhold og
nedbør, hvor faktorerne påvirker hinanden indbyrdes (Kozlowski 2001). Undersøgelser viser, at
den aktive og fødesøgende periode begynder fra 1-2 timer før solnedgang og varer til 2-3 timer
efter solopgang. På overskyede og regnfulde dage kan de være aktive i længere tid, men i dagtimerne er de som regel inaktive og sidder skjult for at holde på fugtigheden og undgå direkte sollys
(Grimm et al. 2000; Kozlowski 2001). Til sammenligning er Arion ater hovedsagelig aktiv fra få timer efter solnedgang til få timer før solopgang, medmindre klimaforhold tillader den at være aktiv
i dagtimerne (Kozlowski 2001). Sneglenes aktivitet bestemmes især af luftfugtighed, temperatur
og lys (Dainton 1954; Crawford-Sidebotham 1972; Kozlowski 2001). Ifølge Dainton (1954) er temperaturen den afgørende faktor for om sneglene bliver aktive eller ej, mens fugtighed bestemmer
længden af aktivitetsperioden. Et fald i dagtemperatur aktiverer sneglene og i samspil med fugtige
forhold forlænges aktivitetsperioden, mens stærkt stigende temperaturer og tørre forhold får
sneglene til at søge i skjul (Grim et al. 2000). Ved temperaturer under 2-5 °C ophører dræbersnegles aktivitet og de søger i skjul (Kozlowski 2000). Kraftig nedbør begrænser aktiviteten, mens en let
regnbyge eller dug øger aktiviteten (Hofsvang & Haukeland 2006). Sollys påvirker også aktivitetsniveauet. Dræbersnegle forsøger at undgå direkte sollys for at forhindre udtørring (Kozlowski
2001). Terrestriske snegle er svært afhængige af høj fugtighed fordi deres slim, æg og krop har et
højt vandindhold. Æg og krop består af 80% vand mens vandindholdet i slimen er 98 %. Noget tyder på at æg kræver et vandindhold i det omgivende miljø på 60-85% for at udvikles normalt.
Sneglene kan overleve et vist vandtab, blot det ikke overstiger 50 % af den oprindelige kropsvæske. (Hofsvang & Haukeland 2006). Lysintensiteten er muligvis bestemmende for dræbersneglens
døgnrytme, men hvordan vides endnu ikke (Hofsvang & Haukeland 2006). Plantetæthed spiller
også en rolle for sneglenes fødeaktivitet. Den større mængde af føde og muligheden for at holde
sig skjult og beskyttet mod sollys i den tætte vegetation stimulerer sneglene til at æde i længere
tid. Mængden af føde og hvor hurtigt sneglene spiser afhænger af fødebehov og aktivitet (Kozlowski 2001, 2007). Forsøg har vist, at dræbersnegle har en gennemsnitlig ædetid på 2 timer pr.
døgn og at de æder mest intenst i begyndelsen af natten (2-3 timer efter solnedgang) (Kozlowski
2001).
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2.7 FJENDER

Det vides ikke om dræbersneglen har nogle væsentlige naturlige fjender i Danmark eller for den
sags skyld i resten af Europa, da dette er et meget sparsomt undersøgt emne. Derfor stammer
oplysninger i dette afsnit hovedsageligt fra sekundære kilder.
Dræbersnegle er ikke giftige, men de er formentlig ikke så tillokkende at spise for de fleste dyr på
grund af, at de muligvis er mere seje end andre lignende sneglearter. Dræbersnegle er heller ikke
giftige eller farlige at berøre for mennesker (Hofsvang & Haukeland 2006). Dog kan de have E. coli
bakterier på sig fra hundelorte, ligesom slimen er utrolig klæbrig og vanskelig at vaske af fingrene.
Det anbefales derfor, at de håndteres med handsker på og at undgå at spise grøntsager og frugt
med snegleslim på (Danmarks Jordbrugsforskning 1999).

Figur 11. Pindsvin (Erinaceus europaeus). Foto: Pindsvinevennerne i Danmark

Dræbersnegle har ingen væsentlige fjender i Danmark, da ingen synes at tage dem i udpræget
grad. Der kendes dog til en række af danske dyrearter som kan æde æg eller snegleunger.
Blandt de større dyr kan nævnes pindsvin (Erinaceus europaeus), grævling (Meles meles) og vildsvin (Sus scrofa) (von Proschwitz & Winge 1994; Hofsvang & Haukeland 2006). Særligt pindsvin
har snegle som byttedyr. Hverken størrelsen eller slimen på sneglene synes at være en begrænsende faktor for pindsvin (Hels et al. 2002; Hofsvang & Haukeland 2006). Moskusænder (Cairina
moschata) og andre andefugle æder dræbersnegle, æg og unger (Davies 1987; Hofsvang & Haukeland 2006). Rovsnegle, tudser, frøer, firben og løbebiller (Carabidae, Oberholzer & Frank
2003) er ligeledes prædatorer på æg og unger (Hels et al. 2002; Hofsvang & Haukeland 2006).
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Figur 12. Moskusand (Cairina moschata). Foto: Scanpix

Visse arter af nematoder er naturlige parasitter inde i snegle. Store dele af nematodens livscyklus sker inde i sneglen som til sidst dør af infektionen (Hofsvang & Haukeland 2006; Hels et al.
2002). Phasmarhabditis hermaphrodita bekæmper agersnegle effektivt, men synes ifølge Hels et
al. (2002) ikke at være effektiv over for dræbersnegle. Encellede dyr kan også findes i sneglene
og kan nedsætte deres produktionsevne og levetiden betragteligt. Men den største trussel for
dræbersneglene indtil videre er mennesket, som forsøger at udrydde sneglene med både kemiske og ikke-kemiske bekæmpelsesmetoder (Hofsvang & Haukeland 2006).
Klimaet er også en naturlig begrænsende faktor for sneglenes overlevelse. Tørke er en af dræbersneglens værste fjender, de tåler ikke udtørring. Somre med lange tørkeperioder kan reducere
antallet af snegleunger og æg der klækkes (von Proschwitz & Winge 1994; Hofsvang & Haukeland
2006).
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3. OVERLEVELSESSTRATEGIER VED LAVE TEMPERATURER
Dette afsnit har til formål at give en kort præsentation af forskellige strategier dyr i kolde egne kan
anvende for at overvintre. Kapitlet er skrevet på baggrund af et review og lærebøger. Dræbersnegleunger lever deres aktive periode på jordoverfladen, mens de ofte søger skjul i jordhuler under
ugunstige forhold. Æggene kan være lagt på bar jord eller andre åbne arealer. De er derfor særligt
udsatte for store temperaturvariationer og kan potentielt komme i kontakt med udtørrende kold
luft, frossen jord eller sne om vinteren i Danmark. Det er derfor interessant om de har udviklet en
af nedenfor nævnte strategier. Dette vil blive drøftet nærmere i projektets diskussionsafsnit.
Kropstemperaturen hos ektoterme dyr, som dræbersnegle afhænger principielt af eksterne varmekilder som direkte sollys eller opvarmede overflader. Ektoterme dyrs kropsvæsker kan derfor
blive kølet meget ned af lave temperaturer. Klimaet har derved en direkte effekt på ektoterme
dyrs adfærd, fysiologi og udbredelse. Makroklimaet dvs. lufttemperatur og -fugtighed i 2 m’s højde
over jordoverfladen samt nedbørsmængden har betydning for eksempelvis dræbersneglens geografiske udbredelse, mens mikroklimaet, som er det klima som dyrene oplever, f.eks. meget lokalt
lige ved jordoverfladen, kan være af større betydning for dyrenes overlevelsesmuligheder. De
mest dramatiske ændringer i temperaturer foregår tæt ved jordoverfladen. Overfladen kan have
en højere temperatur end omgivelserne pga. lokal opvarmning fra solen og om natten afkøles den
hurtigere end luften. Dyr, som lever i områder, hvor de jævnligt udsættes for temperaturer under
frysepunktet af deres kropsvæsker, besidder særlige tilpasninger for at overleve kulde. (Willmer et
al. 2005) I Skandinavien overvintrer træbukken (Rhagium inquisitor) i træstubbe i en underafkølet
tilstand dvs. dens kropsvæsker er flydende selv ved temperaturer ned til -30 °C. I Danmark overvintrer løbebillen (Carabus granulatus) under bark på dødt træ og tåler isdannelse i vævene og
temperaturer ned til -15 °C. (Ramløv 1997)
Når en organisme nedkøles under kropsvæskernes frysepunkt kan is formes i vævene, hvilket som
regel er dødeligt. Organismer som lever i miljøer, hvor frost og kulde forekommer, må enten kunne undgå eller forebygge frysning af væv eller gøre sådan at frysning kan tolereres (Zachariassen &
Kristiansen 2000). Den simpleste strategi, for at opretholde termobalancen og undgå udtørring,
som frysning eller kold luft medfører, er at finde et frostfrit, fugtigt opholdssted. Det kan ske ved
at søge dybere ned i jorden i frostperioder, gemme sig i sprækker, under sten eller søge beskyttelse under vegetation (Leather et al. 1993; Willmer et al. 2005). Nogle insekter eller pattedyr går i
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dvale i de koldeste måneder (Leather et al. 1993). Andre f.eks. dræbersnegle forbliver aktive og
kommer frem når temperatur og fugtigheden tillader det. Hos levende organismer vil kropsvæskernes osmolaritet altid være af en sådan størrelse, at frysepunktet er sænket og ikke fryser ved 0
°C som rent vand. Dette tillader en vis tolerance for temperaturer under nulpunktet (Zachariassen
& Kristiansen 2000).
Især dyr som lever i ekstremt kolde miljøer, men også dem som udsættes for kolde vinternætter i
tempererede egne har udviklet en række adfærdsmæssige, morfologiske og fysiologiske tilpasninger til lave temperaturer. Nogle insekter i polare og alpine områder er mørke, da den mørke farve
gør, at dyret hurtigt bliver opvarmet af solens stråler, så de kan være aktive. Nogle insekter ”solbader”, mens visse arter af humlebier opvarmer deres bo ved at bevæge vingerne og være aktive
(Willmer et al. 2005). Nogle dyr har udviklet strategier som tillader dem med varierende evne at
overleve temperaturer under frysepunktet af deres kropsvæsker, hvilket kan give anledning til
frysning af vandindholdet i deres kroppe. De to klassiske strategier, som dyr med disse evner følger, er: Fryseintolerance og Frysetolerance (Zachariassen & Kristiansen 2000; Willmer et al. 2005).
Frysetolerante dyr tåler isdannelse i vævene. Frysetolerante insekter tolererer normalt, at 60-70%
af den ekstracellulære kropsvæske fryser til is. Intracellulær frysning er dødeligt for stort set alle
dyr. Frysetolerante dyr producerer isnukleatorer (proteiner eller lipoproteiner), hvis fysiologiske
funktion formodentlig er at sikre en beskyttende ekstracellulær frysning inden is dannes intracellulært og skader organismen (Leather et al. 1993; Willmer et al. 2005). De virker ved, at osmolariteten i den ekstracellulære væske stiger, hvilket forårsager et osmotisk flow af vand ud af cellerne.
Herved kan der ikke ske en skadelig isdannelse i dem. De kan også producere kryoprotektanter
(polyoler/sukre) som skal bevirke, at mængden af dannet is og hastigheden af isdannelsen sænkes.
Dels kan de stabilisere membraner og proteiner under den udtørring, som der sker ved frysningen.
Frysetolerante dyr er i temperaturligevægt med deres omgivelser, idet de ikke er underafkølede
og derfor befinder sig i en stabil tilstand. Der er dog grænser for hvor lave temperaturer de tolererer (Zachariassen & Kristiansen 2000).
Fryseintolerante dyr (fryseundvigere) tåler ikke isdannelse i vævene. Dette undgås ved, at de sidder i en underafkølet tilstand på deres overvintringssted. Underafkøling vil sige, at deres kropsvæsker og væv er på væskeform trods temperaturen er under disses frysepunkt (Zachariassen & Kristiansen 2000). Fryseintolerante dyr er dog i konstant fare for isdannelse i deres væv, som kan ske
spontant eller hvis de kommer i kontakt med sne eller is. Iskrystaller kan sprede sig ind i dyret via
Kuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | 3. Overlevelsesstrategier ved lave

27

kropsåbninger. Fryseintolerante dyr overvintrer ofte på steder, hvor de ikke kommer direkte i kontakt med sne eller is. Ofte ses en stigning i koncentrationen af polyoler og sukre når kulden sætter
ind (Leather et al. 1993). Disse sænker fryse- og underafkølingspunktet ved at hæve osmolariteten
af den ekstracellulære væske, således kan dyrene blive i den underafkølede tilstand Polyoler og
sukre modvirker også membran- og proteinskader (Zachariassen & Kristiansen 2000; Willmer et al.
2005). Underafkølingspunktet er den temperatur hvor iskrystaller pludselig dannes. De syntetiserer også antifryseproteiner som beskytter mod isdannelse. Antifryseproteiner virker ved at stabilisere den underafkølede tilstand. Sandsynligvis forhindrer de is fra omgivelserne i at komme ind i
dyret og forhindrer spontan isdannelse af kropsvæskerne. De hæmmer isvækst ved at binde sig til
iskrystaller der hvor vand ellers ville binde sig således at krystallen ikke bliver større (Zachariassen
& Kristiansen 2000). Modsat frysetolerante dyr skiller fryseintolerante dyr sig af med isnukleatorer, da disse igangsætter isdannelse. Isnukleatorer kan findes som bakterier i tarmen. Derfor ophører eksempelvis mange insekter med at indtage føde, når kuldeperioden begynder og tarmindholdet tømmes ofte. Det kan have stor betydning for overlevelse ved lave temperaturer (Zachariassen & Kristiansen 2000).
Frysning kan føre til fysiske skader og kemiske ændringer. Nogle eksempler kan være at efterhånden som is spreder sig i en underafkølet organisme, kan skarpe iskanter ødelægge cellemembraner. Iskrystaller består kun af vand herved stiger koncentration af opløsningen rundt om krystallerne efterhånden som mere og mere is dannes. Koncentrationen kan nå toksiske niveauer. At
koncentrationen af stoffer i den omgivende væske stiger vil forårsage, at vand hives ud af celler
som efterhånden dehydrerer. Cellerne svinder ind og bliver de for små vil membranskader opstå.
(Zachariassen & Kristiansen 2000)
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4. MATERIALER & METODER
4.1 INDSAMLING AF VOKSNE SNEGLE OG LOKALITETSBESKRIVELSE

Voksne dræbersnegle indsamles i naturen og overføres til laboratoriet med det formål at lægge
æg til brug ved forsøgene. 226 voksne dræbersnegle indsamles i perioden september til oktober
2007 pr. håndkraft på fire forskellige lokaliteter i Danmark: Søndermarken, Virum, Rungsted Kyst
og Brædstrup. Tabel 2 giver en kort beskrivelse af lokaliteterne og angiver antal indsamlede snegle
pr. lokalitet samt datoer for indsamling. Indsamlingen foregik i tidsrummet kl. 7.30-11 (efter solopgang) eller 19.30-21.15 (efter solnedgang). Lufttemperaturen på indsamlingstidspunkterne
skønnes til 12-20 °C. Dræbersneglene er fundet langs havebedskanter, i randen af græsplæner, i
kompostbunker, på skyggefuld havegang i tæt vegetation, langs skov- og buskkanter både på bar
og bevokset jord samt ved hundeekskrementer. De indsamlede individer placeres i hvide, 11,3 L
plastikspande (højde= 25,5 cm, diameter= 25 cm) med hullet låg, der tillader ilttilførsel, maksimum
25 snegle pr. spand. Fugtet græs, urter og æbler i spandene er med til at opretholde et fugtigt miljø samt fungere som føde. Plantematerialet udskiftes og spandene rengøres med postevand én
gang dagligt. Sneglene fra de forskellige lokaliteter befinder sig i spandene i 0-3 dage udendørs,
inden de overføres til laboratoriet.
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Tabel 2. Beskrivelse af lokalitet hvor dræbersnegle er indsamlet.

