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V laboratorijskem poskusu smo preučevali učinkovitost različnih vrst žaganja
(češnja, hrast, hruška, macesen, oreh in smreka) na vedenjske spremembe lazarjev
(družina Aronidae). V raziskavo je bilo vključenih 140 različnih polžev iz rodu
Arion. V raziskavi smo učinkovitost snovi preverjali na dva načina. Pri prvem smo
delovanje snovi preučevali kontaktno (polže smo povaljali v določenem žaganju).
V drugem delu poskusa smo ugotavljali zmožnost prehoda polžev preko ovire iz
preučevanih vrst žaganja. Rezultati poskusov so pokazali nizko učinkovitost
izbranih vrst žaganja na smrtnost lazarjev. Po 48 urah smo potrdili 10 % smrtnost
lazarjev pri uporabi hrastovega in češnjevega žaganja. Prav tako v poskusu s
preučevanjem kontaktnega delovanja nismo potrdili vpliva na zmanjšanje
sposobnosti hranjenja pri lazarjih. Žaganje kot ovira (drugi poskus) se je izkazalo
kot zadovoljivo učinkovit ukrep, ki vpliva na zmanjšanje stopnje hranjenja pri
lazarjih. Izmed preučevanih vrst žaganja velja izpostaviti dve drevesni vrsti – hrast
ter češnjo. V obeh primerih je bila stopnja hranjenja polžev zmanjšana za več kot
60 %. Zaključujemo, da je uporaba žaganja manj učinkovita v primerjavi z
nekaterimi drugimi okoljsko sprejemljivimi snovmi. Morda bi bilo v prihodnje
smiselno uporabiti kombinacijo različnih vrst žaganja in s tem ugotoviti možen
sinergistični učinek.
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In the laboratory experiment we studied the efficacy of different types of sawdust
(cherry, oak, pear, larch, walnut and spruce) on behavioural changes of slugs
(Aronidae). The study included 140 different slugs of the Arion genus. In the study,
we checked the efficacy of the substance in two ways; at first, the activity of the
substance was studied in direct contact (we rolled the slugs in particular
sawdust). In the second part of the experiment, we studied the ability of the slugs
to pass through obstacles from different types of sawdust. The results showed a low
effect of selected types of sawdust on the mortality rate of the slugs. After 48 hours,
we confirmed a 10 % mortality of the slugs when using oak and cherry sawdust.
Furthermore in an attempt to study the contact activity, we did not confirm the
effect on lowering the feeding ability of the slugs. The sawdust serving as an
obstacle (the second experiment) has proven to be a satisfactory effective measure
with an impact on the reduction of the feeding ability of the slugs. Among the
studied types of sawdust, two tree types should be highlighted: oak and cherry. In
both cases, the feeding level of the slugs was reduced by more than 60 %. In
conclusion, the use of sawdust is less effective compared to some other
environmentally acceptable substances. In the future, it might be sensible to use a
combination of different types of sawdust to determine a possible synergistic effect.
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1

UVOD

1.1

VZROK ZA RAZISKAVO

Populacijska dinamika polžev se iz leta v leto spreminja, njihova številčnost pa je v
zadnjem obdobju močno narastla. Ravno iz velike številčnosti te živalske vrste izhaja
dejstvo, da so gospodarsko zelo škodljivi (Ortan, 2014). Škodo na rastlinah večinoma
povzročajo le vrste polžev brez hišice. Sistematično jih uvrščamo v dve družini: lazarji
(Arionidae) in slinarji (Limacidae). V Sloveniji poznamo devet vrst lazarjev (Knapič in
Vaupotič, 2015). Gospodarsko pomembne vrste lazarjev so rdeči lazar, gozdni lazar,
španski lazar (slika 7), vrtni lazar (slika 9), rjavi lazar in sivi lazar. Iz družine slinarjev
poznamo v Sloveniji sedem vrst polžev, gospodarsko škodo pa povzročajo predvsem
mrežasti slinar, poljski slinar in veliki slinar (Knapič in Vaupotič, 2015). Na obdelovalnih
površinah se pojavljajo tudi polži s hišico, ki jih sistematično uvrščamo v družino veliki
polži (Helicidae) (Knapič in Vaupotič, 2015). Predstavniki polžev, ki jih uvrščamo v to
družino, običajno ne povzročajo gospodarske škode na gojenih rastlinah. Škodo na gojenih
rastlinah opazimo kot objede na listih, kalčkih, gomoljih ali mehkejših koreninicah (Vrabl,
1986). Škoda na pridelku je izrazitejša v letih, ko se polži pojavijo v velikem številu.
Masovni pojav polžev v določenih letih je predvsem posledica ugodnih klimatskih razmer
(mile zime, vlažna in topla poletja) (Milevoj, 2007).
Polži so zelo razširjena in prilagodljiva bitja, najdemo jim skoraj po vsem svetu. Predniki
kopenskih polžev so se razvili v vodi. Z evolucijo so se jim škrge preobrazile v pljuča in se
tako prilagodili na življenje na kopnem. Ločijo se predvsem po zgradbi telesa in
prilagojenosti na razmere, v katerih živijo. Vsem kopenskim polžem je skupno izločanje
sluzi, ki jo velikokrat opazimo na tleh, ko se zasveti ob sončni svetlobi (Mršić, 1997).
Pred začetkom zatiranja polžev na obdelovalnih površinah moramo najprej ugotoviti,
kakšno škodo povzročajo ter kolikšen je njen obseg. Pri odločitvi, katero sredstvo bomo
uporabili za zatiranje, igrajo pomembno vlogo stroški zatiranja ter okoljska sprejemljivost
pripravka (Milevoj, 2007). V nekaterih primerih se lahko polžev obvarujemo že s pravilno
obdelavo tal, kolobarjenjem, pravočasno in kakovostno setvijo ipd. V pomoč so nam tudi
različni biotični varstveni ukrepi. Najbolj pogosto polže zatiramo z uporabo kemičnih
pripravkov, ki jih imenujemo limacidi. Zaradi jesenskega odlaganja jajčec je zelo
priporočljivo zatirati polže tudi jeseni, ker tako zmanjšamo njihovo spomladansko
populacijo. Kljub veliki učinkovitosti te metode pa velikokrat pozabljamo nanjo. Razlog je
v tem, da so polži pred zimo že v skrivališčih, in s tem ko jih ne vidimo tudi pozabimo na
njihovo prisotnost (Milevoj, 2007).
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1.2

CILJ RAZISKAVE

Cilj naše raziskave je bil preučiti kontaktno delovanje različnih vrst žaganja (smreka,
macesen, češnja, hrast, oreh in hruška) na polže iz družine lazarjev. Prav tako smo želeli v
raziskavi ugotoviti, ali ovira, pripravljena iz žaganja izbranih drevesnih vrst, učinkovito
preprečuje prehod polža do vira hrane.
1.3

DELOVNA HIPOTEZA

Predvidevali smo, da med posameznimi vrstami žaganja obstajajo razlike v njihovi
učinkovitosti pri zatiranju lazarjev ter omejevanju škode. Žaganje vpliva na stopnjo
hranjenja lazarjev.
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2

PREGLED OBJAV

2.1

SISTEMATIKA POLŽEV

Poznamo okoli 120.000 vrst polžev. Polže uvrščamo v kraljestvo Animalia (živali), deblo
Mollusca (mehkužci) ter razred Gastropoda (polži) (Milevoj, 2007). Nadalje polže
uvrščamo v dva podrazreda: predškrgarji (Prosobranchia) in pljučarji (Pulmonata). Polže iz
družine lazarjev uvrščamo med kopenske pljučarje (Stylommatophora). Najpogostejša
mesta, kjer se kopenski pljučarji zadržujejo preko dneva, so: pod kamni, v razpokah, stelji,
mahu, travi, grmičevju pa tudi v trhlem lesu in mahu. Poenostavljeno bi lahko rekli, da jim
prija večina grobih talnih struktur, za obstoj so jim pomembne zmerna letna temperatura,
visoka vlažnost v okolju in predvsem mile zime (Resnik, 2015). Kopenske pljučarje
štejemo med dvospolnike, ki imajo skupno izvodilo moških in ženskih spolnih žlez.
(Milevoj, 2007). V Sloveniji živi 61 vodnih ter okoli 240 kopenskih vrst polžev (Knapič in
Vaupotič, 2015).
2.2

