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Mert csiga sajnos minden kertben 
van. és ott már nem is olyan sze-
retnivalók, mert belerágnak az 

eprünkbe, bebújnak a saláta levelei közé, 
sőt tönkreteszik a palántáinkat és féltve 
dédelgetett virágainkat is. ráadásul vala-
hogy szólnak a barátaiknak is, és előbb-
utóbb egy csomóan lesznek, és jönnek azok 
is, akiknek nemhogy állandó, bejelentett 
lakcímük nincs, hanem még házuk se…
de hogy lesz abból a kedves csigabigából 
egy olyan szörnyeteg, ami komplett vete-
ményeskerteket és virágágyásokat tarol le? 
A válasz egyszerű: kertészkedés. A csigák 
tehát a kertben kártevők. Felfalják az álta-
lunk termesztett növényeket. Imádják a 
föld közelében lévő gyümölcsöket, mint 
amilyen például a szamóca. lerágják a fris-
sen kikelt zöldségek leveleit. Megdézsmál-
ják a pincékben, vermekben tárolt termé-

nyeket. és ha mindez még nem lenne elég, 
elfogyasztják sok dísznövény lombját, el-
csúfítva, tönkretéve azokat.
A csigák tünete tehát a szabálytalan rágás, 
a levelek szélén és az erek közötti felülete-
ken keletkező hiányosságok. Ezt a csigák 
reszelőnyelvükkel érik el, táplálkozás köz-
ben. A kártétel után közvetlenül gyakran 
látható fényes, beszáradó, csillogó bevonat 
is a növényeken, amit a mozgásukat segítő 
nyálkaanyagok kiválasztása okoz. tünet-
ként gyakran megpillanthatjuk magukat a 
tetteseket is, mert nemcsak falatozni jár-
nak a növények közé, hanem a tanyájukat is 
ott verik fel. szívesen beköltöznek a dús, ár-
nyékot adó lombozat alá, vagy a sűrűn álló 
levelek közötti nyirkos mikroklímákba.
A csigák házában nem túl jól működik a lég-
kondicionálás, a házatlan csigák pedig di-
rekt ki vannak szolgáltatva az időjárás vi-

szontagságainak. Hogy ki ne száradjanak, 
kerülik a szárazabb, napos helyeket, és in-
kább árnyékos, nedves környezetben talál-
kozhatunk velük. Mozogni csak eső után 
vagy éjszaka szoktak. Az ember nem is érti, 
hogy egy olyan élőlénycsoport, amely eny-
nyire képtelen a menekülésre, ennyire las-
sú, ennyire nem tud elrohanni a veszélyek 
elől, hogy nem halt még ki... Aztán mikor 
megpróbálja megfogni őket, akkor mindent 
megért. A tudomány puhatestűeknek hívja 
őket, és ebben minden benne van.

Házas	csigák
A házas csigák közül a kertekben a közön-
séges vagy óriás éticsigával (Helix poma-
tia) találkozhatunk leggyakrabban. Vi-
szonylag nagyméretű faj, háza 3-4 cm át-
mérőjű, szürkésbarna, teste pedig 8-10 cm 

Kevés olyan élőlény van, ami népszerűbb lenne a gyerekek körében, mint a csigabiga. 
nem szalad el, ha meglátjuk, lehet neki énekelni, és ha véletlenül egy mutatóujjacska mégis 

kíváncsian megbökné, akkor is teljesen nyugodt a lelkiismeretünk, mert vissza tud húzódni a házikójába. 
A csigákat tehát szemmel láthatóan a Jóisten is arra teremtette, hogy a játszóterek körüli 

susnyásból néha előbújjanak, aztán mikor kielégítették a lurkók természettudományos kíváncsiságát, 
akkor szépen visszacsusszanjanak a nyirkos árnyékok közé, ahonnan jöttek. 

Az ember nem is érti, ha ilyen jól megállják a helyüket a játszótereken, akkor mit keresnek a kertekben?