Lokalitet:
Type:

Søndermarken
Offentlig park

Virum
Rungsted Kyst
Rækkehushave og Villahave
370 m lang havegang bag rækkehusene

Beliggenhed:

Frederiksberg,
syd for Roskildevej

Kvædevej 99, 17
km nord for København

Valdemarsvej 34, Søtoften 8, 21
28 km nord for
km nordvest for
København
Horsens

Biotop:

Græsplæne, tæt
græs- og urtevegetation. Løvskov
og skovkanter.
Bar jord og visne
blade.

Græsplæne, havebede, kompostbunke. Tæt
græs- og urtevegetation. Bar jord.

Græsplæne, havebede, buskads
og træer. Køkkenhave og kompostbunke.

Græsplæne,
havebede og
frugthave.

Jordtype

Muld

Muld

Muld og lerjord

Muld

Fladt
1 til 4

Fladt
<1

Fladt
1

71

3

21

11/9-07
12/9-07

3/10-07
16/10-07

11/10-07

Elevation
Bakket
Snegletæthed
3 til 6
pr. m2
Total antal ind- 131
samlet snegle
Indsamlingsdato

12/9-07
13/9-07
20/9-07
5/10-07

Brædstrup
Villahave

Indsamlingslokaliteterne har, efter oplysninger fra villaejere og Slot- og Ejendomsstyrelsen, i flere
sæsoner været plaget af tætte forekomster af skovsnegle, hvilket ifølge Skov- og Naturstyrelsen
(2008d) er en god indikator for, at der er tale om dræbersnegle. Sneglenes høje reproduktionsevne i laboratoriet, er ligeledes en god indikator for, at det er en og samme art. Der er ikke udført
dissektion og anatomisk undersøgelse af sneglenes kønsorganer, som ellers er den eneste metode
til sikker artsbestemmelse (Davies 1987; Noble 1992; Pagh et al. 2006) af ressource- og tidsmæssige årsager.
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4.2 LABORATORIEHOLD AF VOKSNE DRÆBERSNEGLE

I laboratoriet befinder de voksne snegle fra de forskellige
lokaliteter sig i spandene i 0-2,5 dag inden de overføres
til transparente plastikkasser på 12,5 x 22 x 30,5 cm med
låg (Fig. 13). I hver kasse befinder sig mellem 8-15
individer opdelt efter indsamlingslokalitet. 16 individer i
alt fra Søndermarken, Rungsted Kyst og Brædstrup
placeres enkeltvis i små, transparente plastikbakker på
6,5 x 10 x 14 cm med låg. De bliver placeret enkeltvis for
med

sikkerhed

at

kende

moderdyret

og

fordi

dødeligheden ofte er højere ved mange individer
sammen. Underlaget i plastikkasser og -bakker består af
to lag papirservietter, gennemvædet af koldt postevand
og opvredet. Sneglene fodres med konventionelt Figur 13. Hold af voksne dræbersnegle i laboraicebergsalat. Hver mandag, onsdag og fredag rengøres

toriet. Foto: M. Himmelstrup.

kasser og bakker, døde snegle fjernes og destrueres og nyt fugtigt underlag og salat lægges i. I laboratoriet bliver sneglene holdt ved 9-11 timers naturligt dagslys og 19±1°C døgnet rundt. Luftfugtigheden er høj i de lukkede kasser og bakker. Den 2. november 2007 overføres forsøgsmaterialet
til et klimaskab med samme temperatur og dagslængde som i laboratoriet, lyset i klimaskabet er
dog kunstigt. Kasserne afvikles efterhånden, som de voksne dræbersnegle dør.

4.3 LABORATORIEHOLD AF ÆG OG SNEGLEUNGER

Dræbersnegleæg der anvendes i forsøgene er lagt i laboratoriet af de indsamlede snegle. Hver
mandag, onsdag og fredag registreres antal lagte æg, antal kuld og kuldstørrelse. Dvs. æg der tildeles samme læggedato er lagt indenfor 0-3 dage. Kuld skal forstås som det antal æg én snegl lægger
af samme omgang på samme sted. I kasser med flere voksne snegle er det ikke muligt at registrere, om det er samme individ, som har lagt flere kuld, eller om de stammer fra forskellige mødre.
Alle bakker med æg nummereres således, at æggenes oprindelse og læggedato altid kan spores
tilbage. Æg lagt i kasser eller bakker i laboratoriet tages forsigtigt op med en flad plastikpind og
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overføres til en transparent plastikbakke 6,5 x 10 x 14 cm med låg. Underlaget i bakken er 2 papirservietter gennemfugtet med koldt postevand. Æg med samme læggedato, lagt i samme kasse/bakke anbringes sammen. Bakker med æg tilses hver 2.-3. dag for at kontrollere fugtigheden.
Æggene må hverken blive for tørre eller for våde. Efter behov fugtes servietten med postevand
eller den udskiftes. Ved udskiftning af underlag føres æggene forsigtigt ned på et nyt underlag ved
hjælp af en flad plastikpind. Eventuelle ødelagte eller klækkede æg smides ud for at forhindre råd.
Nogle æg er for skrøbelige til flytning, de holdes blot fugtige og får ikke skiftet underlag. Ca. 150
dræbersnegleæg blev fundet i naturen5 for at sikre nok snegleunger til forsøg. Æg fundet i naturen
anbringes i en transparent plastikbakke 6,5 x 10 x 14 cm sammen med det jord de lå på. Jorden får
ikke tilført fugt på noget tidspunkt, da den er fugtig nok.
Dræbersnegleunger der anvendes i forsøgene er klækket fra æg lagt i laboratoriet eller naturen
(120 stk.). Hver 2.-3. dag, registreres eventuelle nyklækkede snegleunger. Dvs. snegleunger der
tildeles samme klækkedato er klækket indenfor 0-3 dage. Alle bakker med snegleunger nummereres således, at ungernes klækkedato og oprindelse altid kan spores tilbage. Snegleungerne overføres til samme type og størrelse bakker som anvendes til æg, med samme form for underlag. Snegleunger med samme klækkedato, klækket fra samme bakke anbringes i sammen. Hver anden dag
fodres ungerne med konventionelt icebergsalat og underlaget skiftes. Én gang om ugen bliver
snegleungernes længde i udstrakt tilstand målt for at vide, hvornår de har opnået den rette længde til at indgå i forsøg.
Æg og snegleunger holdes under de samme temperatur- og lysforhold i laboratoriet og klimaskabet som de voksne dræbersnegle. Der er høj luftfugtighed i bakkerne.

4.4 KULDEFØLSOMHEDSFORSØG

Dræbersnegleæg og -ungers overlevelsesevne ved lave temperaturer testes ved +5 °C, 0-1 °C, -1 °C
(kun unger), -5 °C og -10 °C efterfulgt af optøning til 19±1 °C. Referenceforsøgene står konstant i
laboratoriet/klimaskab (19±1 °C). Testtemperaturerne er valgt efter, hvad der realistisk forekommer i det danske klima. Alle æg og unger ender i laboratoriet/klimaskabet (19±1 °C) ved forsøgenes afslutning, hvor antallet af overlevende unger/klækkede æg pr. bæger/bakke registreres. For
æg registreres klækning, i nogle tilfælde, også under den trinvise temperaturstigning efter ophol5

Søndermarken d. 5. oktober 2007
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det ved testtemperaturen. Klækning registreres indtil alle æg er
klækket eller vurderet ubefrugtet eller ødelagt (se Boks 1). Herefter
beregnes den gennemsnitlige klækkeprocent for hver testtemperatur og referenceforsøg pr. forsøgstype. For unger registreres antal
overlevende og registreringen slutter senest 2 dage efter de er vendt
tilbage til laboratoriet/klimaskabet, med mindre alle unger konstateres døde tidligere. For snegleunger beregnes den gennemsnitlige
procentvise overlevelse for hver testtemperatur og referenceforsøg
pr. forsøgstype. Et æg betragtes som overlevet, når en levende unge
klækker fra det. En snegleunge betragtes som overlevet, når den
reagerer på berøring og kan fungere på normal vis.
Forskellige faktorer kan have indflydelse på overlevelsessuccesen:
•

Varigheden af opholdet ved den lave temperatur. Det er muligt, at æg og unger bedre kan modstå en kortere periode end
en længere periode med lave temperaturer (< 0 °C).

•

Hastigheden af temperaturfaldet. Det er muligt, at æg og
snegle har evnen til at foretage en fysiologisk tilpasning som
gør dem i stand til at tåle nedkøling, hvis temperaturfaldet
sker relativt langsomt.

•

Hastigheden af ”optøningen” (temperaturstigning). En pludselig optøning kan ødelægge væv og celler, mens en gradvis
optøning muligvis tillader en fysiologisk tilpasning.

På baggrund af disse faktorer testes æg og unger ved to forskellige
længder af ophold ved testtemperaturen (2 eller 14 dage) og to forskellige akklimatiseringsforløb før og efter (et trinvist temperaturfald
og -stigning eller et mere pludseligt temperaturfald og -stigning).
Et trinvist temperaturfald og efterfølgende –stigning (betegnes et

Boks 1 (Egen obs.). Overfladen på nylagte æg er
skinnende hvid/gullig og
indholdet er væskende.
Befrugtede æg, vil efterhånden som udviklingen af
ægget skrider frem, få en
hård skal eller der vil dannes en hård geléklump
indeni, hvori fosteret udvikler sig. Få dage inden
ægget klækker, bliver skallen violetrødlige eller mørkeaftegninger på snegleungen kan ses gennem
ægget.
Hvis ægget ikke udvikler
sig eller er ubefrugtet
forbliver det hvidt, med et
mat, forkalket udseende
eller det svulmer op. De
opsvulmede æg er ofte
bløde og indeholder kun
gullig væske, mens andre
består af en hård geléklump uden spor af fosterdannelse. Æg med et
ikke-udviklet udseende
bliver i dette forsøg vurderet ubefrugtet og sprængt
for at få det bekræftet.
Æg der er sammenklappet,
har revner i skallen så æggesubstansen kommer ud,
eller er gået i forrådnelse
defineres som ødelagte
æg.

trinvist akklimatiseringsforløb) foregår ved, at æg/unger med 2 dages intervaller udsættes for lavere og lavere temperatur, trin for trin
i forskellige køleskabe mellem 19±1 °C og testtemperaturen. Der
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indgår mellem 0 og 3 trin afhængig af testtemperatur. De forskellige trin er +5 °C, 0-1 °C og -5 °C.
Efter 2 eller 14 dages ophold ved testtemperaturen trappes temperaturen på samme måde trinvist
op igen til 19±1 °C.
Et mere pludseligt temperaturfald og efterfølgende –stigning (betegnes et hurtigt akklimatiseringsforløb) forgår ved, at æg/unger før og efter opholdet ved testtemperaturen, kun akklimatiseres ved +5 °C i 2 dage mellem 19±1 °C og testtemperaturen.
Til måling af temperatur i skabene anvendes pr. skab enten 2 ”MULTI-termometre” (-50 °C til +200
°C) eller 1 digitalt termometer, der kan angive max. og min. temperatur. Temperaturen i skabene
aflæses løbende (min. hver anden dag).
I forsøgene er æg anbragt i 30 ml transparente
bægre med låg (Fig. 14). Unger er anbragt i samme
type bægre eller i 6,5 x 10 x 14 cm transparente
plastikbakker med hullet låg afhængig af antallet af
dyr, der testes sammen. I bunden af hvert bæger
eller bakke ligger et stykke fugtet filtrerpapir for at
forhindre udtørring. Papiret holdes fugtigt med
postevand under hele forsøget. Hos snegleungerne
er der anbragt et stykke konventionelt icebergsalat

Figur 14. Forsøg med æg. Foto: M. Himmelstrup

som foder. Bægrene er anbragt i små transparente
plastikbakker med plads til 6 bægre i hver. Alle plastikbakker stables 3-4 styk ovenpå hinanden og
anbringes for så vidt muligt i midten af køleskabene. I køleskabene står æg og unger i mørke, der
er lys i laboratoriet/klimaskabet.

