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De gele aardslak Limacus flavus op Terschelling

H.K. Mienis

Limacusflavus on Terschelling

Finds ofthe Yellow gardenslug Limacusflavus (Linnaeus, 1758) on the Isle ofTerschelling, province Friesland, the

Netherlands, are enumerated. This introduced slug has been foundonce indoors in West-Terschelling and three

times (1970, 1989 and 2003) under or near the hedge at the south-east side of the old church in Hoorn.

Samenvattendkan dus gezegd worden dat tot nog toe

Limacusflavus op twee plaatsen op Terschelling is

aangetroffen: eenmaal binnenshuis in West-Ter-

schelling en drie keer in de nabijheid van de heg aan de

zuid-oostzijde van het oude kerkje in Hoom.

Behalve op Terschelling is de Gele aardslak ook gevon-

den op twee andere Waddeneilanden:Texel en Ame-

land (Gittenberger et al., 1984)

* In de 'Nederlandse naamlijst van de weekdieren

(Mollusca) van Nederland en Belgie (Bruyne et al.,

1994) wordt Limacusflavus de Lichte aardslak

genoemd. Als reden voor deze naam wordt dekleur van

het dier genoemd: flavus = geel. Het is daarom onbegri-

jpelijk dat de schrijvers de reeds bestaande naam Gele

aardslak veranderdhebben in Lichte aardslak, vooral als

men er rekening mee houdt dat niet alleen het dier zelf

gelig van kleur is, maar ook het opvallend kleverige

slijm. Daar deze gelige kleur een kenmerk is waaraan

deze soort herkend kan worden, geef ik de voorkeur aan

de oudere naam: Gele aardslak.
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De Gele* aardslak Limacusflavus (Linnaeus, 1758),

familieLimacidae, moet in Nederlandbeschouwd wor-

den als een allochtonenaaktslak, die vooral in

menselijke omgeving wordt aangetroffen. De meeste

vindplaatsen van dezemeest huiselijke naaktslak in

Nederland liggen in de Randstad, maar ook elders in

Nederland komt de soort hier en daar voor (Gittenberg-

er et al., 1984).

Van Terschelling werd de soort voor het eerst gerappor-

teerd doorVisser (1968). Een vijftal exemplaren bleek

aanwezig te zijn in een stand met Wijfjesvaren Athyri-

umfilixfemina in het NatuurhistorischMuseum te West-

Terschelling. Deze vondst was voldoendeom Limacus

flavus op te voeren in de lijst van op Terschelling

voorkomende land- en watermollusken (Visser, 1974).

In 1989 trof ik zelf de Gele aardslak aan in Hoorn:

onder de heg nabij het oudekerkje (Mienis, 1992). Ik

schreef destijds: 'Het voorkomenvan de gelige aard-

slak: Limacusflavus, nabij het oudekerkje van Hoom,

blijft een interessante zaak.' Een beetje merkwaardige

zin, want men zou daaruit kunnen opmaken dat deze

naaktslak reeds eerder van deze vindplaats gerappor-

teerd zou zijn. Geheel tegenmijn gewoonte in heb ik de

eerste vondst nabij het kerkje namelijk nooit op schrift

gesteld. Pas onlangs heb ik mijn aantekeningen uit 1970

teruggevonden. Ik was pas getrouwd en verbleefsamen

met mijn Isra'lische vrouw, indertijd een biologie-ler-

ares, voor een week in het oude Biologische Station

'Schellingerland' in Oosterend. Volgens mijn noti-

tieboekje trofik op 14 augustus 1970 de Gele aardslak

aan op precies dezelfde plek in Hoom. Sindsdien schijnt

er weinig veranderd te zijn, want op 29 september 2003

werd daar opnieuw een exemplaar aangetroffen, teza-

men met de Grote aardslak Limax maximus Linnaeus,

1758, de Gewone tuinslak Cepaea nemoralis (Linnaeus,

1758) en de Segrijnslak Cornu aspersum aspersum

(Müller, 1774). Het exemplaar van de Gele aardslak

werd meegenomenen als bewijsmateriaal gedeponeerd

in de molluskenverzameling van het Zoologisch Muse-

um Amsterdam (ZMA).