GOSPODARSKO ŠKODLJIVI POLŽI V SLOVENIJI

Polži lahko ob prerazmnožitvi povzročijo gospodarsko škodo na gojenih rastlinah. Na
prerazmnožitev polžev vplivajo predvsem ugodne klimatske razmere. Sem štejemo idealne
razmere za njihovo prezimovanje (mile ter kratke zime) in ugodna poletja za njihov razvoj
(zmerne temperature in veliko vlage oziroma padavin). Gospodarsko škodo v naših
razmerah povzročajo polži brez hišice – predstavniki iz družin lazarjev (Arionidae) in
slinarjev (Limacidae). Poznamo tudi polže s hišico, ki jih sistematično uvrščamo v družino
veliki polži (Helicidae). Omenjena družina polžev običajno ne povzroča večje gospodarske
škode na gojenih rastlinah (Knapič in Vaupotič, 2015).
2.2.1 Veliki polži (Helicidae)
Velike polže prepoznamo po telesu, ki je zaščiteno s hišico različnega videza (kroglasta,
sploščena, itd.). Nekatere hišice so enobarvne, druge imajo različne pasaste vzorce. Do teh
razlik prihaja tudi pri isti vrsti polžev. V Sloveniji se med velikimi polži najpogosteje
pojavljajo: veliki vrtni polž (slika1) ali vinogradniški polž (Helix pomatia), vrtni polž
(Cepaea hortensis) in mali vrtni polž (Cepaea nemoralis).
Veliki vrtni polž (H. pomatia) je največkrat videni polž s hišico (slika 1). Velikost
apnenčaste hišice je lahko tudi do 4 cm. Apnenec daje hišici čvrstost, kar polža varuje pred
zunanjimi dejavniki. Hišica je rumeno-rjave barve in ima 5 brazdastih zavojev. Polži s
hišico imajo svoje organe ves čas pospravljene v njej, na plano iztegnejo le nogo. Preko
zime se polži skrijejo v zemljo, svoje telo pospravijo v hišico in odprtino pokrijejo s
pokrovčkom (opno). Polži okolico zaznavajo s tipalkami, ki so nameščene na glavi. V
primeru nevarnosti polž celo telo skrije v hišico. Polži dihajo s pljuči. Uvrščamo jih med
dvospolnike.
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Slika 1: Veliki vrtni polž (Helix pomatia)

Vrtni polž (Cepaea hortensis) (slika 2) je svetle barve, z rumenkasto oz. rdečkasto hišico in
črnimi progami. Hišica je visoka do 2,5 cm. Življenjski prostor predstavljajo vrtovi,
gozdovi, parki in žive meje. Je rastlinojeda vrsta.

Slika 2: Vrtni polž (Cepaea hortensis)
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Mali vrtni polž (Cepaea nemoralis) (slika 3) ima skoraj okroglasto hišico s progami po
zavojih. Različno širokih in temnih prog je lahko od 0 do 5, osnovna barva je rožnata ali
rumenkasta do rumena. Izkazalo se je, da sta prevladujoča barva in vzorec v populaciji
praviloma prilagojena barvi okolja: med travo prevladujejo progasti osebki, na suhem listju
enobarvni rumeni ipd. Velikost hišice je do 2 cm.

Slika 3: Mali vrtni polž (Cepaea nemoralis)

2.2.2 Slinarji (Limacidae)
Plašč polžev slinarjev je zrnast, po njegovem srednjem delu poteka žleb. Od repa do plašča
je cevasta povezava, dihalnica se nahaja za sredino plaščnega ščita. Telo slinarjev je vitko.
Slinarji merijo od 4 do 20 cm, gibljejo se hitreje od lazarjev. Na območju Slovenije
poznamo sedem vrst polžev iz omenjene družine, gospodarsko škodo pa povzročajo tri
vrste: mrežasti slinar (Deroceras reticulatum) (slika 4) , poljski slinar (Deroceras agreste)
(slika 5) in veliki slinar (Limax maximus) (slika 6) (Knapič in Vaupotič, 2015).
Starejši osebki mrežastih slinarjev (D. reticulatum) so umazano kremaste barve, kavno
rjave do olivne, njihovo ime pa izhaja iz telesne površine, ki je mrežasto strukturirana.
Iztegnjeni odrasli osebki merijo od 4 do 6 cm. V skrčenem položaju so dolgi okoli 2,5 cm.
Podobno kot ostali polži tudi oni odlagajo jajčeca v tla. Mladiči se izlegajo v roku štirih
tednov, celoten razvoj generacije pa traja od 12 do 15 mesecev. Njihova prehrana v večini
temelji na rastlinski osnovi.
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Slika 4: Mrežasti slinar (Deroceras reticulatum)

Poljski slinarji (D. agreste) so precej majhni polži. V dolžino zrastejo do 4 cm.
Prepoznamo jih po svetlo rjavem, ob straneh svetlejšem plašču. Navadno je njihova glava
temnejša od telesa, njihova hrana je zgolj rastlinska.

Slika 5: Poljski slinar (Deroceras agreste)
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Veliki slinar (L. maximus) je sive do rjave barve; po hrbtu je razporejenih več rumenkastih
prog. V dolžino meri od 10 do 20 cm. Veliki slinar veliko časa preživi v bližini človeka.
Življenjski prostor predstavljajo trate in vrtovi. Prehrana te vrste polža je mešana, poje žive
in mrtve rastlinske ostanke, glive, znan pa je tudi po tem, da napada ostale manjše polže.
Njegova življenjska doba je nekoliko daljša kot pri lazarjih – živi od 2,5 do 3 let.

Slika 6: Veliki slinar (Limax maximus)

2.2.3 Lazarji (Arionidae)
Polže lazarje najhitreje prepoznamo po brazgotinastem oziroma zrnastem plašču, ki nima
dodatne zaščite s hišico. Telo odraslega osebka je dolgo od 2,5 do 15 cm. Lazarji so lahko
različnih barv (opečnato rdeči, oranžni, rjavi, črno-sivi). Obarvanost lazarjev je pogojena
tudi s tipom hrane in temperaturo v okolju (Kozlowski in Kozlowska, 1998). Na plašču
polžev lazarjev najdemo odprtino, ki se nahaja na prednjem desnem delu plašča,
namenjena pa je dihanju. Polži iz družine lazarjev se razlikujejo po spolnem traktu. Za vse
vrste je značilno, da se hranijo pretežno z rastlinsko hrano, redkeje z odpadki ali mrhovino.
V Sloveniji je mogoče najti devet vrst lazarjev. Med njimi so najpogostejši rdeči lazar
(Arion rufus), gozdni lazar (Arion ater), španski lazar (Arion vulgaris) (slika7), vrtni lazar
(Arion hortensis) in sivi lazar (Arion circumscriptus) (Knapič in Vaupotič, 2015).
Španski lazar (A. vulgaris) je vrsta, za katero je značilna univoltilnost (en rod letno). En
polž izleže približno 400 jajčec. Po zadnjem odlaganju jajčec večina polžev pogine, le
redki so dovolj odporni, da v stadiju odraslega osebka preživijo prihajajočo zimo. Na
smrtnost španskega lazarja v največji meri vplivajo nizke zimske temperature. Če odrasli
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španski lazar uspešno prezimi, lahko ob ugodni temperaturi in vlagi odlaga jajčeca v
naslednjem letu. Ta semivoltilni življenjski krog, dvospolnost in tudi sposobnost parjenja z
drugimi vrstami lazarjev uvrščajo vrsto A. vulgaris med bolj prilagodljive in odporne vrste
(Knapič in Vaupotič, 2015). Španski lazar ima v primerjavi z ostalimi vrstami lazarjev
veliko sposobnost rehidracije ob ponovnem stiku z vodo. Raziskave so pokazale, da lahko
brez škode jajčeca izgubijo do 60 % vode. Celo pri 81 % izgubi vode je bilo ugotovljeno
50 % preživetje oziroma izleganje iz jajčec (Kozlowski in Kozlowska, 1998).
Barva lazarjev se skozi njihovo življenje spreminja. S starostjo njihova koža potemni,
veliko vlogo pri odtenku barve pa igra tudi prehrana (Kozlowski in Kozlowska, 1998).
Njihovo telo ne vsebuje kutinaste zaščite, v primerjavi s polži s hišico pa so nekoliko
daljši. V dolžino merijo povprečno od 10 do 12 cm, lahko dosegajo tudi velikost 15 cm, v
premer pa od 3 do 4 cm. Z iskanjem hrane nimajo problemov, saj so vsejedi, značilno pa je
to, da na začetku vedno pojedo njim ljubšo hrano, šele nato se prestavijo drugam, kjer spet
izberejo hrano, ki jim je všeč. Prehranjevanje izvajajo pretežno ponoči in zgodaj zjutraj, ko
je v zraku največ vlage pa tudi v deževnih dneh.