4.4.1 FORSØG MED ÆG

For æg opstilles der fire forsøgstyper: Æg eksponeres for testtemperatur i 2 dage med et trinvist
eller hurtigt akklimatiseringsforløb og æg eksponeres for testtemperatur i 14 dage med et trinvist
eller hurtigt akklimatiseringsforløb. Testtemperaturerne er +5 °C, 0-1 °C, -5 °C og -10 °C. Referenceforsøg udføres ved 19±1 °C. Alle æg slutter i laboratoriet/klimaskabet. For forsøg med trinvist
akklimatiseringsforløb begynder forløbet ved +5 °C (eller ved 0 °C for forsøg d. 4. og 6. okt. 2007).
Forsøgsplaner for de enkelte forsøgstyper kan ses i Appendix I.
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Alle forsøgstyper udføres med æg lagt i laboratoriet. Æggene, der anvendes, er 1-21 dage gamle.
I hvert forsøg indgår en række forsøgslinjer. En forsøgslinje består af op til fem 30 ml bægre med
8-10 æg i hver, ét bæger pr. testtemperatur. Alle æg i samme forsøgslinje er tilfældigt udvalgt,
indenfor samme læggedato og oprindelse dvs. er lagt i samme kasse. Læggedatoen kan variere
med 4-16 dages forskel imellem forsøgslinjerne. Forsøgstyperne udføres med 3-15 gentagelser
(forsøgslinjer). Ingen æg anvendes mere end en gang.

4.4.2 FORSØG MED SNEGLEUNGER

Tre forskellige længder (i bevægelse) af snegleunger testes; ca. 1 cm (0-9 dage gamle), ca. 2 cm
(19-30 dage gamle) og ca. 4 cm (70-71 dage gamle). For hver kategori kan der forekomme en variation i længderne på ±0,3 cm.
Der opstilles de samme fire forsøgstyper som for æg. Det er ikke alle længder af snegle og alle
testtemperaturer (+5 °C, 0-1 °C, -1 °C,-5 °C og -10 °C) (se tabel 5), som er testet ved alle forsøgstyper. Snegleunger af 1 cm’s længde eksponeres for testtemperaturer i 2 dage med et trinvist eller
hurtigt akklimatiseringsforløb eller i 14 dage med et trinvist eller hurtigt akklimatiseringsforløb.
Snegleunger af 2 og 4 cm’s længde eksponeres for testtemperaturer i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb. For alle forsøg med et trinvist akklimatiseringsforløb begynder forløbet ved +5
°C. Alle snegleunger slutter i laboratoriet/klimaskab. Forsøgsplaner for de enkelte forsøgstyper kan
ses i Appendix I.
De snegleunger der indgår i forsøg er primært
klækket fra æg i laboratoriet, 120 unger er
klækket i laboratoriet af æg lagt i naturen.
Sidstnævnte indgår i de allerførste forsøg, hvor 1
cm lange unger udsættes for testtemperatur i 14
dage

med

et

trinvist

eller

hurtigt

akklimatiseringsforløb. Klækkedatoen er kendt
for

alle

snegle

uanset

oprindelse.

Ingen

snegleunger anvendes mere end én gang.
Figur 15. Forsøg med nyklækkede snegleunger. Foto:
M. Himmelstrup.
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I hvert forsøg indgår en række forsøgslinjer. En forsøgslinje består af op til fem 30 ml bægre med 3
eller 6 snegleunger i hver eller op til 3 plastikbakker med 15 eller 45 unger i hver (Fig. 15). Èt bæger eller én bakke for hver testtemperatur. Alle snegleunger i samme forsøgslinje er tilfældigt udvalgt, samme klækkedatoer og oprindelser er repræsenteret i hvert bæger eller bakke. Snegleunger mellem forsøgslinjerne har primært samme klækkedato eller er klækket indenfor 12 dage. Forsøgstyperne udføres med 1-14 gentagelser (forsøgslinjer).

4.5 DATAANALYSE

Data analyseres ved hjælp af den non-parametriske test ”Wilcoxon-Mann-Whitney-test” (Siegel &
Castellan 1988) for at undersøge, om der er signifikant forskel på æggenes klækkeprocent/den
procentvise overlevelse for snegleunger på referencen (19±1 °C) og testtemperatur (+5 °C, 0-1 °C, 1 °C, -5 °C eller -10 °C). Testen kræver, at de to grupper, der sammenlignes, er uafhængige, hvilket
data i nærværende projekt antages at være. Testen kan både benyttes til to grupper med samme
antal observationer og to grupper med forskellige antal observationer. Antallet af æg eller snegleunger pr. forsøgsbæger varierer. Derfor omregnes data over antal klækkede æg eller overlevende
snegleunger pr. forsøgsbæger/forsøgsbakke til procent for at muliggøre sammenligning af data.
Wilcoxon-Mann-Whitney-testen vil fremover blive omtalt som WMW-test.
Ifølge Siegel & Castellan (1988) benytter WMW-test rangering af data til at teste en nulhypotese
om, at to grupper af størrelse m og n (m gives til gruppen med færrest observationer) er ens. Testen er simpel og udføres ved at kombinere data fra to grupper til et datasæt, og sortere datasættet efter værdiernes størrelse, for derefter at give hver sorterede værdi en rang (laveste dataværdi
tilegnes laveste rangering, ligesom en gennemsnitlig rangværdi gives til data med samme værdi).
Wx er summen af rang for den første gruppe (X). Wy er summen af range for den anden gruppe (Y).
Ved hjælp af Wx, m og n kan sandsynligheden (P-værdien) for nulhypotesen, at de to fordelinger er
ens, findes. Hvordan P-værdien findes afhænger af størrelsen af m og n.

• For m ≤ 10 og n ≤ 10 (eller n ≤ 12 for m= 3 eller 4) benyttes Appendiks tabel J i Siegel &
Castellan (1988, side 339) vha. m og n-værdierne. Værdierne i tabellen er givet for en ensidet test.

• For m > 10 eller n > 10 bestemmes signifikansen af den observerede Wx ved nedenstående
formel, hvor N= m+n og Appendiks tabel A i Siegel & Castellan (1988, side 319):
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z=

W x + 0,5 − m( N + 1) / 2
mn ( N + 1) / 12

(6.11)

(Siegel & Castellan 1988)

Ved P≤0.05 vurderes forskellen at være signifikant og nulhypotesen forkastes.
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5. RESULTATER
5.1 BIOLOGISK OBSERVATION

I dette projekt har 226 voksne dræbersnegle lagt æg i perioden september til og med oktober. Den
gennemsnitlige udviklingstid (fra læggedato til klækkedato) for 2730 æg er 31,61 dage. Den korteste udviklingstid for æg holdt konstant ved 19±1 °C er observeret til 17 dage, mens den længste
klækketid for æg er observeret til 53 dage.

5.2 ÆGS KLÆKKEPROCENT I DE FORSKELLIGE FORSØGSTYPER

I dette afsnit præsenteres data og resultater for de udførte forsøg med æg. Tabel 3 giver en samlet
oversigt over datoer for de forskellige forsøgstypers udførelse, testtemperaturer, hvor mange æg
der er testet ved hver temperatur og eventuelt dataværdier (m,n, Wx) til brug ved WMW-test samt
resultat af test (P-værdi) for de observationer som testes. Alle observationer, undtagen dem ved
-5 °C og -10 °C (se forklaring senere) testes ved WMW-test. Der gives ét eksempel på udførslen af
en WMW-test (Tabel 4), resten er at finde i Appendix II. Den gennemsnitlige klækkeprocent er
ligeledes anført.
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Tabel 3. Samlet oversigt over forsøg med æg. Forklaring: Tomme felter betyder, at data ikke er testet, mens betegnelsen - er sat ved referencer. m og n= antal bægre der er testet ved testtemperatur eller reference. m gives til
temperaturen med færrest antal bægre. Wx er en opslagsværdi som benyttes i WMW til at finde P-værdien.

Forsøgstype

2 dage/trinvis
akklimatisering

2 dage/ hurtig
akklimatisering

Forsøgsdato

Testtemperatur

4./6. okt. ’07

Totalt
antal
testede
æg

Totalt
antal
klækkede
æg

Gennemsnitlig
klækkeprocent

m

n

Wx

P

Reference 40

32

80%

-

-

-

-

4./6. okt. ’07

0-1

40

32

80%

4

4

18

0,56

4./6. okt. ’07

-5

40

0

0%

15./27. okt. ’07 Reference 80

68

82%

-

-

-

15./27. okt. ’07 5

80

56

70%

9

9

94,5 0,22

15./27. okt. ’07 0-1

70

58

85%

8

8

69

15./27. okt. ’07 -5

80

0

0%

Sikker forskel

15./27. okt. ’07 -10

80

0

0%

Sikker forskel

Sikker forskel
-

0,48

15. okt. ’07

Reference 24

19

79%

-

-

-

-

15. okt. ’07

5

24

22

92%

3

3

8

0,90

15. okt. ’07

0-1

24

20

80%

3

3

10

0,65

15. okt. ’07

-5

24

0

0%

Sikker forskel

15. okt. ’07

-10

24

0

0%

Sikker forskel
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Tabel 3, fortsat

Forsøgstype

14 dage/ trinvis
akklimatisering

14 dage/ hurtig
akklimatisering

Forsøgsdato

Testtemperatur

6. okt. ’07

Totalt
antal
testede
æg

Totalt
antal
klækkede
æg

Gennemsnitlig
klækkeprocent

m

n

Wx

P

Reference 80

64

80%

-

-

-

-

6. okt. ’07

0-1

120

89

74%

8

12 97,5 0,34

6. okt. ’07

-5

50

0

0%

Sikker forskel

6. okt. ’07

-10

106

0

0%

Sikker forskel

15./27. okt. ’07 Reference 134

113

85%

-

15./27. okt. ’07 5

116

99

90%

13 13 161 0,24

15./27. okt. ’07 0-1

134

96

64%

15 15 267 0,07

15./27. okt. ’07 -5

134

0

0%

Sikker forskel

15./27. okt. ’07 -10

134

0

0%

Sikker forskel

-

-

-

15. okt. ’07

Reference 40

35

87,5%

-

-

-

-

15. okt. ’07

5

40

34

85%

4

4

18

0,55

15. okt. ’07

-5

48

0

0%

Sikker forskel

15. okt. ’07

-10

48

0

0%

Sikker forskel

2.1 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Figur 16 og 17 viser resultaterne af forsøg med æg udsat for en given testtemperatur i 2 dage med
et trinvist akklimatiseringsforløb. Reference og æg udsat for +5 °C er akklimatiseret, ligesom +5 °C
ikke er trin i akklimatiseringsforløbet for æg fra forsøg d. 4. og 6. oktober 2007 (Se Appendix I).
Resultatet af WMW-test viser, at der ikke kan påvises forskel på klækkeprocent mellem reference
og æg udsat for +5 °C (P= 0,22) (Tabel 3). Der kan heller ikke påvises forskel på klækkeprocent mellem reference og æg udsat for 0-1 °C, uanset om +5 °C indgår i akklimatiseringsforløbet (P= 0,48)
(Tabel 3) eller ej (P= 0,56) (Tabel 3). Den gennemsnitlige klækkeprocent for reference er hhv. 80%
(Figur 17) og 82% (Figur 16), for +5 °C er den 70% (Figur 16) og for 0-1 °C er den hhv. 80% (Figur
17) og 85% (Figur 16). Resultatet af forsøg med æg udsat for -5 °C eller -10 °C viser, at ingen æg
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klækker. Det gør ingen forskel om +5 °C indgik i akklimatiseringsforløbet eller ej (Tabel 3). Resultatet er så klart entydigt, at det ikke er nødvendigt at udføre statistisk test.

Figur 17. Den gennemsnitlige klækkeprocent
(±SD) for æg udsat for Reference (19±1 °C) (N=
40) eller 0 -1 °C (N= 40) i 2 dage. Alle æg udsat
for -5 °C (N= 40) i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb startende ved 0-1 °C, døde.
Forsøg udført d. 4. og 6. oktober 2007.

Figur 16. Den gennemsnitlige klækkeprocent
(±SD) for æg udsat for Reference (19±1 °C) (N=
80), +5 °C (N= 80) eller 0-1 °C (N= 70) i 2 dage med
et trinvist akklimatiseringsforløb startende ved +5
°C. Alle æg udsat for -5 °C (N= 80) eller -10 °C (N=
80) i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb
startende ved +5 °C døde. Forsøg udført d. 15. og
27. oktober 2007.

Tabel 4. Wilcoxon-Mann-Whitney-test for reference og +5 °C fra forsøg af typen ”2 dage ved testtemperatur med et
trinvist akklimatiseringsforløb” udført d. 15. og 27. oktober 2007. m og n= antal bægre der er testet ved reference
eller testtemperatur. m gives til temperaturen med færrest antal bægre. Wx er en opslagsværdi som benyttes i
WMW til at finde P-værdien.

Klækkeprocent ved reference (X)

m = 10
9

40

90

100

100

100

100 100

100

Klækkeprocent ved + 5 °C (Y)

n = 40
9

100

30

20

100

62,5

100 100

75

Klækkeprocent

10

20

30

40

40

62,5

75

90

(6x100) (4x100)

Gruppe

X

Y

Y

X

Y

Y

Y

X

X

Y

Rangering

1

2

3

4,5

4,5

6

7

8

13,5

13,5

Wx= 1 + 4,5 + 8 + (6x13,5) = 94,5
P[Wx ≥ 94,5] = 0,2181
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5.2.2 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Figur 18 viser resultaterne af forsøg med æg udsat for en given testtemperatur i 2 dage med et
hurtigt akklimatiseringsforløb. Reference og æg udsat for +5 °C er ikke akklimatiseret.
Der kan ikke påvises forskel på klækkeprocent mellem reference og æg udsat for hhv. +5 °C (P=
0,90) eller 0-1 °C (P= 0,65) (Tabel 3). Den gennemsnitlige klækkeprocent for reference, +5 °C og 0-1
°C er hhv. 79%, 92% og 83% (Figur 18). Resultaterne af forsøg med æg udsat for -5 °C eller -10 °C i
2 dage kun med akklimatisering ved +5 °C før og efter, er så klart entydigt, at det ikke er nødvendigt at udføre test: Ingen æg klækker (Tabel 3).