Csigák	a	kertünkben

tudtA, 
HoGy…

…mivel az óriás éticsiga 
védett, ezért elpusztítá-
sa tilos? Engedjük sza-

badon a kertünktől 
távolabb.
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hosszúságú is lehet. érdekes, hogy ez a ná-
lunk is honos élőlény hazánkban egyszerre 
védett faj, kertészeti kártevő és élelmiszer-
ként gyűjtött, esetleg tenyésztett állat. Eső 
után nappal is mozog, de elsősorban éjsza-
ka aktív. Az öntözött kertekben, illetve a 
háborítatlan, nyirkos, erdős, árnyékos kör-
nyezetben szaporodik fel. rágásával nem-
csak elcsúfítja, de le is gyengíti a töveket. 
Különösen a világoszöld, sárgás fajták és a 
klorofillhiányos fehértarka változatok ér-
zékenyek a károsítására, a viaszos levelű, 
kékesszürke növények ellenállóbbak.
Az előbbi faj közeli rokona a cirádás vagy 
pettyes éticsiga (Helix aspersa). nagyjából 
ugyanazt tudja, mint a közönséges rokona, 
csak a háza egy árnyalattal sötétebb bar-
nás alapszínű, fekete foltokkal, és a teste is 
sötét árnyalatú. Konkrétan cirádás. nincs 
rá jobb szó. Egyes körzetekben felszapo-
rodva a két faj együtt is előfordul, elkülöní-
tésük akkor egyszerű, ha pont egymás mel-
lé csúsznak.
Házas csigák közül még találkozhatunk a 
kertekben az éticsigánál két-három szám-
mal kisebb, 1,5-2 cm-es világos, sárgás ház-
zal rendelkező fajokkal is. Ezek kevésbé 
szaporodnak föl, testük, étvágyuk is ki-
sebb, kártevőkként sem jellemzők. sávos 
mintázottságú házuk alapján nehezen kü-
löníthetők el, de a házuk bejárata jellemző 
színű, így a szájadék színezettsége alapján 
azonosíthatók. A ligeti csiga vagy kerti 
sávoscsiga (Cepaea nemoralis) és a fehér
szájú kerticsiga (C. hortensis) egyaránt 
szembejöhet velünk a kertekben, mert esős 
időben nappal is aktívak.

Házatlan	vagy	meztelen	csigák
Vannak csigák, amelyek nem választanak 
ki meszes héjat, ezért sokkal érzékenyeb-
bek a napsütésre, a hőségre, a kiszáradás-
ra. Kizárólag éjszaka mozognak, ritkán ke-
rülnek a szemünk elé. A nappalt rejtve, kö-
vek alatt, árnyékos, hűvös helyen töltik. 
Hajnalban egyik-másik fajuk még meg-
megpillantható, de inkább csak a kártételü-
ket lehet észrevenni, mert több fajuk is je-
lentős kertészeti kártevő.
Az egyik ilyen kis apróság a szántóföldi 
házatlancsiga vagy mezei televénycsiga 
(Deroceras agreste). A nevével ellentétben 
kifejezetten gyakori vendég a kertekben is. 
Kisméretű, 3-4 cm hosszúságú, világosbar-
na vagy rózsaszínű állat. érdekessége, hogy 
a nyálkája nem áttetsző, hanem tejszerű, fe-
hér, erről könnyen felismerhető. Méreténél 
fogva sok helyre el tud rejtőzni, és szinte 
minden növényt szívesen fogyaszt. Gyak-
ran károsítja a salátaféleségeket és a ká-
posztákat is, mert a levelek közé behúzód-

va eszményi körülmények adódnak számá-
ra: védett, párás, hűvös hely korlátlan étel- 
és italfogyasztással. Csigamennyország. 
nehezen gyűjthető faj, mert apróka és kizá-
rólag éjjel mozog.
A meztelen csigák legdurvább képviselője 
napjainkban a spanyolcsiga (Arion rufus és 
Arion lusitanicus). Azért durva, mert elké-

pesztő mértékben felszaporodott és nagyon 
komoly károkat okoz. szinte mindent elfo-
gyaszt a veteményesben és a virágágyások-
ban egyaránt. Különösen veszélyes a csírázó 
magoncokra, esetenként tarrágást is okoz. 
Egyetlen éjszaka alatt képes az éppen kibújt 
sárgarépa- vagy petrezselyem-csíranövé-
nyekkel, a szikleveles salátákkal végezni. Az 
automata öntözőrendszerrel ellátott kertek-
ben szinte törvényszerűen megjelenik. 
nagytermetű, akár 8-12 cm-esre is megnövő 
faj. színe változatos, de leginkább a narancs-
sárga árnyalatú fenotípusa terjed. éjszaka 
aktív, bár a harmatos reggeli órákban és eső 
után is találkozhatunk vele. nem ritkán a vi-
lágosabb, fénynek kitett helyeken, a növé-
nyek felső levelein is látható.

