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A csigákat nem soroljuk a gyakoribb és veszélyesebb kerti kártevők közé, valamint az 
utóbbi évek szárazabb tavaszi és forró, (2007, 2008) nyarai sem kedveztek 
felszaporodásuknak. A csigák nedvességkedvelő, fénykerülő állatok, a tartós 
szárazságot csak kevés fajuk viseli el. Mivel testük kiszáradásra hajlamos, ezért 
rejtőzködő életmódot folytatnak. Főként kora hajnalban vagy késő este bújnak elő a 
növényzet takarásából. Szinte minden zöld növényi részen, a virágon és termésen, de 
még a földalatti szerveken (gumó, gyökér) is károsíthatnak. Legkedveltebb 
tápnövényeik az egyévesek és az évelők. Nemcsak az ágyásban pusztítják a 
növényeket, hanem akár a tárolókban is megdézsmálhatják a betakarított zöldségeket, 
a teleltetett dísznövényeket. 
A Spanyol csupaszcsiga első egyedeit 1985-ben Sopronban gyűjtötték. 1999-től 
kezdődően a Dunántúl nyugati és déli részéről (több helyről) erős kártételüket jelezték.  
A spanyol csiga az Ibériai-félszigetről származik, az 1990-es évek elejére északon 
elérte Skandináviát, keleten Ausztriát. Gesztenyebarna, világosbarna, téglavörös, 
narancssárga, szürke és fekete változata létezik, oldalán gyakran sötét oldalsáv 
húzódik. Talpa fehéres, nyálkája színtelen. A szúrós, büdös növényeken kívül minden 
zöldet lerágnak, ráadásul májustól egészen a fagy beálltáig pusztítanak. 
 

 
 

Spanyol csupaszcsiga 
 
2008. év tavaszán, Budapesten egy komplett virágágyást rágtak tarrá. Először azt 
hitték, hogy a palántákat ellopták, később derült ki, hogy a Spanyol csiga 
garázdálkodott (Pénzes B. szóbeli közlése 2008).  
 
Védekezés: 
A házatlancsigák összegyűjtésének egyik leghatékonyabb módszere a sörcsapdák 
alkalmazása. Ezek a csapdák lehetnek nagyobb lapos edények vagy hosszabb nyakú 
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üvegek, melyekbe vízzel hígított sört öntenek. A csigákat vonzza a sör illata: a 
csapdákat hamar megtalálják, azokból kijutni nem tudnak, megfulladnak. 
Egy másik hatékony eljárás a porított szupefoszfát vagy oltatlan mészpor alkalmazása, 
amely a csigák testével történő érintkezés során maró,-ölőhatást fejt ki.   
Riasztó növényeket is ültethetünk ágyásaink szélére. A házatlancsigák nem szeretik az 
erős illatú növényeket amilyen a hagyma, a paradicsom, a begónia vagy a fekete 
ribiszke. 
 
Kémiai csigaölő szerek: Magyarországon, a metaldehid hatóanyag tartalmú 
készítmények engedélyezettek. Ezek a szerek egyrészt a gyomron keresztül, másrészt 
kontakt módon, a csiga talpán át fejtik ki ölőhatásukat. A csigaölő szerek nem 
használhatók olyan kultúrákban, ahol a granulátum formátomú készítmény a kiszórás 
során fennakadhat a növények levélzetén.  

 Detia degesch schneckenkorn-(6% metaldehid) szabadforgalmú készítmény ـ
(III. kategória) 

 .Glanzit csigaölő szer-(6% metaldehid) szabadforgalmú készítmény (III ـ
kategória) 

 Super-D-(6% metaldehid) szabadforgalmú készítmény (III. kategória) ـ
 

A tökéletes biológiai fegyver az indiai futókacsa lehet, amelyik kifejezetten kedveli, és 
le is tudja nyelni. Nyugat-Európában már bevett gyakorlat, hogy csupasz csigairtásra 
bérbe adnak kacsákat. 

 

Fotó: Kertész Ottó 
 
Az indiai futókacsa, Délkelet-Ázsiából Anglián keresztül terjedt el Európában. Extrém 
függőleges testtartású (valamikor pingvinkacsának is hívták), feltűnően mozgékony, 
vékony, különleges típust képviselő kacsafajta. Nyolc színváltozatban ismert a 
tenyésztése. Tojáshozama 200-at meghaladja. Élősúlya 1,6-2 kg a tojóknál, 1,8-2 kg a 
gácséroknál. 
Ázsiában elsősorban tojástermelő kacsafajtának tenyésztették ki. Jáván kétezer éves 
kőbe faragott ábrázolása is van. Reggel kihajtották legelni (futott, nem totyogott!), 
estig szedegette a csigákat, rovarokat, magvakat; megtanították, hogy ne távolodjon 



messze a pásztor bambuszbotra kötött szalagjától. Este hazahajtották, 
bambuszketrecbe zárták éjszakára, reggelre megtojta a tojását, és kezdődhetett minden 
elölről. 
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