Figur 18. Den gennemsnitlige klækkeprocent (±SD)
for æg udsat for reference (19±1 °C) (N= 24), +5 °C
(N= 24) eller 0-1 °C (N= 24) i 2 dage med et hurtigt
akklimatiseringsforløb. Alle æg udsat for -5 °C (N=
24) og -10 °C (N= 24) i 2 dage med et hurtigt akklimatiseringsforløb døde. Forsøg er udført d. 15. oktober
2007.
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5.2.3 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Figur 19 og 20 viser resultaterne af forsøg med æg udsat for en given testtemperatur i 14 dage
med et trinvist akklimatiseringsforløb. Reference og æg udsat for +5 °C akklimatiseres ikke, ligesom +5 °C ikke er et trin i akklimatiseringsforløbet af æg fra forsøg d. 6. oktober 2007, de begynder
ved 0-1 °C (Se Appendix I).
Resultatet af WMW-test viser, at der ikke kan påvises forskel på klækkeprocent mellem reference
og æg udsat for +5 °C (P= 0,24) (Tabel 3) i 14 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb. Der kan
heller ikke påvises forskel på klækkeprocent mellem reference og æg udsat for 0-1 °C, uanset om
+5 °C indgår i akklimatiseringsforløbet (P= 0,07) eller ej (P= 0,34) (Tabel 3). Den gennemsnitlige
klækkeprocent for reference er hhv. 80% (Figur 20) og 85% (Figur 19), for +5 °C er den 90% (Figur
19) ligesom den for 0-1 °C er den mellem 64% (Figur 19) og 74% (Figur 20).
Resultaterne af forsøg med æg udsat for -5 °C eller -10 °C i 14 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb, er så klart entydigt, at det ikke er nødvendigt at udføre test: Ingen æg klækker. Det gør
ingen forskel om +5 °C er et trin i akklimatiseringen eller ej (Tabel 3).

Figur 20. Den gennemsnitlige klækkeprocent (±SD)
for æg udsat for Reference (19±1 °C) (N= 80) eller
0-1 °C (N=120) i 14 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb. Alle æg udsat for -5 °C (N= 50) eller 10 °C (N= 106) i 14 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb startende ved 0-1 °C døde. Forsøg er
udført d. 6. oktober 2007.

Figur 19. Den gennemsnitlige klækkeprocent (±SD)
for æg udsat for Reference (19±1 °C) (N= 134), +5 °C
(N= 116) eller 0-1 °C (N= 134) i 14 dage med trinvist
akklimatiseringsforløb, startende ved +5 °C. Alle æg
udsat for -5 °C (N= 134) eller -10 °C (N= 134) i 14
dage med et trinvist akklimatiseringsforløb, startende ved +5°C døde. Forsøg udført d. 15. og 27.
oktober 2007.
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5.2.4 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Figur 21 viser resultaterne af forsøg med æg udsat for en given testtemperatur i 14 dage med et
hurtigt akklimatiseringsforløb. Reference og æg udsat for +5 °C er ikke akklimatiseret.
Der kan ikke påvises forskel på klækkeprocent mellem reference og æg udsat for +5 °C (P= 0,55)
(Tabel 3). Den gennemsnitlige klækkeprocent for reference og +5 °C er hhv. 87,5% og 85% (Figur
21). Resultatet af forsøg med æg udsat for -5 °C eller -10 °C i 14 dage med et hurtigt akklimatiseringsforløb er det samme som set i de tidligere forsøg: Ingen æg klækker (Tabel 3).

Figur 21. Den gennemsnitlige klækkeprocent (±SD)
for æg udsat for Reference (19±1 °C) (N= 40) eller +5
°C (N= 40) i 14 dage. Alle æg udsat for -5 °C eller -10
°C i 14 dage med et hurtigt akklimatiseringsforløb
døde. Forsøg er udført d. 15. oktober 2007.

5.3 SNEGLEUNGERS PROCENTVISE OVERLEVELSE I DE FORSKELLIGE FORSØGSTYPER

I dette afsnit præsenteres data og resultater fra de udførte forsøg med snegleunger af hhv. 1 cm, 2
cm og 4 cm’s længde. Tabel 5 giver en samlet oversigt over datoer for de forskellige forsøgstypers
udførelse, testtemperaturer, hvor mange snegleunger der er testet ved hver temperatur og eventuelt dataværdier (m, n, Wx) til brug ved WMW-test samt resultat af test (P-værdi) for de observationer som testes. Alle observationer, undtagen dem ved -5 °C og -10 °C (se forklaring senere) testes ved WMW-test. I Appendix II findes de udførte WMW-test. Den gennemsnitlige procentvise
overlevelse er ligeledes angivet.
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Tabel 5. Samlet oversigt over forsøg med snegleunger af forskellig længde. Tomme felter betyder, at data ikke er
testet, mens betegnelsen - er sat ved referencer. m og n= antal bægre der er testet ved testtemperatur eller reference. m gives til temperaturen med færrest antal bægre. Wx er en opslagsværdi som benyttes i WMW til at finde Pværdien.

Forsøgstype

14 dage/trinvis
akklimatisering

Forsøgsdato

Længde Testtemperatur

Totalt
antal
testede
snegleunger

Totalt
antal
overlevende
unger

Gennem- m n Wx P
snitlig
overlevelsesprocent

17./21.okt ’07 1 cm

Reference 24

20

83%

-

-

-

-

17./21.okt ‘07 1 cm

5

24

22

92%

8 8

60 0,81

17./21.okt ’07 1 cm

0-1

24

22

92%

8 8

60 0,81

17./21.okt ’07 1 cm

-5

24

0

0%

Sikker
forskel

17./21.okt ’07 1 cm

-10

24

0

0%

Sikker
forskel

21.okt ’07

1 cm

Reference 18

14

78%

-

1 cm

5

15

11

73%

5 5

29 0,42

1 cm

0-1

18

16

89%

6 6

32 0,88

1 cm

-5

18

0

0%

Sikker
forskel

1 cm

-10

18

0

0%

Sikker
forskel

-

-

-

21.okt ’07

14 dage/ hurtig
akklimatisering

21.okt ’07
21.okt ’07
21.okt ’07
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Tabel 5, fortsat

Forsøgstype

Forsøgsdato

Længde Testtemperatur

6.nov ’07

1 cm

Reference 84

6.nov ’07

1 cm

-5

26.nov ’07

1 cm

26.nov ’07
19.nov ’07
2 dage/ trinvis
19.nov ’07
akklimatisering

Totalt
antal
testede
snegleunger

84

Totalt
antal
overlevende
unger

Gennem- m n Wx P
snitlig
overlevelsesprocent

76

90%

0

0%

Reference 45

40

89%

1 cm

-1

43

96%

2 cm

Reference 120

113

2 cm

-1

117

45

120

-

-

-

Sikker
forskel
-

-

-

-

94%

-

-

-

-

98%

8 8

65 0,64
Sikker
forskel

19.nov ’07
2 cm

-5

10.jan ‘08

4 cm

10.jan ‘08

120

0

0%

Reference 100

95

95%

-

4 cm

-1

105

102

97%

8 8

10.jan ‘08

4 cm

-5

120

0

0%

6.nov ‘07

1 cm

Reference 78

70

90%

6.nov ‘07

1 cm

-5

0

0%

-

-

-

70 0,44
Sikker
forskel

-

-

-

2 dage/hurtig
akklimatisering
78

-

Sikker
forskel

5.3.1 1 CM SNEGLEUNGER - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINSVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Figur 22 viser resultaterne af forsøg med 1 cm lange snegleunger udsat for en given testtemperatur i 14 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb. Reference og unger udsat for +5 °C er ikke akklimatiseret.
Resultatet af WMW-test viser, at der ikke kan påvises forskel på den procentvise overlevelse mellem reference og hhv. unger udsat for +5 °C (P= 0,81) og 0-1 °C (P= 0,81) (Tabel 5) i 14 dage ved
testtemperatur med et trinvist akklimatiseringsforløb. Den gennemsnitlige overlevelsesprocent for
reference, +5 °C og 0-1 °C er hhv. 83%, 92% og 92% (Figur 22). Resultaterne af snegleunger udsat
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for -5 °C eller -10 °C i 14 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb viser, at alle snegleunger dør
(Tabel 5), derfor udføres ingen test.

Figur 22. Den gennemsnitlige procentvise overlevelse
(±SD) for 1 cm lange snegleunger udsat for Reference
(19±1 °C) (N= 24), +5 °C (N= 24) eller 0-1 °C (N= 24) i 14
dage med et trinvist akklimatiseringsforløb startende
ved +5 °C. Alle æg udsat for -5 °C (N= 24) eller -10 °C
(N= 24) i 14 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb, startende ved +5 °C døde. Forsøg er udført d. 17.
og 21. oktober

5.3.2 1 CM SNEGLEUNGER - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Figur 23 viser resultaterne af forsøg med 1 cm lange snegleunger udsat for en given testtemperatur i 14 dage med et hurtigt akklimatiseringsforløb. Reference og æg udsat for +5 °C er ikke akklimatiseret.
Der kan ikke påvises forskel på den procentvise overlevelse mellem reference og unger udsat for
hhv. +5 °C (P= 0,42) og 0-1 °C (P= 0,88) (Tabel 5) i 14 dage med et hurtigt akklimatiseringsforløb.
Den gennemsnitlige procentvise overlevelse for reference, +5 °C og 0-1 °C er hhv. 78%, 73% og
89% (Figur 23). Alle snegleunger udsat for -5 °C eller -10 °C i 14 dage med et hurtigt akklimatiseringsforløb dør (Tabel 5). Derfor udføres ingen statistisk test.
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Figur 23. Den gennemsnitlige procentvise overlevelse
(±SD) for 1 cm lange snegleunger udsat for Reference
(19±1 °C) (N= 18), +5 °C (N= 15) eller 0-1 °C (N=18) i 14
dage med et hurtigt akklimatiseringsforløb. Alle æg udsat for -5 °C (N=18) eller -10 °C (N=18) i 14 dage med et
hurtigt akklimatiseringsforløb døde. Forsøg er udført d.
21. oktober 2007.

5.3.3 1 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST
AKKLIMATISERINGSFORLØB

I ét lille forsøg blev 45 snegleunger anbragt i én bakke og udsat for -1 °C (N= 45) i 2 dage med et
trinvist akklimatiseringsforløb, startende ved +5 °C. Referencer (N= 45) stod ved 19±1 °C i 2 dage.
Den gennemsnitlige procentvise overlevelse for referencer er 89% og for unger udsat for -1 °C er
den 96%. En undersøgelse af 1 cm lange snegleungers tolerance overfor -5 °C (N= 84) i 2 dage med
et trinvist akklimatiseringsforløb, startende ved +5 °C, viser et entydigt resultatet, alle snegleunger
dør (Tabel 5). Da resultatet er entydigt udføres, der ingen test. Referencer (N= 84) stod ved 19±1
°C i 2 dage og havde en gennemsnitlig overlevelsesprocent på 90% (Tabel 5).

5.3.4 1 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET HURTIGT
AKKLIMATISERINGSFORLØB

Resultatet af forsøg med 1 cm lange snegleunger udsat for -5 °C (N= 78) i 2 dage med et hurtigt
akklimatiseringsforløb er entydigt. Alle snegleunger dør, det er derfor ikke nødvendigt at udføre
test. Referencer (N= 78) har konstant opholdt sig ved 19±1 °C i 2 dage og har en gennemsnitlig
overlevelsesprocent på 90% (Tabel 5).
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5.3.5 2 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST
AKKLIMATISERINGSFORLØB

Figur 24 viser resultaterne af forsøg med 2 cm lange snegleunger udsat for en given testtemperatur i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb. Referencer har konstant stået ved 19±1 °C i 2
dage.
Der kan ikke påvises forskel på den procentvise overlevelse mellem reference og unger udsat for 1 °C (P= 0,64) (Tabel 5) i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb. Den gennemsnitlige procentvise overlevelse for referencer er 94% og for unger udsat for -1 °C er den 98% (Figur 24). Resultaterne af forsøg med 2 cm lange snegleunger udsat for -5 °C i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb er, at alle snegleunger dør.

Figur 24. Den gennemsnitlige procentvise overlevelse (±SD) for 2 cm lange snegleunger udsat for
Reference (19±1 °C) (N=120) eller -1 °C (N=120) i 2
dage med et trinvist akklimatiseringsforløb, startende ved +5 °C. Alle snegleunger udsat for -5 °C
(N=120) i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb, startende ved +5 °C døde. Forsøg er udført
d. 19. november 2007.

5.3.6 4 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST
AKKLIMATISERINGSFORLØB

Figur 25 viser resultaterne af forsøg med 4 cm lange snegleunger udsat for en given testtemperatur i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb. Referencer står ved 19±1 °C i 2 dage.
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Der kan ikke påvises forskel på den procentvise overlevelse mellem reference og unger udsat for 1 °C (P= 0,44) (Tabel 5) i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb. Den gennemsnitlige procentvise overlevelse for referencer er 95% og for unger udsat for -1 °C er den 97% (Figur 25). Snegleunger udsat for -5 °C i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb dør alle sammen. Dette entydige resultat fører til at ingen test udføres.