Egy kicsivel nagyobb méretű, de valamivel 
kisebb károkat okoz a nálunk is honos nagy 
meztelencsiga (Limax maximus). Az angol 
nyelvterületen leopárdcsigának (leopard 
slug) is hívják, mert világosszürke testét sö-
tétebb foltok borítják. Hossza akár 15-20 cm 
is lehet. A hőséget, a fényt nagyon rosszul 
tűri, kizárólag sötétben aktív. Az egész or-

szágban elterjedt, mégis ritkán kerül a sze-
münk elé, éjszakai életmódja miatt. Hasonló 
tüneteket okoz, mint spanyol kollégája, de 
ritkán szaporodik fel olyan mértékben.

van	megoldás
és akkor most lássuk a lényeget! Hogyan le-
hetséges védekezni a csigák ellen? A keres-
kedelemben kapható csigaölő granulátumok 
sajnos sok helyen nem használhatók. Úgy 
működnek, hogy nedvességet vonnak el a 
környezetből, illetve a fehérjék kicsapódá-
sát idézik elő, így a növényekkel érintkezve 
azokat is veszélyeztetik. Ha lehet, házikerti 
körülmények között használatukat inkább 
kerüljük. sok alternatív megoldás adódik vi-

Nagy meztelencsiga

Az éticsiga lágy falú, áttetsző tojásai
Kifejlett, ivarérett hároméves (felül) 
és fiatal, kétéves (alul) közönséges éticsiga

A spanyolcsiga harmatos, esős időjárás esetén a reggeli órákban is látható Fo
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szont, amik közül választhatunk. A porrá 
őrölt tojáshéjra sokan esküsznek, bio verzió-
ja a bolti vegyszereknek. Hasonlóan műkö-
dik a konyhasó is. Használatukkal azonban a 
talajt mérgezzük, ráadásul a nedvesség, így 
a harmat, az eső vagy az öntözés azonnal le-
nullázza a hatásukat. Felejtősek.
Vannak sokkal ökologikusabb megoldások 
is. A gyűjtögetés például meglepően haté-
kony. A vadászfelszerelés közé tartozik egy 
jó fejlámpa, egy pár mártott munkakesztyű 
és egy lefedhető doboz a zsákmánynak. Es-
ténként, sötétedés után, főleg, ha kiadós 
csapadék is hullott nemrégiben, a kertet vé-
gigcserkészve a csigák nagyon eredménye-
sen gyéríthetők.
Az összeszedegetést megkönnyíti a csapdá-
zás. Végiggondolva, hogy a csigák mit is 

szeretnek, csalétkekkel, csalogató növé-
nyekkel és búvóhelyek kihelyezésével sok-
kal egyszerűbb összegyűjteni őket, mert 
nem kell az egész kertet végigcserkészni, 
elég csak a csapdákat átnézni.
nemcsak táplálékkal, hanem búvóhelyek
kel is összecsalogathatjuk őket. A földre 
fektetett tetőcserepek alá előszeretettel 
bújnak be a meztelen csigák, a falnak tá-
masztott téglák alsó, árnyékos oldala pedig 
a házas csigák kedvenc szundikálóhelye. A 
kert vízaknái, pincéi, vermei is gyakori bú-
vóhelyek. érdemes az örökzöld, nagylevelű 
dísznövények alá is bekukkantani.
Ha egy területet egyszer csigamentesítet-
tünk, megőrizhetjük ezt az állapotot úgy, 
hogy oda többé nem engedjük vissza őket. 
Ezt úgy lehet megvalósítani, ha rézből ké-

