Boakjølsnegl*

Limax maximus

Boakjølsneglen kan bli opptil 20 cm lang.
Den varierer fra å være nærmest ensfarget
brun til en lys brun grunnfarge med mørke
prikker og striper. Den har en tydelig kjøl
langs oversiden av ryggen og åndehullet
befinner seg bak midten av kappa.
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Hagesnegl

Cepaea hortensis

Hagesneglen kan bli 10–17 mm høy og
14–22 mm i dimater. Den har alltid opptil
fem mørke streker som slynger seg rundt
skallet, som vanligvis er gult og glinsende.
Fargen på skallet kan også variere fra
rosaaktig til brunt og rødt.

Flekkdiskossnegl

Discus rotundatus

Flekkdiskossneglen er liten, og kan bli 3
mm høy og 5–7 mm bred. Skallet er flatt
med hornaktig farge og rødbrune flekker.

Hårsnegl*

Trochulus hispidus

Hårsneglens hus kan bli 5 mm høyt og
over en cm bredt. Den er som regel dekket
av små hår, men disse slites ofte bort når
de blir gamle.

Nettkjølsnegl*

Deroceras reticulatum

Nettkjølsneglen kan bli 5–6 cm lang. Den
kan ha mange farger, fra beige til brun, og
er som regel flekkete. Den ligner litt på
åkerkjølsneglen, men har mer pigmenter.
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Arion fuscus

Oransjeskogsnegl kan bli opptil 6 cm lang.
Den er gulbrun med et svakt mørkt bånd
på ryggen som kan være delt av en tynn
lys stripe i midten. Slimet er gult.
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Brunskogsnegl*

Arion vulgaris

b r u n s ko g s n e g l

Blir mellom 7–15 cm lange. Er vanligvis
rødbrune mens unge individer har mørke
lengdebånd på kappen og sidene av kroppen. Hodet og tentaklene er mørke og
slimet er gulrødt.

Blekkjølsnegl

Lehmannia marginata

Blekkjølsneglen kan bli 8 cm lang og er
brunlig grå av farge. I fuktig vær kan den
nesten se litt gjennomsiktig ut.

Nordkøllesnegl

Clausilia bidentata

Nordkøllesnegler kan bli nærmere 12 mm
høye (sneglehuset) og ha en diameter på
2-3 mm. Sneglehuset er tydelig furete, og
man finner den gjerne på bergvegger
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Svartskogsnegl

Arion ater

Svartskogsneglen kan bli opptil 15 cm
lang. Når de er små er de hvitaktige, men
blir svarte når de er voksne. Det finnes
noen voksne individer som er gråhvite
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Deroceras agreste

Åkerkjølsneglen kan bli opptil 4 cm lang.
Den har oftest en lys okerfarge men kan
også være mer hvitaktig eller grå. Arten
har en tydelig kjøl og åndehullet er bak
midten på kappen. Den ligner på nettkjølsneglen, men har mindre pigmenter.

Vinbergsnegl*

Lundsnegl*
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Helix pomatia

Sneglehuset på denne arten kan bli opptil
5 cm bredt og 5 cm høyt.
Normalt er de ikke mer enn 3–4 cm. Det
betyr at dette er vår største landlevende
snegl med hus.
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Cepaea nemoralis

Lundsneglen ligner hagesneglen, men er
litt større. I tillegg har den brune «lepper»
(kanten på utgangshullet). Diamteren på
sneglehuset kan bli opptil 3 cm.

*fremmed art i Norge

Det finnes omtrent 100 landlevende snegler i Norge. Her finner du 13 vanlige snegler.

www.miljolare.no/snegler