Slika 7: Španski lazar (Arion vulgaris)

Gozdni lazar (A. silvaticus) (slika 8) je gospodarsko manj pomembna vrsta lazarja pri nas.
Njegov življenjski prostor predstavlja predvsem gozd. V dolžino zraste do 4 cm. Njihova
obarvanost je bolj raznolika, najdemo jih namreč v različnih rjavih odtenkih, ki se prelivajo
od rjave do črne barve. Njihov spodnji del, podplat oziroma noga, pa je oranžne barve
(Knapič in Vaupotič, 2015).
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Slika 8: Gozdni lazar (Arion silvaticus)

Vrtni lazarji (slika 9) lahko ob prerazmnožitvi povzročijo občutno škodo na gojenih
rastlinah. Poškodujejo kalčke, mlade rastline, solato, zelje in drugo. Merijo le od 3 do 5
cm. Njihov spolni ciklus zajema samo en rod letno, mladiči pa se izlegajo spomladi ter do
zime spolno dozorijo. Zanje je značilno tudi, da se večino časa zadržujejo na majhnih
površinah (Knapič in Vaupotič, 2015). Najdemo jih na vrtovih, travnikih, gozdnih robovih,
grmičevju, njivah ipd. Njihova prepoznavna barva je črna. Podplat je rumenkast do
oranžen.

Slika 9: Vrtni lazar (Arion hortensis)

11
Bon J. Preučevanje kontaktnega delovanja … snovi na lazarje (Arion spp., Gastropoda, Arionidae).
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Rjavi lazar (A. subfuscus) (slika 10) je pretežno rastlinojedec, v slast pa mu gredo tudi
gobe. Do sedaj je bil najden že po vsej Evropi, prepoznamo pa ga po rumeni ali sivorjavi
barvi. Dosega dolžino od 3 do 8 cm in s tem spada med srednje velike polže. Plašč pokriva
sprednjo tretjino telesa. Hrbtna stran zadnjih dveh tretjin telesa ima široko vzdolžno
temnejšo progo (Knapič in Vaupotič, 2015).

Slika 10: Rjavi lazar (Arion subfuscus)

Sivi lazar (A. circumscriptus) (slika 11) je po velikosti precej majhen, saj v dolžino zraste
le do 4 cm. Je sivo rjave barve. Ob strani ima prepoznavno podolgovato črto. Med polži je
sivi lazar izrazito nočna vrsta pa tudi ena redkih, ki je izrazito rastlinojeda. Najdemo jih v
vlažnih predelih gozdov, vrtov in v bližini rek (Knapič in Vaupotič, 2015).

Slika 11: Sivi lazar (Arion circumscriptus)
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Rdeči lazar (A. rufus) (slika 12) je polž, pri katerem v zadnjih letih največkrat opazimo
prerazmnožitve in je zelo pogost obiskovalec vrtov in njiv. Odrasli osebki so v iztegnjenem
položaju dolgi od 12 cm do 15 cm (Milevoj, 2007). Kot je značilno za družino lazarjev,
ima tudi rdeči lazar veliko dihalno odprtino. Ustni aparat rdečega lazarja je strgača ali
radula, kar je posebno oblikovan jezik za sprejemanje in drobljenje hrane. Značilnost, ki
pripomore k velikemu številu mladih osebkov, je, da se lazarji razmnožujejo kot
dvospolniki ali hermafroditi (Milevoj, 2007). Je rdeče do oranžno rdeče barve (Knapič in
Vaupotič, 2015).

Slika 12: Rdeči lazar (Arion rufus)

2.3

TELESNA ZGRADBA

Telo polža je v grobem sestavljeno iz treh osnovnih delov (slika 13): glava, trup in podplat.
Povrhnjica noge deluje kot čutilo, ki je sposobno zaznavati tudi zunanjo temperaturo. V
povrhnjici poteka tudi delna izmenjava plinov iz telesa (Ećimović in Velkovrh, 1992).
Glavo z lahkoto prepoznamo, ko je polž aktiven; iz nje namreč štrlita dva upogljiva para
tipalk, od katerih je prvi par lociran na zgornjem delu glave in je namenjen vidu. Spodnji
par tipalk polž uporablja za orientacijo oziroma dotik ter predvsem za prepoznavanje vonja
(Milevoj, 2007). Ustni aparat polžev imenujemo strgulja (radula). Z njo polž drobi hrano
(Milevoj, 2007).
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Slika 13: Telesna zgradba lazarja (foto: S. Resnik)

2.3.1 Premikanje in funkcija sluzi
Polž se giba z valovanjem mišic v spodnjem delu trebušne votline. Za premikanje polž ves
čas uporablja slino (sluz), ki se izloča preko podplataste noge. Če pri polžu pride do
motenega delovanja telesa, le-to ni sposobno izdelovati sline, ki mu omogoča premikanje
in ga tudi ščiti pred izsušitvijo. Za sluz je značilno, da gre za gosto tekočino, ki jo v 98 %
sestavlja voda. Sluz vsebuje še nekatere druge snovi kot so glikoproteinski encimi, peptidi,
kovinski ioni (Zn, Fe, Cu, Mn), hialuronska kislina, elastin in glikozaminoglikani
(Thomas, 2013). Iz podplataste noge in plašča prihaja preko posebnih žlez, ta proces pa
omogoča polžu premikanje ter ohranjanje telesne temperature. Ker polž ob aktivnosti
porablja veliko sline, mora le-to redno nadomeščati. Posledica pogoste potrebe po slini je
aktivnost polžev ob deževnih dnevih in v nočeh, ko je v zraku več vlage, to pa zmanjša
njihovo možnost za izsušitev. Polž lahko v enem dnevu prepotuje do 10 metrov razdalje.
Lazarji so znani po dobrem občutku za orientacijo in tudi dobrem vonju. Ustrezajo jim
vlažna skrivališča, to so neobdelana zemljišča, zeleni pasovi ob prometnicah, zarasla in
zapleveljena zemljišča ter mulčene površine (Milevoj, 2007).
2.3.2 Razmnoževanje
Razmnoževanje pri lazarjih poteka v štirih fazah; [1] spoznavanje partnerja, [2] dvorjenje,
[3] seznanjenje med lazarji in [4] premos semena. Celotni razmnoževalni proces lahko
traja tudi štiri ure (Sionek in Kozłowski, 2001). Polža drug drugemu v telo zapičita
argonitno palčko. Gre za neke vrste stimulans, ki vzpodbudi kopulacijo. Moške in ženske
spolne celice se proizvajajo v ovotestisu. Med procesom parjenja pride do izmenjave
spermatofore s spermiji (Milevoj, 2007). Oplojena samica običajno v mesecu septembru
odloži jajčeca. Jajčeca odlaga v vlažno, največkrat prhko zemljo. Razpoke v tleh
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predstavljajo prav tako idealno mesto za odlaganje jajčec. Običajno jajčeca prezimijo in iz
njih se šele spomladi izležejo polži. V primeru toplih jeseni pa se lahko že v oktobru
izležejo iz jajčec mladiči, ki tudi prezimijo. Optimalna temperatura, ki je potrebna za
razvoj jajčec je med 15 in 17 ºC. Jajčeca so velika od 3 do 4 mm in so ovalne oblike ter
običajno bele barve. En osebek odloži od 20 do 50 jajčec. Spolno zrelost polži dosežejo po
šestih mesecih. Življenjska doba pa traja približno eno leto. Za polže je značilno, da starši
po ovipoziciji prepustijo svoje potomce samostojnemu razvoju (Milevoj, 2007). Nekateri
plenilci (hrošči brzci) se hranijo tako s polži kot tudi njihovimi jajčeci, med naravne
sovražnike pa uvrščamo tudi žabe, ptice, krte, itd. (Milevoj, 2007).
Na številčnost populacije polžev vplivajo različni dejavniki. Med najpomembnejše
dejavnike uvrščamo klimatske razmere. Mile zime in vlažna ter relativno topla poletja
močno vplivajo na razvoj polžev. Do množičnega pojava polžev pride zelo pogosto na
kmetijskih površinah z monokulturami. Pojavu polžev ustreza tudi pretirano gnojenje
površin z dušikom in območja, kjer se je v preteklosti prekomerno uporabljajo FFS, ki so
negativno vplivala tudi na naravne sovražnike polžev. V zadnjih letih se opušča gojenje
perutnine na prostem, kar prav tako vpliva na številčnost populacije polžev (Milevoj,
2007). Milevoj (2007) navaja, da se gosi in race rade hranijo tako s polžjimi jajčeci kot tudi
z odraslimi polži.
2.3.3 Prebavni sistem
Kot pri večini živali se tudi pri polžih prebavni sistem začne v ustni odprtini: le-ta je
sestavljena iz zgornje in spodnje ustnice, med njima pa je strgača, s katero polž trga hrano
na manjše dele. Za učinkovito strganje je na strgači nameščenih več tisoč hitinastih
zobčkov, ki se ob morebitnih poškodbah obnavljajo. Za boljšo prebavljanje hrane ima polž
v ustni votlini žlezo, iz katere se izloča slina. Nastrgana hrana z slino nato potuje po
požiralniku vse do želodca in jeter. Tu se zgodita dva procesa: izločanje prebavnih sokov
za hitrejše prebavljanje hrane ter njena presnova. Snovi, ki so bile absorbirane skozi
črevesno steno, se nato v primernih oblikah razporedijo po telesu. Vloga jeter je tudi
odstranitev neprebavljive, v nekaterih primerih tudi zastrupljene hrane in presežka hrane,
ki po predelavi potuje do zadka. V zadku se prebavni trakt zaključi z izločanjem (Ećimović
in Velkovrh, 1992).
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2.4