szült keskeny fémcsíkkal vesszük körül a 
területet. Furcsa, de mégis igaz, hogy a pu-
hatestűek nem másznak át a rézből készült 
felületeken, mert nyálkaanyagaik reakció-
ba lépnek ezzel a fémmel, így a réz érintését 
a csigák kerülik. A bádogosoknál kapható 
ereszcsatorna-építőelemekkel lehet a leg-
jobb megoldást elérni. érdemes kipróbálni!
szerencsére vannak természetes ellenségek 
is, a szinte minden kertben megtelepedő sün 
és a vakond például előszeretettel fogyaszt 
csigákat, de a békák (varangyok) is elkapják 
a kisebb csigákat, és sok madárfaj is besegít 
a védekezésbe. Még a szentjánosbogarak 
lárvája is csigával táplálkozik! Vannak raj-
tuk kívül is jócskán ragadozó rovarok, pél-
dául a futrinkák, amik a fiatal, frissen kelt 
kiscsigákat nagy mennyiségben fogyaszt-
ják. Kíméljük hát őket, csalogassuk őket a 
kertjeinkbe, és, ha fel is bukkan egy-egy csi-
ga a virágok között, ne essünk pánikba, és ne 
nyúljunk azonnal a csigaölő vegyszerekhez, 
inkább nézzünk egy pár csigaszedő kesztyű 
után, aztán ballagjunk ki egy rétre, ahol sza-
badon engedhetjük a betolakodót. 

kaszab lászló 

A	CsApdÁZÁs	KelléKei
összecsalogathatók sörrel, tejsavóval, erjedő fél ben lévő, bomló, lágy levelekkel (ilyen 
például a fejes saláta), illetve a kedvenceikkel. Gyakran felbukkannak ott, ahova a le-
hulló virágszirmok esnek. Imádják a hullott gyümölcsöt is. A dísznövényeink közül 
azokat nézzük át, amiket a leginkább szeretnek, ahol a legtöbb rágásnyom található.

nÖvényeK,	
amiket kedvelnek

A bőrlevelek (Bergenia sp.), vagy az örökzöld ta-
tárvirág (Iberis sempervirens) bokrocskái alatt szin-

te mindig lapul egy-két betolakodó. Vannak olyan nö-
vények is, amik még illatukkal is vonzzák a csigákat, 
mert a beporzásukat a puhatestűek végzik el. Ilyen faj 
például a nálunk kevéssé ismert, Kelet-Ázsiából szár-
mazó dísznövény, a Rohdea japonica. legnagyobb ked-

vencük talán az árnyékliliomok nemzetsége (Hosta 
sp.), de szeretik az egynyáriak közül a pistikének 

vagy balzsaminának is hívott nebáncsvirá-
got (Impatiens sp.), sokféle páfrányt és 

még egy sor növényt a virág-
ágyásokból.

 Spanyolcsiga kártétele árnyékliliomon

Az éticsiga eső után nappal is táplálkozik, ilyenkor könnyen gyűjthető  A csigák leggyakoribb természetes ellensége a sün
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Előfizetési megbízás
Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapkézbesítőknél,
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, a +36-1-767-8262-es
telefonszámon, vagy a honlapunkon: www.magyarmezogazdasag.hu
Kérjük, olvashatóan töltse ki, s küldje a Magyar posta Zrt. Levél
Üzletág Központi Előfizetési és Árucsoport címére: 1900 Budapest

nemzeti 
botAnikus kert

Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
www.botanikuskert.hu

www.facebook.com/
nemzetibotanikuskert

+36-28-360-122

március 15-ig 
a hét minden napján 

8.00–16.00 óra között várják 
az érdeklődőket 

a szabadtéri gyűjtemények.
Az üvegházak,

 illetve a túl nagy lábon élünk 
kiállítás biztonsági 
óvintézkedés miatt 

zárva tartanak.

„télen csendes, eseménytelen 
a kert, de korántsem unalmas, 
s ha valaki olyan szerencsés, 
hogy hangulatos hóesésben 

vagy egy száraz hideg napon 
érkezik a kertbe, mikor 

a levegőből kicsapódó pára 
zúzmaratűkkel cifrázza 

a csupasz ágakat, felejthetetlen 
látványban lesz része.”
(www.botanikuskert.hu)

szArvAsi Arborétum
szarvas, I. kk. 9.

pepikert.hu

március 15-ig 
a téli nyitvatartás szerint, 

mindennap 9.00–16.00 óráig 
látogatható a kert.

füvészkert
1083 Budapest, Illés u. 25.

www.fuveszkert.org

március 31-ig 
a téli nyitvatartás szerint 

látogatható a kert,
mindennap 9.00–16.00 óráig.

