
A spanyol csiga 

A spanyol csupaszcsiga (Arion vulgaris) a tüdőscsigák rendjébe tartozó 
csigafaj. Az Ibériai-félszigetről származik, az 1990-es évek elejére északon 
elérte Skandináviát, keleten Ausztriát. Gesztenyebarna, világosbarna, 
téglavörös, narancssárga, szürke és fekete változata létezik, oldalán gyak-
ran sötét sáv húzódik. Talpa fehéres, nyálkája színtelen. A szúrós, büdös 
növényeken kívül minden zöldet lerágnak, ráadásul májustól egészen a 
fagy beálltáig pusztítanak.
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Veszélyben  a veteményesek
Invazív csigafaj pusztít Udvarhelyszéken

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A székelyudvarhelyi piacon 
érdeklődve nem találtunk 
olyan udvarhelyszéki ter-

melőt, aki ne ismerné az elmúlt 
években elterjedt spanyol mezte-
len csigákat. Mindannyian meg-
egyeztek abban, hogy roppant 
kártékony fajról van szó, amely 
nagy egyedszámmal lepi el a ve-
teményeseket, és hamar tönkre is 
teszi azokat, amennyiben a gazdák 
nem cselekednek növényeik vé-
delme érdekében. A helyzet azon-
ban nem annyira egyszerű, mint 
amennyire elsőre tűnhet, hiszen 
az invazív fajnak vidékünkön nin-
csenek természetes ellenségei, a 
mérgező vegyszerek használatától 

pedig ódzkodnak a terme-
lők. Az információhiány is 
nagy gondot jelent, hiszen 
nem készültek helyi tanul-
mányok a csigákról, így a 
gazdák többsége az inter-
neten próbál tájékozódni. 
A termelők jó része abban 

viszont egyetért, hogy egy 
indiai futókacsa beszerzése je-
lentené a legjobb védelmet a csi-
gákkal szemben, mivel az felfalja 
az említett kártevőket. Többen 
gondolkodnak is már a szárnyas 
beszerzésén. Egyébként invazív 
egy állatfaj, ha az adott területen 
behatolónak számít, és esetleg fel 
is borítja az ott fennálló ökológiai 
egyensúlyt.

Vevőket veszíthetnek

Gábor Péter, akinek Nagygalamb-
falván van veteményese, rámuta-
tott, tavaly ősszel náluk is megje-
lentek a spanyol meztelen csigák, 
ám szerencsére eddig még nem sza-
porodtak el túlságosan. Ettől füg-
getlenül aggódik a gazda, hiszen 
társaitól is azt hallja, hogy hamar 
rosszra fordul a helyzet. „Pont ez 
hiányzik, hogy még ez ellen is vé-
dekezni kelljen a sok más kártevő 
mellett” – jegyezte meg bosszúsan. 
Mint mondta, ha a csigák nem is 
pusztítanák el teljesen a terményét, 
már az is elég probléma, ha bele-
esznek, ugyanis a vevők kényesek a 
piacon értékesített áru minőségére, 
így nem biztos, hogy ebben az eset-
ben is megvásárolnák.

Mikor jelentek meg?

Számos gazda panaszkodott már a 
spanyol meztelen csigák megjelené-
se, illetve az általuk okozott károk 
miatt Sólyom István nyikómalomfal-
vi állatorvosnak, aki saját kertjében 
is megtapasztalta a faj pusztítását. Ő 
úgy sejti, hogy a Nyikó mentét sújtó 
2005-ös árvíz után Nyugatról érke-
zett segélycsomagokban megbújva 
juthatott be a térségbe a faj, amely 
azóta folyamatosan terjed. Meglátá-
sát arra alapozza, hogy a kártékony 

csigák először két évvel az említett 
természeti katasztrófa után Kobátfal-
ván okoztak gondokat a káposztater-
mesztőknél, majd újabb két év múlva 
Nyikómalomfalván és lassan a többi 
Nyikó menti településen is megje-
lentek. Most már persze, ha kisebb 
létszámban is, de szinte mindenhol 
fellelhetők Udvarhelyszéken, még 
Szentegyházán is ismerik ezeket a 
kis kártevőket. Az állatorvos ugyan-
akkor megfi gyelte, hogy a nedvessé-
get kedvelő puhatestűek rendszerint 
a folyók, patakok, árkok mentén ha-
ladva terjednek. Esős időszakokban, 
illetve szürkületkor, valamint éjsza-
ka aktívak.