Figur 25. Den gennemsnitlige procentvise overlevelse (±SD) for ca. 4 cm lange snegleunger udsat
for Reference (19±1 °C) (N=100) eller -1 °C
(N=105) i 2 dage med et trinvist akklimatiseringsforløb, startende ved +5 °C. Alle snegleunger
udsat for -5 °C (N=120) i 2 dage med et trinvist
akklimatiseringsforløb, startende ved +5 °C døde. Forsøg udført d. 10. januar 2008.
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6. DISKUSSION & KONKLUSION
Dette specialeprojekt har gennem pilotforsøg i laboratoriet søgt at belyse grænserne for, hvor lave
temperaturer dræbersnegleæg og forskellige snegleungestadier (længder) kan overleve. Dette er
gjort for at få mere klarhed over hvor lave temperaturer, der potentielt kan begrænse antallet af
dræbersnegle og hvilke livsstadier der potentielt overvintrer i Danmark.
Der findes ingen publicerede undersøgelser om dræbersnegles tolerance overfor kulde eller for
den sags skyld om andre Arion-arter. Meget tyder på, at ingen tidligere har undersøgt dræbersnegleæg og -ungers temperaturgrænser. Faktisk er der generelt forsket meget lidt i terrestriske bløddyrs tolerance overfor kulde (Cook 2004). For dræbersneglens vedkommende er det nok
et økonomisk spørgsmål i Danmark. Da den endnu ikke er et væsentligt skadedyr i landbruget, er
der sandsynligvis kun få penge til forskning i arten.
Voksne individer lægger æg fra sensommer til efterår indtil temperaturen falder til under 5 °C
(Kozlowski 2007). Flertallet af voksne dræbersnegle dør efter æglægning og overvintrer ikke (Kozlowski & Kozlowski 2000; Grimm 2001). Det antages, at forholde sig lige sådan i Danmark (Skov- og
Naturstyrelsen 2008c), det stemmer i hvert fald overens med egne observationer under laboratorieforhold. I Polen (Kozlowski & Sionek 2000) og Østrig (Grimm 2001) har forskere observeret, at
æg der lægges fra sensommer til oktober klækker inden vinter, mens æg der lægges fra oktober til
december ikke klækker inden vinteren, men i stedet det efterfølgende forår. Dette peger på, at æg
og unger af dræbersneglen har mulighed for at overvintre i det danske klima også.
Dette studie viser, at æg udsat for 0-19 °C i op til 14 dage har en gennemsnitlig klækkeprocent på
mellem 64 og 92% uanset akklimatiseringsforløb (se tabel 3). Ved test af data er det ikke muligt at
påvise forskel på den gennemsnitlige klækkeprocent mellem referenceforsøg og æg udsat for hhv.
+5 °C og 0-1 °C i nogle af forsøgene (se tabel 3). At æg kan tåle +5 °C, lever op til forventningen, da
æglægning under naturlige forhold kan finde sted ned til denne temperatur. Ved 0-1 °C er der ingen frost tilstede som kan forårsage fryseskader, så det er forventet, at de kan tåle denne temperatur. Der er dog et sted, hvor P= 0,07 for 134 æg der er udsat for 0-1 °C i 14 dage med trinvist
akklimatiseringsforløb (se tabel 3). Dette kan indikere, at et længere ophold ved 0-1 °C påvirker
klækkeprocenten, men det kan også være en tilfældighed, hvor andre faktorer gør at færre æg
klækkes efter udsættelse for 0-1 °C end i referenceforsøget. Disse faktorer kan være udtørring i
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bægrene eller placeringen i køleskabet. Om ikke andet kan dette pilotforsøg ikke påvise en forskel.
Der skal et større forsøg med flere bægre og æg til for at klarlægge dette. Forsøg af Kozlowski
(2000) viser, at æg er længere tid om at klække ved 15 °C end ved 20 °C, men hvorledes ægs udviklingstid påvirkes af kortere eller længerevarende ophold ved lave temperaturer er ikke undersøgt i nærværende projekt, men det forventes at have en forlængende effekt. Mine resultater viser, at ingen æg klækker efter at have været udsat for -5 °C eller -10 °C i 2 eller 14 dage uanset
akklimatiseringsforløbet (se tabel 3). Hos de fleste æg ved disse lave temperaturer så ægudviklingen ud til at være gået i stå, da de indeholdt en klar gelékugle eller væske uden tegn på fosterdannelse. Dette blev observeret ved afskalning eller penetrering af nogle æg, flere dage efter de var
kommet tilbage i laboratoriet. Det er min vurdering, at der aldrig vil ske en fosterdannelse uanset
tid, nogle af dem var muligvis ubefrugtet. Et fåtal indeholdt dog tidlig fosterdannelse, men det kan
ikke udelukkes, at denne er grundlagt før de blev sat ved -5 °C eller -10 °C. Det er også muligt, at
udviklingen er sat i stå og de måske vil kunne klække efter lang tid under korrekte betingelser.
Æggene begyndte dog at forgå (lugte, blive en klistret masse, klappe sammen), når de kom tilbage
til 19 C°±1 i laboratoriet/klimaskabet. Alle æg fik overfladeskader såsom revner og krakeleringer
og nogle ændrede farve (orange/violette (sandsynligvis en infektion).
Æg er udsat for testtemperaturer i en kortere (2 dage) eller en længerevarende periode (14 dage).
Forventningen var, at længere varighed vil påvirke æggenes overlevelsesevne negativt (især < 0
°C), fordi organismen efterhånden udtørrer eller en eventuel isdannelse i vævene bliver for stor.
Det forventedes også, at et mere pludseligt fald/stigning i temperaturen vil få færre æg til at overleve end et trinvist fald/stigning vil, fordi de fysiologiske processer som kan gøre organismer i
stand til at overleve lave temperaturer muligvis ikke kan følge med ved hurtig nedkøling/optøning.
For en anden organisme - nemlig frøer (Rana sylvatica), har Constanzo et al. (1991) vist, at deres
overlevelsesevne ved frostgrader (-2,5 °C) påvirkes af nedkølingshastigheden. Frøer overlever ved
langsom nedkøling (-0,16 til -0,18 °C pr. time), mens de dør eller får fysiologiske skader og er længere tid om at komme sig ved hurtigere nedkølingshastighed. Deres konklusion er, at langsom
nedkøling kan være kritisk for overlevelsen hos frysetolerante frøer. Hurtig nedkøling af ufrosset
væv kan medføre kuldechok, celle- og membranskader, ligesom det for frosset væv kan fremme
intracellulær isdannelse, hvilket ofte er dødeligt (Constanzo et al. 1991). I pilotforsøgene synes der
ikke at være nævneværdig forskel på de gennemsnitlige klækkeprocenter uanset længde af varighed og akklimatiseringsforløb (se tabel 3). Det er muligt at et større forsøg vil kunne afsløre forskelle.
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Æg er et immobilt stadie og har ikke mulighed for at flytte sig væk fra kulden til et varmere sted.
Siden de er immobile og kan være lagt på steder, hvor temperaturen bliver lav, kan det tænkes, at
de har udviklet en eller anden form for forsvarsmekanisme eller tilpasning for at overleve kulde.
Mine resultater i tabel 3 viser, at dræbersnegleæg ikke har udviklet forsvarsmekanismer til at klare
temperaturer ≤ -5 °C. Arten har nok ikke investeret energi i forsvarsmekanismer ved så lave temperaturer, da det sandsynligvis er en bedre strategi for arten at lægge mange æg af flere omgange
og håbe nogle overlever. Det er dog muligt, at de har udviklet forsvarsmekanismer til at klare temperaturer mellem 0 og -5 °C. Ægs overlevelsesevne er blot ikke undersøgt ved disse temperaturer i
nærværende projekt. Men dræbersnegleæg benytter sig sandsynligvis ikke af frysetolerancestrategien, da de ikke overlever isdannelse, i hvert fald ikke i den mængde som fandtes i æg ved -5
°C og -10 °C. Det kan dog ikke udelukkes, at æg tåler en form for isdannelse. I naturen lægges nogle dræbersnegleæg på steder, hvor de sandsynligvis kan komme i kontakt med frost i form af rim
eller snedække, de er dermed udsatte for inokulativ frysning. Udvikling af fryseintolerance synes
derfor usandsynlig for snegleæg (Cook 2004). For æg af den husbærende snegl Plettet Voldsnegl
(Cantareus aspersus) mener Ansart et al. (2007), at et højt vandindhold og en konstant våd overflade giver disse æg en ringe evne til at underafkøle. Dette indikerer ligeledes, at dræbersnegleæg
ikke er fryseintolerante. Til at beskytte sig mod en vis form for nedkøling kan forsvarsmekanismen
bestå i akkumulering af kryoprotektanter, såsom sukre og salte, for at øge osmolariteten af æggehviden og derved sænke frysepunktet (Zachariassen & Kristiansen 2000). Hos invertebrater er en
høj koncentration af kryoprotektanter kendt for at spille en vigtig rolle i æggenes evne til at modstå kuldestress (Ansart et al. 2007). I dette projekt har æggene sandsynligvis ikke kunnet sænke
frysepunkt til under -5 °C og frysning er begyndt, men det er muligt, at de kan overleve temperaturer over -5 °C. Hos nogle arter ses en øget akkumulation af sukre og polyoler i efteråret (Zachariassen & Kristiansen 2000). Det kan tænkes, at voksne snegle ændrer sukkersammensætningen i æggene, når temperaturerne falder. Resultatet af kuldefølsomhed ville måske have set anderledes
ud, hvis de voksne snegle havde stået ved lavere temperaturer eksempelvis under 10 °C under
æglægningen. Så havde æggene muligvis bedre kunne modstå minusgrader.
En ulempe for snegleæg er, at de kan være meget følsomme overfor udtørring og kræver konstant
fugtighed for at klække (Ansart et al. 2007). Deres overflade skal derfor holdes fugtig, hvilket øger
sandsynligheden for inokulativ frysning. Udtørring kan være en effekt af frysning. Det, at dræbersneglen lægger æg i klumper, er sandsynligvis en strategi for at øge overlevelseschancerne ved
blandt andet temperaturfald. Ved klumpning mindskes det overfladeareal som udsættes for kold
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og udtørrende luft og især de midterste æg ligger forholdsvis beskyttet. Slimen som omgiver ægklumperne er ligeledes vigtig, da den i følge Ansart et al. (2007) har en beskyttende effekt mod
udtørring. Den beskytter muligvis også æggene mod inokulativ frysning (Ansart et al. 2007). De æg
som indgik i disse forsøg blev taget ud af klumperne og lå 8-10 æg sammen i et lille bæger, herved
mistede de sandsynligvis en del af den beskyttende slim, hvilket kan have indflydelse på, at ingen
æg tåler ≤ -5 °C. De er sandsynligvis ikke beskyttet mod udtørring og inokulativ frysning på samme
måde, som havde de ligget i en klump.

For æg er konklusionen, at de tåler temperaturer fra 0-19 °C. Inden for dette temperaturinterval
har nærværende pilotforsøg ikke kunne påvise, at klækkeprocenten påvirkes af temperatur, varighed af eksponering eller akklimatiseringsforløbet. Derimod har forsøgene tydeligt vist, at ingen æg overlever temperaturer ≤ -5 °C. De får overfladeskader og forgår efterhånden. De er således ikke modstandsdygtig overfor den grad af frysning som finder sted ved ≤ -5 °C. Trods det,
at æggene ikke overlever ved så lav en temperatur i laboratoriet, er ikke ensbetydende med, at
æg ikke overvintrer. De kan jo sidde i et varmere mikrohabitat i naturen.