POJAVLJANJE V RASTNI SEZONI IN PREZIMITEV

Prve sledi sluzi opazimo že zgodaj spomladi, ko se začnejo polži zbujati iz zimskega
spanja in začnejo z aktivnostmi na površini. Odrasli polži začnejo z aktivnostjo pri
povprečni dnevni temperaturi 5 ºC, glavnina osebkov pa se pojavi ob povprečni dnevni
temperaturi 10 ºC. Mlajši osebki se iz jajčec začnejo izlegati ob povprečni temperaturi 15
in 17 ºC, to je po navadi v mesecu aprilu. Odvisno od povprečnih letnih temperatur, prvo
večje število mladičev običajno opazimo v mesecu maju. Mladiči se na začetku gibljejo v
bližini gnezdišča, s starostjo pa pridobijo močnejše telo, kar jim pomaga pri premagovanju
daljših razdalj in intenzivnejšem iskanju hrane. Drugo večje število polžev zasledimo v
mesecu avgustu, lahko tudi v kasnejših mesecih. Od izleženih polžev jih le manjši del
preživi zimo (Kozlowski in Sionek, 2000). Lazarji imajo v podplatasti mišici čutilo za
temperaturo. Ko se temperatura začne spuščati pod 5 ºC, se začnejo pripravljati na zimsko
spanje. Poiščejo si primerno skrivališče v zemlji, kjer bodo prezimili v zavetju pred
zimskimi vplivi (Kozlowski in Kozlowska, 1998).
2.5

