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Under højre øje
på vinbjergsneglen
Vinbjergsnegl Helix Pomatia.
Foto: Wikipedia.

O

nsdag den 14. juni 2013 skete
miraklet. – Vi har mange vinbjergsnegle i vor have. Jeg stillede to vinbjergsnegle overfor hinan-

den kl. 16.00 med en cm afstand. Kl.
18.36 kravlede de mod hinanden, de
to gange to øjenstilke var bredt ud til
siderne, som favntag, roterede livligt.

Så gled de med favntag, snart højre
hoveddel mod hinanden, snart venstre. De kunne også stå over for hinanden, ”kysse” hinanden. Kysningen

Vinbjergsnegle under parringsdans. Foto: Samvirke og red.

var intens kl. 19.06. Seks minutter
senere dannes en stor blære på sneglen mellem øjestilken og det neden
for liggende følehorn. Det skete samtidigt på begge snegle. Kl. 19.33 farer
en kærlighedspil (penis?) fra den nederste snegl (fig) i et splitsekund, så
jeg ikke præcist opfattede punkturen
ind i den øverste snegls sæk (vagina).
Kl. 19.45 kommer coitus nr. 2. Desværre igen så hurtigt, at jeg kun ser
de to snegles sække, men ikke når
at opfatte, hvem der trænger ind i
hvem. Sneglen er tvekønnet, hverken
hetero- eller homosexuel.

Næste morgen kysser de videre,
jeg tæller ti kys, så går de hver sin
vej. Samme dag kl. 21 har jeg
anbragt de to elskende over for hinanden. Efter omfavnelse, kys og vandring gennemføres kl. 21.10 coitus
nr. 3 under larm, fordi det ene hus
vælter omkring. Kl. 21.22 slipper de
hinanden, går i afstand, og kl. 22
sover de i hvert sit hus.
Det er umuligt at se spor efter den
store blære endsige vaginal – hul
mellem højre øje og højre følehorn
efter coitus, huden er glat og pæn
som før.
Jeg har ofte ført snegle sammen
til konfrontation, kys og vandring
kind mod kind, ofte set klatring over
hinandens hus og parallel vandring,
men kun én gang har jeg oplevet
coitus. Kærlighedspil og/eller penis
diskuteres i litteraturen.
Øjenstilken kan indstilles til forskellig længde (fig nederst t.v.). I den
langstilkede version har jeg set bulbus oculi ændre stilling, blikretning.
Den kortstilkede version bruges til
syn tæt på.
Sneglen er langsom, den sover
meget, dens psyke er interessant. 