Dette studie viser, at snegleunger, udsat for temperaturer fra 0-19 °C i op til 14 dage, har en gennemsnitligt overlevelse mellem 73 og 95% uanset varighed af eksponering og akklimatiseringsforløb (se tabel 5). Ingen af testene kan påvise forskel på den gennemsnitlige procentvise overlevelse
mellem referenceforsøg (19±1 °C) og snegle udsat for hhv. 0-1 °C og 5 °C. Det var forventet, at
snegleunger kan tåle 0-5 °C uanset varighed, da litteraturen beskriver, at dræbersnegle begynder
at søge skjul ved temperaturer helt ned til 2-5 °C og dermed er aktive (Kozlowski & Kozlowski
2000). 0-5 °C er heller ikke er unormalt på deres formodede overvintringssteder (Geiger et al.
2003), hvorfor det vil være fordelagtigt for ungerne at kunne tåle dette interval. Det var usikkert
om sneglene overhovedet kunne tåle temperaturer under nulpunktet. I tilfælde af, at de kunne,
forventedes det, at jo lavere temperatur des større dødelighed. Forventningen var også, at længere varighed vil påvirke ungernes overlevelsesevne negativt, fordi organismen udtørrer eller en
eventuel isdannelse i vævene vil blive for stor. Derfor er unger ligesom æg testet ved en kortere og
længerevarende eksponering for testtemperaturerne (2 og 14 dage). Ligesom hos æg, forventedes
et mere pludseligt fald i temperaturen i forhold til et mere gradvist temperaturfald at øge dødeligheden blandt snegleungerne pga. kuldechok og fysiske fryseskader som set i forsøg med frøer af
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Constanzo et al. (1991). Hastigheden af ”optøningsfasen” formodes på samme måde at have betydning for overlevelsesevnen. Ved at se på overlevelsesprocenterne i tabel 5 ligner de hinanden
for 0-19 °C uanset varighed af eksponering og akklimatiseringsforløb, hvilket lever op til forventningen. Ved – 1 °C er der kun anvendt én varighed og ét akklimatiseringsforløb, derfor er det ikke
muligt at udtale sig om disse to faktorers indflydelse på overlevelse.
Resultaterne viser også, at snegleunger, uanset størrelse, overlever at blive eksponeret for -1 °C i 2
dage med et trinvist akklimatiseringsforløb (se tabel 5). Den gennemsnitlige procentvise overlevelse ligger mellem 96% og 98%. For referenceforsøg er den procentvise overlevelse mellem 89% og
95%. Test af data kan ikke påvise forskel på den procentvise overlevelse mellem referenceforsøg
og snegle udsat for -1 °C (se tabel 5). Resultatet viser, at snegleunger tåler temperaturer under
nulpunktet. Overlevelsen er høj, hvilket går imod forventningen om, at dødeligheden blandt dræbersnegleunger er større under end over nulpunktet. Dette studie har fundet, at ingen snegleunger overlever ved ≤ -5 °C i 2 eller 14 dage uanset størrelse, varighed af eksponering eller akklimatiseringsforløb (se tabel 5). Dette stemmer overens med forventningen om, at snegleunger ikke tåler frost. Ved prik på sneglenes kroppe observeredes det, at de fleste snegle var stenhårde og gennemfrosne, nogle så ud til at være frosset på stedet med følehornene ude. Mange havde en tør og
hvidlig overflade. Enkelte var bløde, men synes døde og flere var i begyndende forrådnelse (grønlig overflade, gul sål og væskende), ved prik fik de et blivende mærke på kroppen. Der er intet i
disse resultater der tyder på, at små snegleunger er mere robuste end større snegleunger eller
omvendt.
Over 96 % af snegleungerne uanset størrelse overlever -1 °C i mindst 2 døgn, mens alle dør ved
temperaturer på -5 °C og -10 °C. Hvorfor overlever snegleungerne ved – 1 °C og ikke -5 °C? Har de
udviklet en overlevelsesstrategi for temperaturer over -5 °C eller hvad kan en mulig forklaring være? Det er kendt, at snegle producerer polyoler (eks. glycerol) og sukre som kryoprotektanter. Akkumulering af disse substanser øger osmolariteten af kropsvæskerne og herved sænkes frysepunktet. Ved lavere koncentrationer af kryoprotektanter virker desuden membranstabiliserende og
mindsker risikoen for skader som faseskift i membraner, forandringer i membranernes pumpeaktiviteter, denaturering af proteiner m.m. Kropsvæsker har normalt ofte et lavere frysepunkt end
rent vand (Zachariassen & Kristiansen 2000; Willmer et al. 2005). En forklaring henført til mit resultat kan være, at sneglene enten akkumulerer sukre ved udsættelse for lave temperaturer eller i
forvejen besidder lave koncentrationer som gør, at deres frysepunkt er lavere end -1 °C, men ikke
beskytter mod frysning ved -5 °C. I naturen har fugtig jord modsat tør jord en stor buffereffekt på
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den temperatur snegle udsættes for. Lufttemperaturen kan være meget lavere end jordoverfladetemperaturen beskriver Cook (2004). Derfor kan en anden forklaring være, at sneglene reddes af
en buffereffekt, hvor det fugtige underlag har en højere temperatur end luften i boksen og de reelt ikke udsættes for frostgrader. Et forsøg af Cook (2004) viser, at voksne netsnegle Deroceras
reticulatum (Pulmonata: Agriolimacidae), kan overleve -9 °C i op til 5 timer pga. den buffereffekt
det fugtige underlag (vådt oasis) yder. Hvis denne buffereffekt ikke havde været der kunne Deroceras reticulatum ikke have overlevet. I nærværende pilotforsøg var dræbersneglene inaktive ved 1 °C og der var ingen rimdannelse i boksene. Salaten som befandt sig i boksene var sprødt men
ikke frossen. Ved -5 °C og -10 °C var salaten frossen og næsten alle snegle var gennemfrosne. Den
manglende kontakt med iskrystaller i det omgivende miljø ved -1 °C kan muligvis have forhindret
isdannelse i kropsvæsken og reddet dem.
Frysetolerance-strategien synes usandsynlig, da de ikke tåler isdannelse i vævene i hvert fald ikke
ved ≤ -5 °C i laboratoriet i nærværende projekt. Det kan dog ikke udelukkes, at unger tåler en form
for isdannelse, men dør når mængden eller udtørringen bliver stor ved ≤-5 °C. Udtørring/dehydrering opstår blandt andet, når koncentrationen af sukre/salte i væsken omkring dannede iskrystaller stiger og der derved hives vand ud af celler og organer (osmose), som derved
dehydrerer. Det er muligt, at de til en hvis grad benytter fryseintolerance-strategien ved temperaturer højere end -5 °C. Fryseintolerancestrategien synes dog ifølge Cook (2004) at være en usandsynlig overlevelsesmekanisme for snegle uden hus, da de lever på steder, hvor de kan komme i
direkte kontakt med is/frossen jord og derved er meget udsatte for inokulativ frysning. Dræbersnegleunger er også observeret værende aktive om vinteren ved temperaturer højere end 5 °C
(Kozlowski 2007). Det faktum, at de er aktive dagligt eller i perioder gør underafkøling ufavorabelt
ifølge Zachariassen & Kristiansen (2000). Uanset hvor frossent eller blødt et individ føltes ved -5 og
-10 °C i nærværende forsøg overlevede det ikke. Flertallet har ikke været i stand til at underafkøle
ved så lave temperaturer, derfor virker fryseintolerance-strategien usandsynlig. Snegle har også
mulighed for at søge dybere ned i jordlagene til varmere mikrohabitater, det er derfor ikke nødvendigt at kunne tolerere frost. Så den mest oplagte overlevelsesstrategi for dræbersnegleunger
synes at være overvintring på frostfrie steder og søge væk fra frost ved at grave sig dybere ned i
jorden, samt mobilisere kryoprotektanter (f.eks. glukose) for at sænke frysepunktet af kropsvæskerne en smule.
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Konklusionen er, at dræbersnegleunger tåler temperaturer fra -1 til + 19 °C uanset kropslængde.
Indenfor dette temperaturinterval har nærværende pilotforsøg ikke kunne påvise, at den procentvise overlevelse påvirkes af temperatur, varighed af eksponering eller akklimatiseringsforløbet. Dette studie har vist at, snegleunger til en vis grad er rustet til kulde (-1 °C), men de tåler
ikke -5 °C, hvor deres kropsvæsker er frosne. For at overvintre i naturen skal snegleungerne opholde sig på steder, hvor temperaturen ikke bliver så lav som -5 °C, hvor de fryser til is.
Resultaterne for både æg og unger i dette projekt viser, at selv en kort periode (2 dage) med
temperaturer ≤ -5 °C på det sted, hvor de opholder sig, vil kunne reducere populationen af dræbersnegle markant.
Hvordan ser overvintringspotentialet ud i Danmark i lyset af de nye resultater? Fra Polen (Kozlowski 2007) og Østrig (Grimm 2001) har forskere observeret, at æg og unger kan overvintre i naturen og at overvintrende æg klækker det følgende forår. Nærmere detaljer om hvor æg overvintrer og ved hvilke temperaturer foreligger ikke. I Østrig overlevede æg og unger et permanent og
beskyttende snedække i 3 måneder, hvor den gennemsnitlige lufttemperatur var 1,5 °C (SE ± 4,5)
(Grimm 2001). Dræbersnegle søger hen til fugtige mikrohabitater, når temperaturen bliver 2-5 °C,
og kommer frem ved temperaturer over 5 °C også om vinteren (Kozlowski 2007). Sådanne mikrohabitater kan være kompostbunker, under vegetation eller sten og i huler 2-10 cm under jordoverfladen (von Proschwitz & Winge 1994; Kozlowski 2007). Plantemateriale i forrådnelse kan varme
kompostbunker eller hulrum i jorden op (Geiger et al. 2003). I sådanne mikrohabitater kommer
temperaturen sandsynligvis sjældent under 0 °C. Da dette studie viser en høj procentvis overlevelse ved temperaturer over -1 °C, har snegleunger et godt overvintringspotentiale sådanne steder.
Unger er mobile dvs. de har mulighed for at krybe i skjul på frostfrie steder inden temperaturen
bliver for lav og dette kan meget vel være deres overlevelsesstrategi. Men sker der et pludseligt
fald til under -1 ° på jordoverfladen vil nogle unger måske ikke nå i skjul og vil sandsynligvis kunne
dø. Æg lægges i klumper omgivet af slim i samme mikrohabitater som før nævnt (Kozlowski 2007).
Risikoen for, at æg udsættes for lave temperaturer er højere end for snegleunger, da æg ikke er
mobile og det derfor er afgørende om moderdyret har lagt dem på et frostfrit sted. Vi ved dog ikke
om æg er mere eller mindre tolerante overfor kulde end snegleunger, da deres klækkeprocent
ikke er undersøgt for temperaturer mellem 0 og -5 °C. Men ved at de kan ligge mere udsat, så vil
en del flere æg end unger sandsynligvis gå til i løbet af en vinter. I Danmark ved vi reelt ikke om æg
overvintrer eller om hovedparten eventuelt klækker før vinteren og derved ikke er i risiko for at
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blive udsat for lave temperaturer. Men dette projekt viser, at æg blot skal opholde sig ved temperaturer over 0 °C for at overvintre, mens temperaturer ≤ -5 °C i 2 dage er dødelige. Det, at unger
kan overleve eksponering for -1 °C i hvert fald i to døgn og en høj procentdel af æg og unger overlever ved ≥ 0 °C, giver generelt dræbersnegle et stort overvintringspotentiale i Danmark. Dette
skyldes, at den gennemsnitlige lufttemperatur om vinteren er 0,7 °C (DMI 2008a) og den gennemsnitlige jordtemperatur (10 cm’s dybde) de sidste ti år har været over 0 °C i Danmark (Planteinfo
2008). Der forekommer selvfølgelig lokale forskelle som kan være lavere end det. Det synes efterhånden at høre til sjældenhederne, at frosten går i jorden, og nærværende forsøg har vist, at jordtemperaturen skal være lavere end -1 °C for at have en effekt på bestanden af dræbersnegle. Et
snedække om vinteren holder på jordvarmen og er med til at stabilisere temperaturen. Tykkelsen
af et snedække og antallet af dage det ligger er vigtige, afgørende faktorer for, hvor dybt frosten
når ned i jorden. Uden snedække kan frosten nå længere ned (Geiger et al. 2003). Jordtype og –
fugtighed påvirker ligeledes hvor langt frosten når ned. Fugtig jord fryser langsommere og ikke så
dybt som tør jord. Dræbersnegle er tilpasset uforudsigelighed i klimaet ved at være mobile og
lægge æg af flere omgange. Derved vil der altid være nogle som overlever.
Hvorfor er det fordelagtigt for dræbersneglen at overvintre som æg eller unge? Fordelen ved at
overvintre som æg kan være, at dette stadie ingen føde behøver. Føde er i nogle tilfælde sparsom
om vinteren, og det kan være risikabelt at forlade sit skjul for at søge føde. Herved øges risikoen
for at komme i kontakt med frost eller lave temperaturer. Udsættelse for lave temperaturer medfører dehydrering af organismen og det er muligt, at et æg bedre tåler dette end udviklede individer. Ulempen ved at overvintre som æg er, at de er immobile og derfor ikke har mulighed for at
flytte til fugtige og frostfrie forhold i frostperioder, hvis de er lagt et ugunstigt sted. Mobiliteten
hos snegleunger gør det fordelagtigt at overvintre i dette stadie. Unger kan søge skjul på frostfrie
steder eksempelvis kan de søge væk fra de øverste jordlag og længere ned i jorden. Fordelen ved
at overvintre som snegleunge kan også være, at de kan tage føde til sig så snart forholdene er gunstige og hurtigt vokse til et reproducerende individ. Herved får de et forspring i forhold til dyr som
først skal udvikle sig fra æg. I forhold til voksne snegle kræver unger muligvis mindre energi (føde),
hvilket kan være en fordel, hvis føden er knap i vinterhalvåret. Voksne individer er muligvis afkræftet efter æglægning og det vil kræve et vist mængde energiindtag at kunne overleve lave temperaturer. Om efteråret og starten af vinteren er føde måske knap og det er en bedre strategi at lade
ungerne æde føden og overvintre end at de voksne skal forsøge at oparbejde et vist energiniveau
på kort tid.
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Om det bliver et år med få eller mange snegle afhænger af klimaet hele året og ikke kun vinterklimaet. Men på baggrund af dette studies resultater, hvilke vintre vil så give potentiale for et henholdsvist godt og dårligt snegleår? Det som vil kunne reducere populationen allermest, og dermed
give en dårlig start for dræbersneglen, vil være hård frost og ingen snedække i en længerevarende,
sammenhængende periode. Dette vil få frosten til at gå dybt i jorden og derved nå flere unger og
æg. Jo dybere frosten går i jorden des sværere bliver ungernes mulighed for at flygte, hvilket er
deres strategi, da de som vist ikke tåler isdannelse i vævene. Et permanent snedække vil virke isolerende og gøre, at frosten ikke trænger så langt ned i jorden og jordoverfladen vil ligeledes være
varmere end luften, herved vil flere unger og æg kunne sidde beskyttet. Et snedække kan dog tage
livet af de æg eller unger som kommer i kontakt med snekrystallerne. Ved hårde, lange frostperioder vil sneglenes vækst kunne gå i stå, fordi de ikke kan søge føde på den kolde jordoverflade. En
lang sammenhængende frostperiode vil måske få ungerne til at dø af sult frem for at dø af fryseskader. Især dårligt stillet kan det tænkes, at ungerne er, hvis der forekommer et tidligt, koldt efterår som forhindrer dem i at være aktive og samle energidepoter nok til at kunne klare en lang og
kold vinter. Ligesom mange æg ikke vil nå at klække og blive til mobile unger, der kan flygte fra
kulden. Men hvor længe unger kan tåle at sulte er der endnu ikke forsket i. Overvintringssteder
over jorden er generelt koldere og mere udsatte for varierende temperaturregimer end steder
under jorden. Over jorden skal der blot forekomme 2 dage med -5 °C, det er nok til at slå de æg og
unger ihjel, der sidder ubeskyttet viser dette studie. For dræbersnegleunger er det, det rette valg
af skjul som kan være afgørende for om de overlever vinteren. De skal sidde fugtigt og på frostfrie
steder for at overleve.
Milde, fugtige vintre, hvor temperaturerne ikke kommer ret meget under 0 °C vil give optimale
betingelser for overvintring af æg og unger, har dette studie vist, og dermed er potentialet til et
godt snegleår begyndt. Ved temperaturer over 5 °C og en høj fugtighed har de endda mulighed for
at komme til overfladen og søge føde og vokse. Hvis vækst og dermed kropsstørrelse har indflydelse på, hvornår ungerne bliver kønsmodne, er det muligt, at en mild og fugtig vinter med et efterfølgende fugtigt og mildt forår kan åbne mulighed for, at sneglene allerede kan lægge de første æg
i forår eller tidlig sommer. Herved kan der opstå flere generationer af dræbersnegle om året.
Uanset hvad vil frost og kulde ikke kunne udrydde populationen af dræbersnegle. Der vil altid være nogle som overlever og disse kan, under gunstige betingelser i forårs- og sommerperioden, hurtigt give ophav til nye, store populationer.
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7. PERSPEKTIVERING
Det er interessant at kæde nærværende projekts fundne resultater omkring dræbersneglens overlevelse ved lave temperaturer sammen med de spåede fremtidige klimaforandringer. Selvom der
fortsat er betydelig usikkerhed om såvel omfang som årsager, er de fleste eksperter i dag enige
om, at fremtidige såvel som nutidige klimaændringer er en kendsgerning. Store dele af jordkloden
vil i løbet af de næste 50 -100 år opleve et ændret klima (ATV 2003).
De overordnede tendenser i Danmark er, at vi vil få mildere efterår og vintre med mere nedbør
(dog mindre i form af sne), mens somrene vil blive varmere med mindre nedbør som falder mindre
hyppigt, men mere som voldsommere kortvarige regnskyl. I sommerhalvåret øges risikoen for tørke. Blæst vil ligeledes forekomme hyppigere (ATV 2003). For dræbersneglene vil det betyde, at de
bedre vil kunne overleve om vinteren, men få det vanskeligere om sommeren.
Forholdene for dræbersneglen er blevet begunstiget af klimaet siden 1991, hvor de første registreringer af sneglen fandt sted. Næsten alle år siden 1988 har været varmere end normalt, hvor
"normalt" er defineret som gennemsnittet for perioden 1961-90. I 1990'erne har landstemperaturen vist en kraftigt stigende tendens, ligesom den gennemsnitlige årsnedbør er steget (DMI
2008b). Den danske vinter har en gennemsnitstemperatur på 0,7 °C, hvilket må siges generelt at
skabe gode overlevelsesmuligheder i lyset af dette studie. Temperaturerne på de steder, hvor
snegle eller æg befinder sig skal under -1 °C for at have en effekt og i 2000-2008 kom jordtemperaturen generelt ikke under 0 °C. Det er dog vigtigt at bemærke, at der forekommer store lokale forskelle både mht. jord- og lufttemperatur.
Alt i alt tegner disse milde, fugtige efterår og vintre sig godt for udbredelsen af dræbersnegle.
Men der vil sandsynligvis også i fremtiden forekomme gode såvel som dårlige snegleår ligesom nu.
Et kan siges med sikkerhed, den er kommet for at blive og lokalt vil den optræde i store mængder.
Dette pilotprojekt skal danne baggrunden for lignende fremtidige studier. Det kunne være interessant at foretage et større forsøg med æg mellem +1 og -5 °C, for at undersøge om æg er mere eller
mindre følsomme end unger. Ungerne kunne ligeledes testes mellem -1 og -5 °C. Dette vil afsløre
den præcise nedre grænse for hvad de tåler, og give forbedrede estimater af populationsudviklingen efter en vinter. Herved kunne det også afsløres om ungerne tolererer en vis form for isdannelse i vævene ved eks. -2 °C, hvor meget mindre is dannes end ved -5 °C. Dette skulle gøres for at se
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om de besidder en form for frysetolerance. Ligeledes vil sult- og tørketolerance også være interessant at få belyst i disse klimaforandringstider.
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APPENDIX I