Kipróbált praktikák

Míg az őshonos csigák sohasem 
jelentettek különösebb gondot a 
vidéken, a gyorsan szaporodó, he-
lyileg természetes ellenséggel nem 

rendelkező invazív faj annál jelen-
tősebb károkat okoz a gazdáknak, 
hiszen nagy létszámban gyorsan 
felfalják a haszonnövényeket – ma-
gyarázta Sólyom István. „Annyira 
elszaporodtak a környéken a spa-
nyol meztelen csigák, hogy aki nem 
próbál védekezni ellenük, az hiába 
is veteményez, mert növényeit el 
fogják pusztítani” – fogalmazott 
nem túl derűlátón. Az állatorvos 
saját ismereteit, illetve az internet-
ről szerzett információit latba vetve 
próbált védekezni a kártevőkkel 
szemben. „Alternatív megoldások-
hoz folyamodtam, hiszen nem pár-
tolom a vegyszerezést, mert a káros 
anyagot a növények is felszívják, 
és fogyasztásukkal bekerül a szer-
vezetünkbe” – közölte. Első lépés-
ként lekaszálta a füvet kertjében, 
hogy kevesebb hely legyen, ahol 
a csupaszcsigák elrejtőzhetnek, 
majd ezeket felkutatva rendszerint 
Parajd ról származó durva sót szórt 
rájuk, amitől elpusztultak. „Olyan 
nyár is volt, hogy 25 kilogramm sót 

használtam el erre a célra” – me-
sélte. Még Homoródszentmártonba 
is elment, hogy az onnan szárma-
zó sós vízzel permetezhesse le a 
puhatestűeket. Próbált deszkákat, 
téglákat is elhelyezni az udvarán, 
hogy azok alatt bújjanak meg a 
kártevők, így pedig könnyebben 
rájuk lehetett találni. A sokak által 
emlegetett sörcsapdát is kipróbálta 
Sólyom – egy műanyag dobozt töl-
tött meg az itallal, majd azt elásta 

a földben úgy, hogy a nyílás egy 
szinten legyen a talajjal –, de azt 
tapasztalta, hogy abba csak akkor 
mennek bele a csigák, ha éppen 
útjukba esik. Egy másik módszer 
egyébként mésszel keríteni körbe 
a veteményest, ám a védelem csak 
az első esőzésig tart, utána újból ki 
kell szórni a port.

Sikertelen próbálkozások

Összességében elismerte: egyik 
kipróbált megoldás sem bizonyult 
megfelelően hatékonynak, ezért 
már ő is gondolkodik abban, hogy 
indiai futókacsákat vásároljon, 
amelyek megeszik a kártékony csi-
gákat. Ehhez azonban zárt udvarra 
van szükség, hogy ne menekülhes-
sen el a szárnyas. Az is fontos, hogy 
folyamatosan, több helyen legyen 
kihelyezve víz a kacsa számára. 
„Így legalább nem kell minden este 
lesni a csigákat” – sóhajtott fel.

Zárásként kijelentette, szerin-
te is szükség lenne arra, hogy egy 

átfogó tanulmányt készítsenek a 
fajról a szakemberek, aminek alap-
ján meg lehetne szervezni a védeke-
zést, valamint megfékezhetnék a faj 
szélesebb körű elterjedését. Addig 
is azt javasolja a gazdáknak, hogy 
mindenki irtsa a csigákat: amíg 
csak néhányan teszik, nem lesz 
változás. „Hiába pusztítja el valaki 
a csigákat a saját kertjében, ha a 
szomszédja nem teszi ugyanezt” – 
mondta.