ZATIRANJE LAZARJEV

V kmetijstvu je potrebno veliko pozornosti posvečati pojavu škodljivih organizmov in
njihovemu zatiranju. Lazarji so gospodarsko pomembni škodljivci v kmetijstvu. Poznamo
različne varstvene ukrepe, ki jih lahko uporabimo, da zmanjšamo možnost pojava škode, ki
bi jo na gojenih rastlinah povzročili polži. Cameron (2016) navaja, da uporaba ovir ali
drugih odvračalnih ukrepov (saditev rastlin, ki na polže delujejo odvračalno) lahko v
določeni meri vpliva na njihov zmanjšan pojav na obdelovalni površini. Pomembna je tudi
pravilna obdelava tal. Z jesenskim oranjem po prvi zmrzali poskrbimo, da jajčeca, ki so
bila odložena v tla pridejo na površje. Zmrzal poskrbi, da se iz jajčec ne razvijejo mladiči
(Cameron, 2016). Poznamo tako kemične kot tudi ne-kemične ukrepe (Širca, 2017).
Kemično zatiranje polžev temelji na uporabi limacidov (glej poglavje 2.5.1). Biotično
varstvo temelji na uporabi parazitskih ogorčic polžev (Phasmarhabditis hermaphrodita), ki
pa zaenkrat v Sloveniji še ni dovoljeno (glej poglavje 2.5.4). Poznamo tudi mehanske
ukrepe, ki jih bomo podrobno predstavili v poglavju 2.5.2.
2.5.1 Kemično zatiranje lazarjev
Kemično zatiranje polžev temelji na uporabi limacidov. Limacidi so FFS običajno v obliki
zrnastih vab (pelet), ki jih potresemo po površini. Pelet vsebuje toksično aktivno snov.
Trenutno limacidi temeljijo na uporabi dveh aktivnih snovi – metaldehida in železovega
(III) fosfata. Metaldehid je zelo nevaren in toksičen za ne-ciljne organizme. Polž se po
zaužitju vabe iz metaldehida prične sluziti in pogine (Rowson in sod., 2014). Bolj ciljno
delovanje je bilo ugotovljeno pri uporabi pelet iz železovega (III) fosfata. Po zaužitju se
poškodujejo prebavila, kar privede do smrti polža. V preteklosti se je v limacidne namene
uporabljala tudi aktivna snov metiokarb. Aktivna snov je bila zelo toksična za ne-ciljne
organizme in so jo pred kratkim umaknili iz prodaje za namen zatiranja polžev (Rowson in
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sod., 2014). Kot za zanimivost naj omenim, da so limacidni peleti obarvani v modro.
Modra barva namreč odvrača ptice, da bi se hranile s posutimi limacidnimi peleti.
2.5.2 Mehanično-fizikalni načini zatiranja polžev
Ročno pobiranje polžev je bil prvi ukrep za zatiranje polžev. – Pobiranje se izvaja v
zgodnjih jutranjih urah, zvečer oziroma ponoči ali pa ob deževnih dneh. Glavno pri
pobiranju je, da so polži aktivni, saj se jih v tem času najlažje opazi. Ročno pobiranje
polžev je zelo učinkovita metoda, vendar tudi zamudna in naporna ter zaradi teh razlogov
primerna za manjše površine (Esenko, 2008).
Polži so znani po dobro razvitem vonju, s katerim zaznavajo hrano. Za lazarje je značilno,
da hrano izbirajo po kriteriju priljubljenosti. Izbirčnost pri prehranjevanju je možno
izkoristiti tudi kot varstveni ukrep. V ta namen se uporablja polžu smrdeče rastline, to so
vrtni ognjič, kapucinko, kalifornijski mak, grobeljnik, žajbelj, timijan, črniko, čebulo,
česen, sivko, bezeg in vratič. Za odvračanje je dobro okoli vrta posuti natrgane dele
omenjenih rastlin, kljub temu pa ni zagotovila, da polž ne bi zdržal vonjav in prišel v vrt
(Esenko, 2008).
Polži se lovijo tudi na pasti iz piva. Postopek lovljenja je zelo podoben umetno kupljenim
postopkov s kemičnimi vabami. V lonček nalijemo pivo do polovice in nato lonček
vkopljemo v zemljo. Iz piva izhajajo vonjave (slad), ki hitro privabijo polže. Ko se polž
steguje za vonjavami, se nehote prevrne v tekočino in se v njej utopi (Ortan, 2014).
Kava oziroma vsebnost kofeina v njej nelagodno vpliva na delovanje lazarjev, poleg tega
pa je kava kot taka označena za okoljsko sprejemljivo. Aplikacija se izvaja kot škropljenje
kavne brozge po rastlinah. Ob zaužitju velike koncentracije kofeina (nad 1 %) se srčni
utrip polža umiri do te mere, da polž v nekem času pogine (Hollingsworth in sod., 2002).
2.5.3 Okoljsko sprejemljivo zatiranje
Namen prehodnih ovir je, da polžem preprečimo gibanje od mesta spanja do mesta
hranjenja. V ta namen preprečitve poti se uporabljajo različni materiali, kot so plastificirani
trakovi in bakreni trakovi, ki so posuti s soljo ali pa se za oviro uporabljajo druge snovi, ki
pri polžu izzovejo izločanje velike količine sluzi. Polži se ob stiku s higroskopičnimi
snovmi največkrat obrnejo v drugo smer – zato da se stiku izognejo. V primeru
nadaljevanja poti pa lahko izločijo veliko količino sluzi, kar povzroči njihov pogin.
Učinkovitost prehodnih ovir zmanjšuje deževno vreme, ki zmanjša funkcijo zaradi
izpiranja aktivne snovi (Rowson in sod., 2014). Zato lahko rečemo, da je učinek viden le
ob suhem vremenu. Priporoča se nanos prehodnih ovir, ki so široke od 10 do 20 cm.
Poraba žganega apna je od 20 do 30 kg/ar (Vakselj, 1992; Resnik, 2015). Za snovi, ki jih
potresamo po tleh, je učinkoviteje, da ji potresamo po odprtih oz. golih tleh brez zelene
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vegetacije. Dobro je tudi, da so tla predhodno suha, saj tako ne pride do vezave vode na
snov. Priporoča se tudi postavitev strehe nad oviro (Vakselj, 1992).
Žaganje je stranski produkt rezanja lesa. Literatura navaja, da se žaganje lahko uporablja
kot ovira, ki preprečuje prehod polžem do rastlin (Vakselj, 1992; Resnik, 2015).
Kompleksna granulacija, ki nastane, ko nasujemo žaganje v nekaj centimetrov širokem
pasu, sproži pri polžu efekt izločanja velike količine sluzi, kar naj bi polža odvrnilo od
prečkanja te snovi. Vakselj (1992) navaja, da se okoli rastlin posuje od 5 do 10 cm širok
pas žaganja. Raziskava ne navaja podatka o debelini granulacije žaganja, ki je primerno
kot ovira za polže. V primeru, da se žaganje zmoči, ga je treba premešati, da se posuši in
da se mu povrne groba struktura. Druga možnost je obnavljanje ovire iz žaganja po vsakem
dežju. Žaganje lahko služi tudi kot gnojilo za rastline (Vakselj, 1992).
Vakselj (1992) navaja tudi možno uporabo lesnega pepela v varstvu rastlin pred polži. Po
površini se potrese lesni pepel v debelini od 1 do 3 cm. Pas naj bi bil širok od 10 do 20 cm.
Snov deluje higroskopično. Resnik (2015) poroča o učinkoviti rabi lesnega pepela za
zatiranje lazarjev. V raziskavi, ki je bila izvedena v laboratoriju, je bilo ugotovljeno, da
lesni pepel uspešno preprečuje prehod lazarjev do vira hrane. Lesni pepel je učinkovito
deloval tudi kontaktno. Ob stiku lazarja z lesnim pepelom se je le-ta začel sluziti. V
raziskavi je bila ugotovljena visoka stopnja smrtnosti lazarjev.
Podobno kot zgoraj naštete snovi proti polžem delujeta tudi žgano apno ter apneni dušik.
Apneni dušik je pridobljen iz naravnih surovin: apnenca, premoga in zračnega dušika.
Redna uporaba gnojila uspešno zmanjša pojav številnih talnih škodljivcev (strun) in
bolezni (golšavost kapusnic, bela gniloba) prav tako pa vpliva tudi na trajno zmanjšanje
populacije polžev ter manjšo zapleveljenost (Šušek, 2015). Da bi se polžev izognili v fazi
vznika rastlin, je treba s tretiranjem začeti od 8 do 10 dni pred sajenjem. Literatura navaja,
da polžje telo zelo slabo sprejema jedke snovi, posledice pa so poškodbe na plašču. Veliko
bolj opazno je delovanje apnenega dušika na mlade osebke, ki telesnega plašča še nimajo
dobro razvitega. Pri nanosu 30 g/m2 apnenega dušika je bilo po dveh dneh živih 24 %
polžev, pri količini 50 g/m2 pa le še 11 % (Šušek, 2015).
2.5.4 Biotično zatiranje škodljivih organizmov
Biotično varstvo rastlin je način, ki uporablja žive koristne organizme za obvladovanje
populacij škodljivih organizmov, s čimer zmanjšujejo škodo, ki bi jo le-ti povzročili. Gre
za varstveni ukrep zatiranja škodljivih organizmov z uporabo živih naravnih sovražnikov
ali njihovih produktov in drugih organizmov, ki se lahko sami razmnožujejo. Cilj takega
načina varstva rastlin je varovanje in vnašanje koristnih organizmov v zavarovane prostore
in v naravo. Gre za naraven in okolju prijazen način zatiranja škodljivcev. Biotični agensi
so lahko bakterije, parazitoidi, plenilci, protozoi, bakulovirusi, entomopatogene ogorčice in
entomopatogene glive (Milevoj, 2011).
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Za namen biotičnega zatiranja polžev se v tujini poslužujejo uporabe parazitske ogorčice
polžev – Phasmarhabditis hermaphrodita (Wilson in Grewal, 2005; Rae in sod., 2007;
Rowson in sod., 2014). Gre za vrsto ogorčice, ki je tekom evolucije razvila sposobnost
parazitiranja polžev. Odkritje vrste sega v 19. stoletje. Njena uporabna vrednost pa je bila
ugotovljena šele ob koncu 20. stoletja (Wilson in Grewal, 2005). Wilson in Grewal (2005)
so ugotovili, da parazitska ogorčica vstopi v polža preko zunanjih odprtin ali preko
kutikule. Ko je v polžjem telesu začne sproščati svoje simbiontske bakterije (Moraxella
osloensis), kar privede do padca imunskega sistema gostitelja (polža). Polž se kmalu po
infekcije neha hraniti, do pogina pa nastopi v intervalu med 4 in 21 dnevi (Laznik in Trdan,
2009). Kot vidimo je delovanje parazitske ogorčice polžev podobno tistemu, ki ga
poznamo pri entomopatogenih ogorčicah. Do sedaj raziskovalci še niso potrdili t.i. neciljnega delovanja omenjene parazitske ogorčice. To pomeni, da so njen gostitelj le polži,
ne pa tudi drugi organizmi, kot so žuželke, pršice, deževniki, sesalci, ptice (Rowson in
sod., 2014). Prav tako parazitska ogorčica polžev nima vpliva na ljudi. Najbolj enostaven
znak, po katerem prepoznamo polža, ki je okužen s parazitsko ogorčico polžev je ta, da se
mu napihne plašč. Do tega pojava pride, ker se v polžu začne nabirati tekočina. Ko gostitelj
pogine, ogorčica zapusti kadaver in išče novega gostitelja. Parazitske ogorčice polžev so
organizmi, ki živijo v tleh (Wilson in Grewal, 2005).
V Sloveniji je vrsta P. hermaphrodita uvrščena na seznam tujerodnih vrst organizmov za
namen biotičnega varstva rastlin (Milevoj, 2011). To pomeni, da uporaba teh organizmov v
Sloveniji ni dovoljena, saj je vrsto v skladu s Pravilnikom o biotičnem varstvu rastlin treba
v našem okolju najprej dokazati (Pravilnik …, 2006). Raziskave v Sloveniji potekajo že od
leta 2009, raziskovalci pa so do sedaj potrdili le zastopanost parazitskih ogorčic
Alloionema appendiculatum ter Phasmarhabditis papillosa, ki pa nimata potrjenega
biotičnega potenciala.
Eden bolj pogostih in poznanih načinov zatiranja polžev lazarjev je z racami. Za najbolj
aktivne pri zmanjševanju števila polžev so se izkazale pekinška, indijska in domača raca.
Pri uporabi rac za zatiranje polžev moramo racam zagotoviti veliko količino vode, saj se
lahko v nasprotnem primeru racam poškoduje prebavni trak ali pa se zadušijo zaradi polžje
sline. Za race je značilna precejšna požrešnost; v glavnem jedo odrasle polže (Ortan,
2014). Za razliko od rac se kokoši raje hranijo s polžjimi jajčeci in mladimi osebki, vendar
tudi pri njih ne smemo pozabiti na zadostno količino vode (Vakselj, 1992). Število lazarjev
se lahko poveča ob neprimerni uporabi FFS, saj na ta način lahko uničimo njihove naravne
sovražnike. Populacije naravnih sovražnikov se lahko zmanjšajo tudi ob izsuševanju
zamočvirjenih predelov oz. vlažnih biotopov (Milevoj, 2007).
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3