FORSØGSPLANER
I.I ÆG - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 1‐5 er forsøgsplaner, for forsøgstype: 2 dage ved testtemperatur med et trinvist akklimatiseringsforløb. De giver en oversigt over hvor længe
æggene opholder sig ved de forskellige temperaturer og hvilke temperaturer de akklimatiseres ved.
Tabel 1. Forsøgsplan for æg udsat for reference.

Oprindelse

Lab.

Lab.

Oprindelse

04‐10‐2007

Er i lab.

Oprindelse

06‐10‐2007

Er i lab.

Oprindelse

15‐10‐2007

Er i lab.

Oprindelse

27‐10‐2007

Er i lab.

Tabel 2. Forsøgsplan for æg udsat for +5 °C.

Oprindelse

Lab.

+ 5 °C

Lab.

Oprindelse

15‐10‐2007

17‐10‐2007

Oprindelse

27‐10‐2007

29‐10‐2007
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Tabel 3. Forsøgsplan for æg udsat for 0‐1 °C.

Oprindelse

Lab.

+ 5 °C

0‐1 °C

+ 5 °C

Lab.

Oprindelse

04‐10‐2007

06‐10‐2007

Oprindelse

06‐10‐2007

08‐10‐2007

Oprindelse

15‐10‐2007

17‐10‐2007

19‐10‐2007

21‐10‐2007

Oprindelse

27‐10‐2007

29‐10‐2007

31‐10‐2007

02‐11‐2007

Tabel 4. Forsøgsplan for æg udsat for ‐5 °C.

Oprindelse Lab.

+ 5 °C

0‐1 °C

‐5 °C

0‐1 °C

+ 5 °C

Lab.

Oprindelse

04‐10‐2007

06‐10‐2007

08‐10‐2007

10‐10‐2007

Oprindelse

06‐10‐2007

08‐10‐2007

10‐07‐2007

12‐10‐2007

Oprindelse

15‐10‐2007

17‐10‐2007

19‐10‐2007

21‐10‐2007

23‐10‐2007

25‐10‐2007

Oprindelse

27‐10‐2007

29‐10‐2007

31‐10‐2007

02‐11‐2007

04‐11‐2007

06‐11‐2007
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Tabel 5. Forsøgsplan for æg udsat for ‐10 °C.

Oprindelse

Lab.

+ 5 °C

Oprindelse

0‐1 °C

‐5 °C

‐10 °C

‐5 °C

0‐1 °C

04‐10‐2007

06‐10‐2007

08‐10‐2007

10‐10‐2007

12‐10‐2007

+ 5 °C

Lab.
14‐10‐2007

Oprindelse

15‐10‐2007

17‐10‐2007

19‐10‐2007

21‐10‐2007

23‐10‐2007

25‐10‐2007

27‐10‐2007

29‐10‐2007

Oprindelse

27‐10‐2007

29‐10‐2007

31‐10‐2007

02‐11‐2007

04‐11‐2007

06‐11‐2007

08‐11‐2007

10‐11‐2007

I.II ÆG - 2 DAGE VED TESTETEMPERATUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 6‐10 er forsøgsplaner for forsøgstype: 2 dage ved testetemperatur med et hurtigt akklimatiseringsforløb, der giver en oversigt over hvor længe
æggene opholder sig ved de forskellige temperaturer og hvilke temperaturer de akklimatiseres ved.
Tabel 6. Forsøgsplan for reference.

Oprindelse

Lab.

Lab.

Oprindelse

15‐10‐2007

Er i lab.

Tabel 7. Forsøgsplan for æg udsat for +5 °C.

Oprindelse
Oprindelse

Lab.

+5 °C

Lab.

15‐10‐2007

17‐10‐2007

Kuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | Appendix I

IV

Tabel 8. Forsøgsplan for æg udsat for 0‐1 °C.

Oprindelse

Lab.

Oprindelse

+5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

15‐10‐2007

17‐10‐2007

19‐10‐2007

21‐10‐2007

Tabel 9. Forsøgsplan for æg udsat for ‐5 °C.

Oprindelse

Lab.

Oprindelse

+5 °C

0‐1 °C

15‐10‐2007

‐5 °C

0‐1 °C

17‐10‐2007

+5 °C

Lab.

19‐10‐2007

21‐10‐2007

Tabel 10. Forsøgsplan for æg udsat for ‐10 °C.

Oprindelse
Oprindelse

Lab.

+5 °C
15‐10‐2007

0‐1 °C

‐5 °C

‐10 °C
17‐10‐2007

‐5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

19‐10‐2007 21‐10‐2007
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I.III ÆG - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 11‐15 er forsøgsplaner, fra ovennævnte forsøg, der giver en oversigt over hvor længe æggene opholder sig ved de forskellige temperaturer og
hvilke temperaturer de akklimatiseret ved.
Tabel 11. Forsøgsplan for æg udsat for reference.

Oprindelse

Lab.

Lab.

Oprindelse

06‐10‐2007

Er i lab.

Oprindelse

27‐10‐2007

Er i lab.

Tabel 12. Forsøgsplan for æg udsat for +5 °C.

Oprindelse

Lab.

+5 °C

Lab.

Oprindelse

15‐10‐2007

29‐10‐2007

Oprindelse

27‐10‐2007

10‐11‐2007
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Tabel 13. Forsøgsplan for æg udsat for 0‐1 °C.

Oprindelse

Lab.

+5 °C

Oprindelse

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

06‐10‐2007

20‐10‐2007

Oprindelse

15‐10‐2007

17‐10‐2007

31‐10‐2007

02‐11‐2007

Oprindelse

27‐10‐2007

29‐10‐2007

12‐11‐2007

14‐11‐2007

Tabel 14. Forsøgsplan for æg udsat for ‐5 °C.

Oprindelse

Lab.

+5 °C

Oprindelse

0‐1 °C

‐5 °C

0‐1 °C

06‐10‐2007

08‐10‐2007

22‐10‐2007

+5 °C

Lab.
24‐10‐2007

Oprindelse

15‐10‐2007

17‐10‐2007

19‐10‐2007

02‐11‐2007

04‐11‐2007

06‐11‐2007

Oprindelse

27‐10‐2007

29‐10‐2007

31‐10‐2007

14‐11‐2007

16‐11‐2007

18‐11‐2007

Tabel 15. Forsøgsplan for æg udsat for ‐10 °C.

Oprindelse

Lab.

+5 °C

Oprindelse

0‐1 °C

‐5 °C

‐10 °C

‐5 °C

0‐1 °C

06‐10‐2007

08‐10‐2007

10‐10‐2007

24‐10‐2007

26‐10‐2007

+5 °C

Lab.
28‐10‐2007

Oprindelse

15‐10‐2007

17‐10‐2007

19‐10‐2007

21‐10‐2007

04‐11‐2007

06‐11‐2007

08‐11‐2007

10‐11‐2007

Oprindelse

27‐10‐2007

29‐10‐2007

31‐10‐2007

02‐11‐2007

16‐11‐2007

18‐11‐2007

20‐11‐2007

22‐11‐2007
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I.IV ÆG – 14 DAGE VED DEN DIREKTE METODE

Tabel 16‐20 er forsøgsplaner, fra ovennævnte forsøg, der giver en oversigt over hvor længe æggene opholder sig ved de forskellige temperaturer og
hvilke temperaturer de akklimatiseres ved.
Tabel 16. Forsøgsplan for æg udsat for reference i 14 dage ved den direkte metode.

Oprindelse

Lab.

Lab.

Oprindelse

15‐10‐2007

Er i lab.

Tabel 17. Forsøgsplan for æg udsat for +5 °C i 14 dage ved den direkte metode.

Oprindelse

Lab.

Oprindelse

+5 °C

Lab.

15‐10‐2007

29‐10‐2007

Tabel 18. Forsøgsplan for æg udsat for 0 °C i 14 dage ved den direkte metode.

Oprindelse

Lab.

Oprindelse

+5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

15‐10‐2007

17‐10‐2007

31‐10‐2007

02‐11‐2007

Tabel 19. Forsøgsplan for æg udsat for ‐5 °C.

Oprindelse
Oprindelse

Lab.

+5 °C
15‐10‐2007

0‐1 °C

‐5 °C
17‐10‐2007

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

31‐10‐2007

02‐11‐2007
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Tabel 20. Forsøgsplan for æg udsat for ‐10 °C.

Oprindelse
Oprindelse

Lab.

+5 °C

0‐1 °C

‐5 °C

15‐10‐2007

‐10 °C

‐5 °C

0‐1 °C

17‐10‐2007

+5 °C

Lab.

31‐10‐2007

02‐11‐2007

I.V 1 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 21‐23 er forsøgsplaner, forsøgstype: 2 dage ved testtemperatur med 2 dages ned‐ og, der giver en oversigt over hvor længe snegleungerne har
opholdt sig sig ved de forskellige temperaturer og hvilke temperaturer de har været akklimatiseret ved.

Tabel 21. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for reference.

Oprindelse

Klimaskab

Klimaskab

Oprindelse

06‐11‐2007

Er her

Oprindelse

26‐11‐2007

Er her

Tabel 22. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for ‐5 °C

Oprindelse

Klimaskab

+5 °C

0‐1 °C

‐5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Klimaskab

Oprindelse

06‐11‐2007

06‐11‐2007

08‐11‐2007

10‐11‐2007

12‐11‐2007

14‐11‐2007

16‐11‐2007
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Tabel 23. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for ‐1 °C.

Oprindelse

Klimaskab

Oprindelse

+5 °C

0‐1 °C

‐1 °C

0‐1 °C

+5 °C

Klimaskab

26‐11‐2007

28‐11‐2007

30‐11‐2007

02‐12‐2007

04‐12‐2007

06‐12‐2007

I.VI 1 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERAUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 24‐25 er forsøgsplaner, fra ovennævnte forsøg, der giver en oversigt over hvor længe snegleungerne har opholdt sig ved de forskellige
temperaturer og hvilke temperaturer de har været akklimatiseret ved.
Tabel 24. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for reference.

Oprindelse

Klimaskab

Klimaskab

Oprindelse

06‐11‐2007

Er her

Tabel 25. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for ‐5 °C.

Oprindelse
Oprindelse

Klimaskab

+5 °C

0‐1 °C

06‐11‐2007

‐5 °C
08‐11‐2007

0‐1 °C

+5 °C

Klimaskab

10‐11‐2007

12‐11‐2007

I.VII 1 CM SNEGLEUNGER - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 26‐30 er forsøgsplaner for forsøgstype: 14 dage ved testtemperatur med et trinvist akklimatiseringsforløb, der giver en oversigt over hvor
længe snegleungerne har opholdt sig sig ved de forskellige temperaturer og hvilke temperaturer de har været akklimatiseret ved.
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Tabel 26. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for reference.

Oprindelse

Lab.

Lab.

Oprindelse

17‐10‐2007

Er i lab.

Oprindelse

21‐10‐2007

Er i lab.

Tabel 27. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for +5 °C.

Oprindelse

Lab.

+5 °C

Lab.

Oprindelse

17‐10‐2007

31‐10‐2007

Oprindelse

21‐10‐2007

04‐11‐2007

Tabel 28. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for 0 °C.

Oprindelse

Lab.

+5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

Oprindelse

17‐10‐2007

19‐10‐2007

02‐11‐2007

04‐11‐2007

Oprindelse

21‐10‐2007

23‐10‐2007

06‐11‐2007

08‐11‐2007
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Tabel 29. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for ‐5 °C i 14 dage med 2 dages ned‐ og optrapningsintervaller.

Oprindelse

Lab.

