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Het uit het ei komen van Zonitoides excavatus

Een dier ging na enkele weken dood. De drie andere groeiden

voorspoedig. In de plooien van het vloeipapier vonden zij ge-

schikte schuilplaatsen, waarin zij zich overdag veelal terug-

trokken.

Eind Mei ontdekte ik in een plooi 4 eitjes los hijeen liggen,
en in een andere plooi nog eens 2. De eitjes waren kalkachtig,

wit, dof, en schenen gemakkelijk vocht op te nemen. De vorm er

van was die van een aan de polen afgeplatte hol. De afmetingen

van een der exemplaren hedroegens grootste diameter 1.29 mm,

kleinste diamotor 0.95 mbi.

In de loop der volgende dagen ontdekte ik steed3 meer los-

liggende eieren. In het geheel waren er 14 gelegd. Op één na

is geen dezer eieren Uitgekomen/Mogelijk was het milieu toch

nog te nat. Wel toonden enkele een harst (fig.1 v.d.Bijlage).
'V*an het ene ei vond ik op 2 Juni aan de aequatoriale ronding

een klein stukje van de eischaal verwijderd (fig.2.). Gedurende

drie etmalen kon ik nu waarnemen hoe het er in zittende jonge

slakje pogingen deed uit het ei te kruipen. Ongeveer 30 uur na-

dat ik het gat in de eischaal constateerde, lag de schelpmond

In Maart 1948 ontving ik van de heer Venmans een viertal

onvolwassen exemplaren van Zonitoides excavatus (Bean), welke

de 17de van die maand door hem bij Netersel (N.Br.) verzameld

waren. Ik deed de dieren in een glazen bakje en voedde ze re-

gelmatig met schijfjes aardappel. Om de lucht in het bakje voch-

tig te houden, legde ik er een prop vloeipapier in, waar ik da-

gelijks een beetje water op druppelde.
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scheef voor de opening en nam ik waar ho-e het diertje zich met

trage, soepele bewegingen ver uit het ei rekte. Het wrong zic.lj

met een opmerkelijke plasticiteit in velerlei bochten en .vormen

(fig.2 -14) zonder van plaats te kunnen veranderen daar het

schelpje nog door de eischaal omsloten was. Het jonge slakje

bleek niet in staat te zijn met eischaal en al weg te kruipen.
I)e kleurloze voet met een stomp knobbeltje aan de staart (fig.
3, 5, 11, 12, 13) tastte in alle richtingen. Soms werd de staart

in de schelp teruggetrokken en komt de kop naar buiten. Pan

weer het gehele dier dat zeer plooibaar is en gemakkelijk enn

draaiing van 180° uitvoert.

Het slakje was kleurloos, alleen de grappig knobbelige voe-

lers waren donkergrijs, evenals het voorste deel van de kop.
De ogen waren twee zwarte puntjes. Duidelijk was door de

schelpwand heen vlak achter de mondrand, als een klein geel

sponsachtig vlekje, de mantelholte te zien.

Tijdens de bewegingen van het dier draaide de schelp gemakke-

lijk cm zijn columellaire as in de eischaal. Soms was de mond-

rand geheel onder de eischaal teruggeduwd (fig.5), dan weer

werd bijna de gehele opening van de eischaal afgesloten door de

schelpwand (fig.14).
Eerst de 5de Juni had het slakje zich uit zijn eischaal be-

vrijd. Het proces van het uitkomen uit het ei scheen mij rijke-

lijk lang geduurd te hebben. Of dit normaal is, is mij niet be-

kend. J.G.J.K.