MATERIALI IN METODE DELA

Poskus je bil izveden leta 2018 v entomološkem laboratoriju Katedre za fitomedicino,
kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo, na Oddelku za agronomijo
Biotehniške fakultete v Ljubljani. V poskus so bili vključeni polži iz rodu Arion, ki smo jih
nabrali na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete. Polže smo nabirali v zgodnjih
jutranjih urah, ko so bili aktivni. Za namen poskusa je bilo nabranih 140 polžev, ki so bili
različnih starosti in velikosti, saj smo poskušali razmere v laboratoriju čim bolj približati
dejanskemu stanju v naravi.
Za posamezen poskus smo potrebovali 70 lazarjev. Oba poskusa sta bila sestavljena iz
sedmih obravnavanj. Vsako obravnavanje je bilo ponovljeno desetkrat. Obravnavanja so
predstavljale posamezne vrste žaganja (smreka, macesen, češnja, hrast, oreh in hruška) in
kontrola. Žaganje je bilo pridobljeno pri lokalnem mizarju. Pred začetkom poskusov smo
lazarje stehtali. Tehtanje smo ponovili po 24 in 48 urah, ko smo s poskusoma zaključili.
Mrtvega polža smo obravnavali kot maso 0 g (Košelnik, 2019). Na spremembo telesne
mase lahko vpliva zmanjšana stopnja prehranjevanja oz. prekomerno izločanje sluzi, kot
posledica odgovora na preučevani varstveni ukrep (uporaba žaganja). Pri vseh
obravnavanjih smo lazarje zaprli v petrijevko. V petrijevko smo dali vir hrane (list solate)
in vir vlage (navlažen tampon z vodo). Petrijevke z lazarji smo hranili v gojitveni komori s
konstantnimi pogoji (15 °C in 75 % relativna zračna vlaga). Poskusa sta se razlikovala le v
načinu, kako lazar pride v stik z žaganjem.
3.1

POSKUS Z VALJANJEM

Poskus z valjanjem (slika 14) je potekal v plastičnih petrijevkah (premer = 9 cm). V
petrijevko smo dali list solate in navlažen tampon z vodo. Polža smo stehtali in ga povaljali
v izbranem žaganju. Polža smo postavili v petrijevko in jo pokrili s pokrovom. Vsako
obravnavanje smo ponovili desetkrat. Petrijevke smo položili v gojitveno komoro. Prvo
bonitiranje je potekalo po 24 urah. Petrijevke smo zložili iz komore. Preverili smo
parametre; smrtnost polža, hranjenje polža in masa polža. Po potrebi smo zamenjali list
solate in dodatno navlažili tampon. Polža smo ponovno povaljali v izbranem žaganju. Po
48 urah smo postopek ponovili. Po končanih meritvah smo poskus zaključili. Kontrolno
obravnavanje je predstavljal polž, ki smo ga pokapali z vodo. Ostali parametri so bili enaki
kot pri drugih obravnavanjih (vir hrane, vir vlage, tehtanje, izvajanje meritev).
3.2

POSKUS Z OVIRO

Poskus z oviro (slika 15) je potekal v večjih steklenih in plastičnih posodah (premer = 20
cm). V sredino posode smo položili vir hrane (list solate). Okoli vira hrane smo naredili
obroč iz preučevanega žaganja. Polža smo stehtali in ga dali izven obroča. Izven obroča
smo položili tudi navlažen tampon. Vsako obravnavanje je bilo ponovljeno desetkrat. Pri
kontrolnem obravnavanju nismo napravili ovire. Prvo bonitiranje je potekalo po 24 urah.

20
Bon J. Preučevanje kontaktnega delovanja … snovi na lazarje (Arion spp., Gastropoda, Arionidae).
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

Posode smo zložili iz komore (15 °C in 75 % relativna zračna vlaga). Preverili smo
parametre; smrtnost polža, hranjenje polža, prehodnost polža preko ovire in masa polža. Po
potrebi smo zamenjali list solate in dodatno navlažili tampon. Prav tako smo obnovili
oviro, če je bila poškodovana. Po 48 urah smo postopek ponovili. Po končanih meritvah
smo poskus zaključili.
3.3

ANALIZA PODATKOV

Med poskusom smo spremljali različne dogodke (lazar je preživel, lazar je umrl, lazar je
prečkal oviro, lazar ni prečkal ovire, lazar se je hranil, lazar se ni hranil). Opazovali smo
reakcije glede an oviro, na primer kako je polž s sluzjo odstranjuje žaganje s svojega telesa
(slika 16), ali kako je polž je prešel oviro iz žaganja in se hranil s solato (slika 17). Pri
posameznih poskusih (valjanje, ovira) smo naštete dogodke ovrednotili z odstotkom glede
na obravnavanje (preučevana vrsta žaganja). Pridobljene rezultate poskusa smo grafično
predstavili s programom MS Office Excel 2003.
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Slika 14: Poskus z valjanjem polžev lazarjev

Slika 15: Poskus z oviro polžev lazarjev
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Slika 16: Polž lazar s sluzjo odstranjuje žaganje s svojega telesa

Slika 17: Polž lazar je prešel oviro iz žaganja in se hranil s solato
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4

REZULTATI

4.1

ANALIZA SMRTNOSTI LAZARJEV V POSKUSU S
DELOVANJEM

KONTAKTNIM

Rezultati analize smrtnosti lazarjev v poskusu s kontaktnim delovanjem so predstavljeni na
sliki 18. S poskusom smo ugotovili, da valjanje lazarjev v različnih vrstah žaganja ne
vpliva na njihovo smrtnost. Po 1. dnevu v nobenem izmed obravnavanj nismo potrdili
smrtnosti preučevanih lazarjev (slika 18). Po 2. dnevu smo ugotovili smrtnost le v
obravnavanju z žaganjem češnje in hrasta. V obeh primerih je v poskusu umrl en polž, kar
pomeni 10 % smrtnost (slika 18).
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Slika 18: Povprečni % mrtvih lazarjev v poskusu s kontaktnim delovanjem

4.2

ANALIZA HRANJENJA LAZARJEV V POSKUSU S
DELOVANJEM

KONTAKTNIM

Rezultati analize hranjenja lazarjev v poskusu s kontaktnim delovanjem so predstavljeni na
sliki 19. S poskusom smo ugotovili, da valjanje lazarjev v različnih vrstah žaganja ne
vpliva na njihovo sposobnost hranjenja. Po 1. dnevu smo 10 % zmanjšanje hranjenja
potrdili v primeru tretiranja lazarjev s hrastovim in orehovim žaganjem, medtem ko je bila
20 % zmanjšanost hranjenja potrjena v obravnavanju s hruškovim žaganjem. V ostalih
obravnavanjih so se vsi polži hranili (slika 19). Po 2. dnevu smo 10 % zmanjšanje
hranjenja potrdili v primeru tretiranja lazarjev s hrastovim, macesnovim in orehovim
žaganjem, prav tako pa tudi v obravnavanju kontrola (slika 19).
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Povprečni % lazarjev, ki so se hranili s solato
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Slika 19: Povprečni % lazarjev, ki so se hranili v poskusu s kontaktnim delovanjem

4.3

ANALIZA SMRTNOSTI LAZARJEV V POSKUSU Z OVIRO

Rezultati analize smrtnosti lazarjev v poskusu z oviro so predstavljeni na sliki 20. S
poskusom smo ugotovili, da je na smrtnost lazarjev vplivalo le žaganje hruške. Po 1. dnevu
smo potrdili 10 %, po 2. dnevu pa 20 % smrtnost lazarjev. V nobenem od preostalih
obravnavanj smrtnosti lazarjev nismo potrdili (slika 20).
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Slika 20: Povprečni % mrtvih lazarjev v poskusu z oviro
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4.4