Pusztítják a veteményest. 
Rendszerint szürkületkor, illetve 
esős időszakokban jelennek 
meg a csupaszcsigák
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• Több mint tíz éve jelent meg a Nyikó mentén az 
invazív fajnak számító spanyol meztelen csiga, amely 
természetes ellenségek híján nagyon elszaporodott, 
sőt Udvarhelyszék más régióira is átterjedt. A helyi 
termelők már jól ismerik ezt a betolakodó állatot, 
amely jelentős károkat okoz a veteményeseikben. 
Többségük szerint – akik többféle módszert is kipró-
báltak – csak a csigákat felfaló indiai futókacsa jelent 
hatékony védelmet a betolakodók ellen.

3. Irodalmi Karaván 
Székelyföldön
Harmadik alkalommal indult 
felolvasókörútra az Erdélyi Hír-
adó Kiadó és az Erdélyi Magyar 
Írók Ligája. A karaván során 
ma 17 órától Csíkszeredában, a 
Kájoni János Megyei Könyvtár-
ban mutatkozik be három fiatal 
erdélyi szerző: Fischer Botond 
költő, író, Gothár Tamás költő 
és Mărcuțiu-Rácz Dóra költő, 
író, szerkesztő. A fellépőkkel 
Horváth Benji költő, műfordító, 
slammer, a Hervay Könyvek 
sorozat társszerkesztője 
beszélget. A szerzők kötetei a 
helyszínen megvásárolhatók.

Gázvezetékcsere 
a sétálóutcában
Csíkszeredában a Petőfi 
Sándor utca gyalogosoknak 
fenntartott teljes, 700 méteres 
szakaszán gázvezetékcserét 
végez a hálózat kezeléséért 
felelős Delgaz Grid megbízá-
sából egy gyulafehérvári cég 
– tájékoztatott a polgármesteri 
hivatal. Régóta várt munkálat-
ról van szó, a hálózat ugyanis 
elavulttá vált, és biztonsági, 
megelőzési szempontból 
fontos a korszerűsítése. A vá-
rosháza május 25-ei kezdéssel 
adott engedélyt a burkolat 
feltörésére, és a kivitelezés 
elvileg június 22-éig lejár. A 
beavatkozás azonban régésze-
ti lelőhelyen, szakfelügyelettel 
zajlik, és megtörténhet, hogy 
nem sikerül határidőre vissza-
állítani a korábbi állapotot. Egy 
későbbi fázisban a kivitelezés 
idejére lezárják az autós forga-
lom elől a Petőfi Sándor utca 
felső szakaszát.

Zenés-verses 
előadás
Sinha Róbert gitárművész 
és Prohászka Rád Boróka, a 
Sapientia egyetem tanára tart 
közös előadást szombaton, 
május 29-én délután 6 órától a 
gyimesbükki közösségi házban. 
A Hasonlatok című koncerten a 
két előadó különleges egysé-
get teremt zene és költészet 
között, közös műsorukon 
spanyol, francia és dél-amerikai 
zeneszerzők művei közt magyar 
költők (Radnóti Miklós, József 
Attila, Dsida Jenő, Lackfi János, 
Szabó T. Anna) verseit olvassák 
fel. Belépőket online a blt.ro/
asem-n-ri.html honlapon lehet 
vásárolni.

Luxemburgot 
mutatják be
A csíkszeredai Care2Travel 
Egyesület a Kájoni János 
Megyei Könyvtár közreműkö-
désével május 28-án 17 órától a 
könyvtárban tart interkulturális 
estet, amelyen az egyesület 
Luxemburg ból érkezett önkén-
tese számos érdekességet oszt 
meg országáról, szokásaikról.
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