A https://www.fuveszkert.org/
virtualis-seta/ oldalon 

virtuális séta keretében lehet 
körülnézni.

budAi Arborétum
1118 Budapest, 

Villányi út 29-43.
budaiarboretum.szie.hu

február 28-ig 
a téli nyitvatartás szerint 

az alsó kert mindennap 
8.00–16.00 óra között 

látogatható, 
a felső kert hétfőtől péntekig 

8.00–16.00 óra között.

szegedi füvészkert
szeged, lövölde u. 42.

fuveszkert.u-szeged.hu

február 28-ig 
a téli nyitvatartás szerint, 

mindennap 9.00–16.00 óráig 
látogatható a kert, 

hétfőnként az üvegházak 
zárva lehetnek 

növényvédelmi munkálatok 
miatt.

keCskeméti Arborétum
Kecskemét, nyíri út 48.

kecskemetiarboretum.hu

November 30ig 
8.00–16.00 óráig látogatható 

a kert, 
december 1-jétől 25-ig zárva, 

majd december 26-tól 
újra 8.00–16.00 óráig tart nyitva.

zirCi 
CiszterCi Arborétum

zirc, damjanich u. 19.
www.zirciarboretum.hu

Az arborétum teljes, 
felújított területe látogatható.

Hétfő szünnap,
keddtől vasárnapig

9.00–17.00 óra között 
tart nyitva a kert.

figyelem!
A járványügyi helyzet

 változásával változhat
a felsorolt 

növénygyűjtemények 
nyitvatartása is, erről 

az egyes helyszínek
internetes elérhetőségein 

érdemes naprakészen 
tájékozódni.

Felhívjuk továbbá olvasóink 
figyelmét, hogy a szükséges 

járványvédelmi intézkedések 
betartására mindenhol 

ügyeljenek, továbbá kísérjék 
figyelemmel az egyes 

helyszínek saját előírásait 
és ajánlásait, különös 

tekintettel a maszkviselésre 
és a távolságtartásra.

programajánló

Előfizetem a Kertbarát Magazin című kiadványt.
Előfizetési díj december 31-ig akciósan 3390 Ft, utána 3990 Ft.
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Szeptember–októberi számunk megfejtése: Kányádi Sándor: Jön az ősz
„Lombot ráz, diót ver, krumplit ás, szüretel. Sóhajtoz nagyokat, s harapja, kurtítja a hosszú napokat.”

A felajánlott könyveket Dömötör Alexandra tatabányai; Lehel Józsefné bakonyszentlászlói; Szlanyinka Lászlóné pécsi rejtvényfejtőinknek postázzuk.



65

A meghatározásokra adott 
négybetűs válaszokat a nyíl-
lal jelölt mezőkből kiindulva 
az óramutató járásával meg-
egyező irányban haladva kell 
beírni. Az ábra kitöltése után 
a középső sárga mezők betűit 
összeolvasva egy növény ne-
vét kapjuk. A növény télálló, 
évelő törpecserje, mely a han-
gafélék családjába tartozik. 
nem nő magasra, mindössze 
20-50 cm-re, örökzöld, sűrű 
ágrendszerű növény. Virágai 
egész télen virítanak. 

1. emelt C hang 
2. öntözőcső, bizalmasan
3. Váltópénz
4. Hirtelen ébred
5. legendás svéd popegyüttes

A helyes megfejtést beküldők között 
egy nyertes részére könyvet sorsolunk ki.

Címünk: kertbarát magazin, 
1591 budapest, Pf.: 294. 
beküldési határidő: 2021. január 15.

A Kertbarát Magazin szeptember–októberi 
számában közölt rejtvény helyes megfejtéséért 
felajánlott könyvet 
Koczó zsuzsa budapesti olvasónk nyerte.
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