ANALIZA HRANJENJA LAZARJEV V POSKUSU Z OVIRO

Povprečni % lazarjev, ki so se hranili

Rezultati analize hranjenja lazarjev v poskusu z oviro so predstavljeni na sliki 21. S
poskusom smo ugotovili, da so ovire, narejene iz različnih vrst žaganja, različno uspešno
preprečevale stopnjo hranjenja pri preučevanih polžih. Po prvem dnevu so vse vrste
žaganja vplivale na zmanjšano stopnjo hranjenja lazarjev. Najbolj se je izkazalo žaganje
hrasta, saj se je hranilo le 20 % preučevanih lazarjev. Zelo dobro delovanje je pokazalo
tudi žaganje češnje, kjer je bila stopnja hranjenja 40 %. Izmed preučevanih vrst žaganja je
najslabše delovanje pokazala obravnava smrekovega žaganja, kjer se je hranilo kar 70 %
preučevanih lazarjev (slika 21). Po drugem dnevu je bil učinek žaganja na lazarje slabši,
saj se je v povprečju povečala stopnja hranjenja s solato. Najboljše delovanje je pokazalo
žaganje češnje, kjer se je drugi dan hranilo le 10 % preučevanih lazarjev. Sledila je
obravnava s hrastovim žaganjem, kjer je bila stopnja hranjenja 30 %. Kot najslabša ovira,
ki preprečuje hranjenje lazarjev v poskusu, se je izkazalo žaganje oreha, kjer so se vsi
lazarji hranili po 48 urah (slika 21).
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Slika 21: Povprečni % lazarjev, ki so se hranili v poskusu z oviro

4.5

ANALIZA PREHODA LAZARJEV PREKO OVIRE

Rezultati analize prehoda lazarjev preko ovire so predstavljeni na sliki 22. S poskusom
smo ugotovili, da so ovire, narejene iz različnih vrst žaganja, različno uspešno
preprečevale prehod lazarjev preko njih. Po prvem dnevu so vse vrste žaganja vplivale na
prehodnost lazarjev. Najbolj se je izkazalo žaganje hrasta, ki ga je prečkalo le 20 %
preučevanih lazarjev. Zadovoljivo delovanje je pokazalo tudi žaganje češnje, ki ga je
prečkalo 50 % lazarjev (slika 22). Po drugem dnevu je najboljše delovanje je pokazalo
žaganje hrasta, ki ga je prečkalo le 30 % lazarjev. Kot najslabša ovira, ki preprečuje
prehodnost lazarjev, se je izkazalo žaganje oreha, ki so ga prečkali vsi preučevani lazarji
(slika 22).
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4.6

VPLIV SNOVI V POSKUSU S KONTAKTNIM DELOVANJEM NA MASO
LAZARJEV

Pred nastavitvijo poskusa smo lazarje stehtali. Tako so prvi dan vsi lazarji imeli 100 %
vrednost svoje mase. Lazarje, ki so poginili, nismo tehtali. V preglednici 1 so prikazani
rezultati v spremembi mase lazarjev, ki smo jih vključili v poskus s kontaktnim
delovanjem. Kot je razvidno iz preglednice 1, so po prvem dnevu največji delež mase (8,5
%) izgubili lazarji, tretirani z orehovim žaganjem. Najmanj mase so po prvem dnevu
izgubili lazarji v obravnavah kontrola ter žaganje hruške (0,3 %). Po drugem dnevu so
največji delež mase izgubili polži, tretirani s žaganjem hrasta (13 %). Najmanjši delež
mase so po drugem dnevu izgubili lazarji, tretirani s žaganjem hruške (0,3 %) (Preglednica
1).
Preglednica 1: Povprečni odstotek (%) zmanjševanja mase lazarjev glede na obravnavanje
Obravnavanje

Začetna masa
lazarjev [%]

∆ mase lazarjev po
1. dnevu [%]

∆ mase lazarjev po
2. dnevu [%]

kontrola
češnja

100
100

-0,3
-6,6

-3,5
-8,7

smreka
hrast
macesen
hruška
oreh

100
100
100
100
100

-8,5
-5,5
-2,1
-0,3
-7,9

-10,7
-13,0
-4,4
-0,3
-11,9
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4.7

VPLIV SNOVI V POSKUSU Z OVIRO NA MASO LAZARJEV

Pred nastavitvijo poskusa smo lazarje stehtali. Tako so prvi dan vsi lazarji imeli 100 %
vrednost svoje mase. Lazarjev, ki so poginili, nismo tehtali. V preglednici 2 so prikazani
rezultati v spremembi mase lazarjev, ki smo jih vključili v poskus z oviro. Kot je razvidno
iz preglednice 2, so po prvem dnevu največji delež mase (6,1 %) izgubili lazarji v
obravnavanju kontrola. Polži v obravnavanju s hrastovim žaganjem so se zredili za 0,4 %.
Po drugem dnevu so največji delež mase izgubili polži, tretirani s žaganjem hruške (11,7
%). Najmanjši delež mase so po drugem dnevu izgubili lazarji, tretirani s žaganjem češnje
(1,4 %) (Preglednica 2).
Preglednica 2: Povprečni odstotek (%) zmanjševanja mase lazarjev glede na obravnavanje
Obravnavanje

Začetna masa
lazarjev [%]

∆ mase lazarjev po
1. dnevu [%]

∆ mase lazarjev po
2. dnevu [%]

