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Samengesteld legsel van de Wulk 
(Buccinum undatum) op Zeesla 

B. J. J. R. W A L R E C H T . 

Aan de hand van een schets van het reeds 
in mijn artikel in het februarinummer ge
noemde legsel van de Wulk op Zeesla, op 
1 februari 1964 te Yerseke in verse toe
stand aangespoeld gevonden, is het moge
lijk nog iets nader op de opbouw van deze 
legsels in te gaan. 
Het is gebleken, dat men bij het beoor
delen van een samengesteld legsel dient 
uit te gaan van vier principes, die de vorm 
van het (eventueel meervoudige) legsel 
bepalen, te weten: 
a. de slak zet de eieren af in een spiraal, 

die tegen de klok (tegen de zon) in 
draait; 

b. de afgezette kapsels hellen met de top 
over naar de binnenzijde van de spiraal; 

c. de leg-actie heeft een tendens tot bij
voegen van kapsels tegen de reeds aan
wezige, dus in opwaartse richting; 

d. naar beneden hellende grenzen van het 
hechtvlak kunnen niet voor uitbreiding 
van het legsel worden benut. 

De principes c en d houden in, dat de 
keuze van het hechtvlak bepaalt, waar de 
slak gedwongen zal worden zich van het 
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substraat te verwijderen en het bouwsel 
zelf de rol van substraat overneemt. 
De consequenties hiervan zijn de volgende: 
1. Legsels op een substraat van gering 

oppervlak blijven k l e i n ; dit geldt zo
wel voor een geheel vrij liggend voor
werp, steentje, schelp of plantedelen, als 
voor een hoog uit de omgeving rijzend 
smal „plateau" (homogeen afgeronde 
vorm). 

2. Hechtingen op een smal en lang opper
vlak moeten binnen de dicht opeenlig-
gende grenzen blijven; zo verraadt een 
langgerekte vorm van het legsel de 
keuze van een smal en lang substraat 
(gelede vorm). 

3. Legsels op het centrum van een breed 
en vlak substraat blijven v l a k , voor 
zover de slak het substraat benut; volgt 
de slak de tendens c, dan is de omvang 
van het legsel bepaald en zorgt d ervoor 
dat dit legsel een wat gerekte, maar 
homogene (spons-)vorm krijgt. 

4. Legsels begonnen aan de zijkant van 
een breed en vlak substraat verkrijgen 
slechts een breedte, die enerzijds wordt 
bepaald doordat zijdelings de grens van 
dat vlak spoedig wordt bereikt en an
derzijds door de op dat moment bereikte 
breedte van het bouwsel. Deze conse
quentie is zeer belangrijk, daar ze ver
klaart, waarom delen van het substraat 
niet worden belegd. D e b e s c h i k 
b a r e r u i m t e was niet b e r e i k 
b a a r . 

5. Legsels, voortgezet in de „vrije ruimte" 
verkrijgen buiten het substraat een af
geronde vorm, waarvan de breedte cor
respondeert met de omvang van het 

Fig. 1. Schets van wulkenlegsel op Zeesla, 
Yerseke, 1 febr. 1964. z t 1 ^ ware grootte 
Verklaring in de tekst. 

legsel waarvan het de voortzetting is, 
met dien verstande, dat het zoveel bre
der wordt als c en d toestaan. 

De bestudering van het 20 cm lange legsel 
(fig. 1) leverde op, dat minstens vier maal 
geheel opnieuw werd begonnen en wel ver
moedelijk in de volgorde van de letters 
A-D, waarbij D a c h t e r het thallus is 
gelegen. De pijlen wijzen (grof) de bouw
richting aan, de cijfers de hoogte in cms 
vanaf het observatievlak (6 geldt een bo
venop B toegevoegd legseldeel). De niet 
benutte Zeesla (voor het overgrote deel 
sterk gerafeld) is geharceerd. 
Slotopmerking. 
Ik meen te moeten vaststellen, dat dit leg
sel qua vorm een situatieverschijnsel is. De 
gelegenheid is dus gunstig op te merken, 
dat het begrip s i t u a t i e slechts een zeer 
onvolledige verklaring van bouwvormen 
kan geven, indien deze niet wordt gezien 
als een van ogenblik tot ogenblik veran
derende, waarbij ondermeer de begren
zing van het reeds bestaande (deel van 
het) bouwsel een zéér voorname rol speelt, 
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