+5 °C

0‐1 °C

‐5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

Oprindelse

17‐10‐2007

19‐10‐2007

21‐10‐2007

04‐11‐2007

06‐11‐2007

08‐11‐2007

Oprindelse

21‐10‐2007

23‐10‐2007

25‐10‐2007

08‐11‐2007

10‐11‐2007

12‐11‐2007

Tabel 30. Forsøgsplan for 1 cm snegleunger udsat for ‐10 °C i 14 dage med 2 dages ned‐ og optrapningsintervaller

Oprindelse

Lab.

+5 °C

0‐1 °C

‐5 °C

‐10 °C

‐5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

Oprindelse

17‐10‐2007

19‐10‐2007

21‐10‐2007

23‐10‐2007

06‐11‐2007

08‐11‐2007

10‐11‐2007

12‐11‐2007

Oprindelse

21‐10‐2007

23‐10‐2007

25‐10‐2007

27‐10‐2007

10‐11‐2007

12‐11‐2007

14‐11‐2007

16‐11‐2007

I.VIII 1 CM SNEGLEUNGER - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 31‐35 er forsøgsplaner for forsøgstype: 14 dage ved testtemperatur med et hurtigt akklimatiseringsforløb for 1 cm snegleunger, der giver en
oversigt over hvor længe snegleungerne har opholdt sig ved de forskellige temperaturer og hvilke temperaturer de har været akklimatiseret ved.
Tabel 31. Forsøgsplan for ca. 1 cm snegleunger udsat for reference.

Oprindelse

Lab.

Klimaskab

Oprindelse

21‐10‐2007

Er i lab.
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Tabel 32. Forsøgsplan for ca. 1 cm snegleunger udsat for +5 °C.

Oprindelse

Lab.

Oprindelse

+5 °C

Klimaskab

21‐10‐2007

04‐11‐2007

Tabel 33. Forsøgsplan for ca. 1 cm snegleunger udsat for 0 °C.

Oprindelse Lab.

+5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

Oprindelse

21‐10‐2007

23‐10‐2007

06‐11‐2007

08‐11‐2007

Tabel 34. Forsøgsplan for ca. 1 cm snegleunger udsat for ‐5 °C.

Oprindelse

Lab.

Oprindelse

+5 °C

0‐1 °C

21‐10‐2007

‐5 °C

0‐1 °C

23‐10‐2007

+5 °C

Lab.

06‐11‐2007

08‐11‐2007

Tabel 35. Forsøgsplan for ca. 1 cm snegleunger udsat for ‐10 °C.

Oprindelse Lab.

+5 °C

Oprindelse

21‐10‐2007

0‐1 °C

‐5 °C

‐10 °C
23‐10‐2007

‐5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Lab.

06‐11‐2007

08‐11‐2007
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I.IX 2 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 36‐38 er forsøgsplaner, for forsøgstype: 2 dage ved testtemperatur med et trinvist akklimatiseringsforløb for 2 cm snegleunger, der giver en
oversigt over hvor længe snegleungerne har opholdt sig ved de forskellige temperaturer og hvilke temperaturer de har været akklimatiseret ved.
Tabel 36. Forsøgsplan for ca. 2 cm snegleunger udsat for reference

Oprindelse

Klimaskab

Klimaskab

Oprindelse

19‐11‐2007

Er her

Tabel 37. Forsøgsplan for ca. 2 cm snegleunger udsat for ‐1 °C.

Oprindelse

Klimaskab

Oprindelse

+5 °C

0‐1 °C

‐1 °C

0‐1 °C

+5 °C

Klimaskab

19‐11‐2007

21‐11‐2007

23‐11‐2007

25‐11‐2007

27‐11‐2007

29‐11‐2007

Tabel 38. Forsøgsplan for ca. 2 cm snegleunger udsat for ‐5 °C.

Oprindelse
Oprindelse

Klimaskab

+5 °C

0‐1 °C

‐5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Klimaskab

19‐11‐2007

21‐11‐2007

23‐11‐2007

25‐11‐2007

27‐11‐2007

29‐11‐2007
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I.X 4 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Tabel 39‐41 er forsøgsplaner, for forsøgstype: 2 dage ved testtemperatur med et trinvist akklimatiseringsforløb for 4 cm snegleunger, der giver en
oversigt over hvor længe snegleungerne har opholdt sig ved de forskellige temperaturer og hvilke temperaturer de har været akklimatiseret ved.
Tabel 39. Forsøgsplan for 4 cm snegleunger udsat for reference.

Oprindelse

Klimaskab

Klimaskab

Oprindelse

10‐01‐2008

Er her

Tabel 40. Forsøgsplan for 4 cm snegleunger udsat for ‐1 °C.

Oprindelse

Klimaskab

Oprindelse

+5 °C

0‐1 °C

‐1 °C

0‐1 °C

+5 °C

Klimaskab

10‐01‐2008

12‐01‐2008

14‐01‐2008

16‐01‐2008

18‐01‐2008

20‐01‐2007

Tabel 41. Forsøgsplan for 4 cm snegleunger udsat for ‐5 °C.

Oprindelse
Oprindelse

Klimaskab

+5 °C

0‐1 °C

‐5 °C

0‐1 °C

+5 °C

Klimaskab

10‐01‐2008

12‐01‐2008

14‐01‐2008

16‐01‐2008

18‐01‐2008

20‐01‐2007
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APPENDIX II

WILCOXON MANN WHITNEY-TEST
II.I ÆG – 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Forsøg udført d. 15./27. oktober 2007:
Klækkeprocent ved reference (X) m =
9

10

40

90

100

100

100

100

100

100

Klækkeprocent ved + 5 °C (Y)

n=
9

40

100

30

20

100

62,5

100

100

75

Klækkeprocent

10

20

30

40

40

62,5

75

90 (6x100) (4x100)

Gruppe

X

Y

Y

X

Y

Y

Y

X

X

Y

Rangering

1

2

3

4,5

4,5

6

7

8

13,5

13,5

Wx= 1 + 4,5 + 8 + (6x13,5) = 94,5
P[Wx ≥ 94,5] = 0,2181
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Forsøg udført d. 15./27. oktober 2007:
Klækkeprocent ved reference (X)

m=
8

10

90

100

100

100

100

100

100

Klækkeprocent ved 0‐1 °C (Y)

n=
8

40

100

50

100

100

100

100

87,5

Klækkeprocent

10

40

50

87,5

90

Gruppe

X

Y

Y

Y

X

X

Y

Rangering

1

2

3

4,0

5

10,5

10,5

(6x100) (4x100)

Wx= 1 + 5 + (6x10,5) = 69
P[Wx ≥ 69] = 0,4796
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II.II ÆG – 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Forsøg udført d. 15. oktober 2007:
Klækkeprocent ved reference (X)

m=3

62,5

87,5

90

Klækkeprocent ved + 5 °C (Y)

n=3

75

100

100

62,5

75

87,5

90

100

100

Gruppe

X

Y

X

X

Y

Y

Rangering

1

2

3

4

5,5

5,5

Klækkeprocent

W x= 1 + 3 + 4 = 8
P[Wx ≥ 8]= 0,9
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Forsøg udført d. 15. oktober 2007:
Klækkeprocent ved reference (X)

m=3

62,5

87,5

90

Klækkeprocent ved 0‐1 °C (Y)

n=3

87,5

75

90

62,5

75

87,5

87,5

90

90

Gruppe

X

Y

X

Y

X

Y

Rangering

1

2

3,5

3,5

5,5

5,5

Klækkeprocent

Wx= 1 + 3,5 + 5,5 = 10
P[Wx ≥ 10]= 0,65
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II.III ÆG - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Forsøg d. 6. oktober 2007:
Klækkeprocent ved reference (X)

m=8

60

60 100 100 30

Klækkeprocent ved 0‐1 °C (Y)

n=12 100 90

90 100

100

90

70

40

90

70

80

80

50

80

50

Klækkeprocent

30

40

50

50

60

60

70

70

(3x80)

90

(3x90)

Gruppe

X

Y

Y

Y

X

X

Y

Y

Y

X

Y

Y

X

Rangering

1

2

10

13,5

13,5

18

18

3,5 3,5

5,5 5,5 7,5 7,5

100 (4x100)

Wx= 1+5,5+5,5+13,5+(4x18) = 97,5
z = 0,4095
P= 0,3446

Kuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | Appendix II

XX

Forsøg d. 15./27. oktober 2007:
Klækkeprocent ved reference (X)

m= 13

100

50

80

100

60

80

75

87,5

87,5

100

100

100

100

Klækkeprocent ved +5 °C (Y)

n= 13

100

100

100

100

90

60

75

62,5

100

100

100

100

87,5

Klækkeprocent

50

60

60

62,5

75

75

(2x80)

(2x87,5)

87,5

90

(6x100)

(8x100)

Gruppe

X

X

Y

Y

X

Y

X

X

Y

Y

X

Y

Rangering

1

2,5

2,5

4

5,5

5,5

7,5

10

10

12

19,5

19,5

Wx= 1+2,5+5,5+(2x7,5)+(2x10)+(6x19,5) = 161
z= ‐0,7179
P= 0,2389
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Forsøg d. 15./27. oktober 2007:
Klækkeprocent ved reference (X)

m= 15

100

50 80 100 70 60

80

75

Klækkeprocent ved 0‐1 °C (Y)

n= 15

90

90 40 100 10 90

70

25

75

50

100

Klækkeprocent

10

12,5

Gruppe

Y

Rangering

87,5 87,5 87,5

25 40

50

50 60 (2x62,5)

70

70

75

75

Y

Y

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

2

3

4

(2x100)

(6x100)

Y

X

25,5

25,5

5,5 5,5

X

Y

7

8,5

10,5 10,5 12,5 12,5

100

100

100

100

62,5

87,5

12,5

62,5

(2x80) 87,5 (3x87,5) (3x90)
X

Y

X

Y

14,5

16,5

16,5

20

Wx= 5,5+7+10,5+12,5+(2x14,5)+(3x16,5)+ (6x25,5) = 267
z = 1,4517
P= 0,0735

Kuldefølsomhed hos dræbersnegles æg og unger | Appendix II

XXII

II.IV ÆG - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Forsøg d. 15. oktober 2007:
Klækkeprocent ved reference (X)

m=4

80

100

70

100

Klækkeprocent ved + 5 °C (Y)

n=4

90

100

50

100

Klækkeprocent

50

70

80

90

100

100

100

100

Gruppe

Y

X

X

Y

Y

Y

X

X

Rangering

1

2

3

4

6,5

6,5

6,5

6,5

Wx= 2 + 3 + (2x6,5) = 18
P[Wx ≥ 18]= 0,5571
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II.V 1 CM SNEGLEUNGER - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Forsøg udført d. 17./21. oktober 2007:
Overlevelses% ved reference (X)

m= 8

100

100

66,67

Overlevelses% ved + 5 °C (Y)

n= 8

100

100

100

Overlevelses%

(4x66,67)

(2x66,67)

(4x100)

(6x100)

X

Y

X

Y

3,5

3,5

11,5

11,5

Gruppe
Rangering

66,67 66,67 100 100 66,67
100

66,67 100 100 66,67

Wx= (4x3,5) + (4x11,5) = 60
P[Wx ≥ 60] =0,8089
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Forsøg udført d. 17./21. oktober 2007:
Overlevelses% ved reference (X)

m= 8

100

100

66,67

Overlevelses% ved 0‐1 °C (Y)

n= 8

66,67

100

66,67

Overlevelses%

(4x66,67)

(2x66,67)

(4x100)

(6x100)

X

Y

X

Y

3,5

3,5

11,5

11,5

Gruppe
Rangering

66,67 66,67 100 100 66,67
100

100

100 100

100

Wx= (4x3,5) + (4x11,5) = 60
P[Wx ≥ 60]= 0,8089
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II.VI 1 CM SNEGLEUNGER - 14 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET HURTIGT AKKLIMATISERINGSFORLØB

Forsøg udført d. 21. oktober 2007:
Overlevelses% ved reference (X)

m= 5

66,67

66,67

100

100

66,67

Overlevelses% ved + 5 °C (Y)

n= 5

66,67

33,33

100

100

66,67

33,30

(3x 66,67)

(2x66,67)

(2x100)

(2x100)

Gruppe

Y

X

Y

X

Y

Rangering

1

4

4

8,5

8,5

Overlevelses%

Wx= (3x4) + (2x8,5) = 29
P[Wx ≥ 29]= 0,4206
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Forsøg udført d. 21. oktober 2007
Overlevelses% ved reference (X)

m= 6

66,67

66,67

66,67

100

100

66,67

Overlevelses% ved 0‐1 °C (Y)

n= 6

100

100

100

33,33

100

100

Overlevelses%

33,30

(4x 66,67)

(2x100)

(5x100)

Gruppe

Y

X

X

Y

Rangering

1

3,5

9

9

Wx= (4x3,5) + (2x9) = 32
P[Wx ≥ 32]= 0,8799
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II.VII 2 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE BED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Forsøg udført d. 19. november 2007
Klækkeprocent ved kontrol (X)

m= 8

66,67

93,33

100

100

100

93,33

100

100

Klækkeprocent ved ‐1 °C (Y)

n= 8

100

80

100

100

100

100

100

100

66,67

80

(2x93,33)

(5x100)

(7x100)

Gruppe

X

Y

X

X

Y

Rangering

1

2

3,5

10,5

10,5

Klækkeprocent

Wx= 1 + (2x3,5) + (5x10,5) = 60,5
P[Wx ≥ 60,5] = 0,7791
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I.VIII 4 CM SNEGLEUNGER - 2 DAGE VED TESTTEMPERATUR MED ET TRINVIST AKKLIMATISERINGSFORLØB

Forsøg udført d. 10. januar 2008
Klækkeprocent ved kontrol (X)

m= 8

100

83,33

93,33

100

93,33

100

100

92,31

Klækkeprocent ved ‐1 °C (Y)

n= 8

100

100

0

100

86,67

93,30

100

100

Klækkeprocent

0

83,33

86,67

92,31

93,30

(2x93,33)

(4x100)

(5x100)

Gruppe

Y

X

Y

X

Y

X

X

Y

Rangering

1

2

3

4

5

6,5

12

12

Wx= 2 + 4 + (2x6,5) + (4x12) = 67
P[Wx ≥ 67] = 0,5608
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