kontrola
češnja
smreka
hrast
macesen

100
100
100
100
100

-6,1
-2,7
-4,2
0,4
-1,6

-11,5
-1,4
-5,9
-2,5
-4,7

hruška
oreh

100
100

-5,1
-3,7

-11,7
-3,2
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5

RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1

RAZPRAVA

Številne vrste polžev so po vsem svetu znani gospodarsko pomembni škodljivci v
kmetijstvu in povzročajo škodo na različnih skupinah rastlin: zelenjadnicah, krmnih
rastlinah, sadnem drevju, grmovnicah, okrasnih rastlinah in travnikih oziroma tratah, pa
tudi na samoniklih rastlinah (Rowson in sod., 2014). Polži lahko z objedanjem močno
poškodujejo rastline in jih tako spravijo v stres. Posledično so take rastline manj odporne
in bolj dovzetne za bolezni ter slabše kljubujejo neugodnim vremenskim razmeram.
Pionirske metode na področju zatiranja lazarjev so znane že dolgo. Mnogih od njih se
poslužujemo še danes (Rowson in sod., 2014). Razvoj in industrializacija pa sta
pripomogla k proizvodnji FFS. Ta sredstva so postala nepogrešljiv doprinos k uspešni
kmetijski pridelavi. Z njimi si pomagamo, da pridelamo kakovostne in količinsko
zadovoljive pridelke. Trenutno so sredstva cenovno dostopna, njihova uporaba je
enostavna. Skupino FFS, namenjeno zatiranju polžev, imenujemo limacidi. Limacidni
pripravki, ki se jih uporablja v varstvu rastlin vsebujejo metaldehid in železov (III) fosfat.
Metaldehid je strupen tudi za ne-ciljne organizme. V ekološkem kmetijstvu je možno
uporabljati pripravke z aktivno snovjo železov (III) fosfat, ki pa je žal manj učinkovita
(Rowson in sod., 2014; Laznik in Trdan, 2016).
Na področju varstva rastlin se dogajajo spremembe, saj se zavedamo, da ima uporaba
mnogih FFS negativen vpliv na okolje (Laznik in Trdan, 2016). Poleg tega je lahko
okoljsko sporna tudi njihova proizvodnja. Zato iščemo okolju prijazne, a še vedno
učinkovite snovi, ki bi jih uporabljali za zatiranje škodljivih organizmov. Uporaba
tovrstnih sredstev bi pripomogla k trajnostnemu načinu kmetovanja, ki je danes aktualna
tema na področju razvoja kmetijstva. Na ta način bi izvajali učinkovito zatiranje
škodljivcev, v konkretnem primeru polžev, pri čemer ne bi obremenjevali okolja zaradi
stranskih toksičnih učinkov aktivnih snovi in njihovih produktov razgradnje. Razvoj
učinkovitih alternativnih limacidov je vezan na uporabo v integriranem varstvu rastlin, s
katerim bi lahko zmanjšali izgube pridelka, izboljšali kakovost in ponudbo tako pridelane
hrane. Prav tako bi bilo možno alternativna sredstva uporabljati tudi v ekološkem
kmetijstvu. Eden od tovrstnih ukrepov je tudi uporaba žaganja pri zatiranju gospodarsko
pomembnih škodljivih organizmov.
V laboratorijskem poskusu smo preučevali učinkovitost delovanja izbranih okoljsko
sprejemljivih snovi na zatiranje lazarjev in raziskali potencialne možnosti uporabe teh
snovi za omejevanje njihovega škodljivega delovanja na gojenih rastlinah. V poskus smo
vključili žaganje šestih drevesnih vrst (češnja, smreka, hrast, macesen, hruška in oreh).
Izvedli smo dva tipa poskusa (valjanje v žaganju in postavitev prehodne ovire napravljene
iz žaganja). Spremljali smo vedenjske spremembe preučevanih lazarjev tekom poskusa
(preživetje, stopnja hranjenja, prehodnost preko ovire, sprememba mase). Rezultati analize
smrtnosti v poskusu s kontaktnim delovanjem so pokazali zelo slabo učinkovitost izbranih
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vrst žaganja. Po 48 urah smo potrdili 10 % smrtnost lazarjev pri uporabi hrastovega in
češnjevega žaganja. Poskus s preučevanjem kontaktnega delovanja je pokazal tudi zelo
nizko učinkovitost pri zmanjšanju sposobnosti hranjenja pri lazarjih. Po 24 urah smo
zabeležili 20 % zmanjšanje hranjenja lazarjev, ki so bili tretirani s hrastovim žaganjem.
Nizka stopnja smrtnosti (20 % pri uporabi žaganja hruške) je bila ugotovljena v poskusu, s
katerim smo preučevali žaganje kot oviro za polže. Žaganje kot ovira se je izkazalo kot
zadovoljivo učinkovit ukrep, ki vpliva na zmanjšanje stopnje hranjenja pri lazarjih. Izmed
preučevanih vrst žaganja velja izpostaviti dve drevesni vrsti – hrast in češnjo. V obeh
primerih je bila stopnja hranjenja polžev zmanjšana za več kot 60 %. Prav tako
zaključujemo, da je uporaba omenjenih vrst žaganja (hrast in češnja) zadovoljivo
učinkovita ovira, ki lazarjem preprečuje prehod do vira hrane. V obeh primerih je bila
stopnja prehodnosti zmanjšana za več kot 50 %. V obeh poskusih smo potrdili vpliv
obravnavanj na maso lazarjev, vendar so se vrednosti gibale v intervalu med 5 in 10 %.
Rezultate naše raziskave smo primerjali z nekaterimi predhodnimi raziskavami, ki so
vključevale različne okoljsko sprejemljive snovi in njihov učinek na lazarje. Resnik (2015)
poroča o učinkoviti rabi nekaterih drugih okoljsko sprejemljivih snovi, kot sta apno in
mešani lesni pepel. Košelnik (2019) navaja visoko stopnjo učinkovitosti hrastovega
lesnega pepela, medtem ko Udovič (2016) poroča o učinkovitosti hidriranega apna. Naši
rezultati po učinkovitosti niso primerljivi s predhodnimi sorodnimi raziskavami, zato
zaključujemo, da uporaba preučevanih vrst žaganja ni primerna za zatiranje lazarjev oz.
omejevanje škode, ki jo le-ti povzročajo. Morda bi bilo smiselno v kakšnem preliminarnem
poskusu preučiti učinkovitost kombinacije različnih vrst žaganja (sinergizem v delovanju).
Na podlagi izsledkov naše raziskave bi lahko to bila izbira hrastovega in češnjevega
žaganja.
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5.2

SKLEPI

Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili z našo laboratorijsko raziskavo, smo prišli do
naslednjih sklepov:
-

Ko smo lazarje povaljali v žaganju, so se močno skrčili in začeli izločati sluz. S
pomočjo sluzi so se znebili žaganja na svojem telesu.

-

V poskusu z oviro so se lazarji odzvali podobno kot pri posipanju. Ob stiku z
žaganjem so se skrčili in izločili sluz.

-

Za najučinkovitejšo snov za odvračanje lazarjev od prehranjevanja se je izkazala
uporaba hrastovega žaganja (70 % zmanjšanje hranjenja).

-

Žaganje preučevanih drevesnih vrst ne vpliva na smrtnost lazarjev.

-

Najbolj učinkovito oviro je predstavljalo žaganje hrasta (60 % zmanjšanje
prehodnosti).
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6

POVZETEK

V laboratorijskem poskusu smo preučevali učinkovitost različnih vrst žaganja (češnja,
hrast, hruška, macesen, oreh in smreka) na vedenjske spremembe lazarjev (družina
Aronidae). Polže smo nabirali v jutranjih urah v okolici Biotehniške fakultete v Ljubljani.
V raziskavo je bilo vključenih 140 različnih polžev iz rodu Arion. Razmere v laboratoriju
smo poskušali čim bolj približati razmeram v naravi. Zato smo v poskus vključili lazarje
različnih vrst in velikosti, saj smo se tako želeli približati razmeram, v katerih bivajo polži
na prostem (Resnik, 2015; Laznik in Trdan, 2016). V raziskavi smo učinkovitost snovi
preverjali na dva načina. Pri prvem načinu smo delovanje snovi preučevali kontaktno. To
pomeni, da smo vsakega polža pred vstavitvijo v raziskovalno posodo povaljali v
obravnavani snovi in nato po enem ter kasneje po dveh dneh preverjali njegovo življenjsko
stanje in stopnjo prehranjevanja. V drugem delu poskusa smo ugotavljali zmožnost
prehoda polžev preko ovire, narejene iz preučevanih vrst žaganja. V ta namen smo na
sredino posode postavili solato, nato pa jo v 8 cm širokem pasu obsuli z obravnavano
snovjo (različnimi vrstami žaganja). Polža smo postavili izven kroga in nato opazovali
njegove vedenjske oz. fiziološke spremembe (smrtnost, prehod čez oviro in stopnja
hranjenja) po enem in po dveh dneh.
Cilj naloge je bil ugotoviti, ali je žaganje primerna snov za omejevanje škode, ki jo
povzročajo lazarji. Rezultati poskusov so pokazali zelo slabo učinkovitost izbranih vrst
žaganja na smrtnost lazarjev. Po 48 urah smo potrdili 10 % smrtnost lazarjev pri uporabi
hrastovega in češnjevega žaganja. Prav tako s poskusom preučevanja kontaktnega
delovanja nismo potrdili vpliva na zmanjšanje sposobnosti hranjenja pri lazarjih. Žaganje
kot ovira (drugi poskus) se je izkazalo kot zadovoljivo učinkovit ukrep, ki vpliva na
zmanjšanje stopnje hranjenja pri lazarjih. Izmed preučevanih vrst žaganja velja izpostaviti
dve drevesni vrsti – hrast in češnjo. V obeh primerih je bila stopnja hranjenja polžev
zmanjšana za več kot 60 %. Prav tako zaključujemo, da je uporaba omenjenih vrst žaganja
(hrast in češnja) zadovoljivo učinkovita ovira, ki lazarjem preprečuje prehod do vira hrane.
V obeh primerih je bila stopnja prehodnosti zmanjšana za več kot 50 %.
Zaključujemo, da je uporaba žaganja manj učinkovita v primerjavi z nekaterimi drugimi
okoljsko sprejemljivimi snovmi, ki so jih v sorodnih raziskavah preučevali drugi. Avtorji
pišejo o učinkovitem vplivu apna in lesnega pepela, predvsem hrastovega, na vedenjske in
fiziološke spremembe pri lazarjih. Za apno in lesni pepel velja, da gre za higroskopični
snovi. Tudi žaganje je higroskopična snov, vendar v primerjavi s prej omenjenima znatno
manj. Morda bi bilo v prihodnje smiselno uporabiti kombinacijo različnih vrst žaganja in s
tem ugotoviti možen sinergistični učinek.
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