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Vliegende landslakken.

De eerste landslakken op een nieuw eiland

door

L.J.M. Butot

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum

Op 8 en 9 november heb ik de eilanden Hompelvoet (Gem. Goede-

reede) en Veermansplaat (Gem. Brouwershaven) bezocht in gezelschap
van de heer P.A. Slim die vanaf het ontstaan in 1971 het eiland elk

jaar meerdere malen in verschillende seizoenen bezocht om de ont-

wikkeling van vegetatie en fauna te volgen aa.n de hand van proef-
vierkanten en inventarisaties.

Er was ter plaatse in 1971 een schor van 5 ha. Be dominerende

slak aldaar was Hydrobia ulvae (Pennant), De zeearm De Grevelin-

gen v/as in het oosten sinds december 1964 afgesloten door de Greve-

lingendam, zodat geen rivierwater meer kon binnenkomen. De Noord-

zee kon daarna vanuit het westen binnentreden en uitgaan en zand

aanvoeren tot op 3 mei 1971 ook de westzijde werd afgesloten en het

waterpeil in de hand gehouden kon v/orden. In het zilte binnenmeer

vielen toen een aantal eilanden permanent droog. Het schor De Hom-

pelvoet ging deel uitmaken van een eiland van 350 ha waarvan de ont-

wikkeling door Slim werd gevolgd. Het binnenmeer is zout gebleven.
Het eiland was door de regen vrij snel ontzilt. Er is wat reliëf

ontstaan door de wind en de hulp van de mens. Er werd veel zand

vastgehouden door Spartinavegetaties die onderstoven. Er v/erd helm

geplant. Veel zoutplanten verdv/enen doch een aantal heeft zich ge-

handhaafd. Nieuwe planten waarvan er zeer vele door de wind zijn aan-

gevoerd, hebben zich gevestigd. Graszaadmengsels en rogge werden

ingezaaid, deels om de bodem vast te leggen, maar ook om vele ganzen
te gerieven die een nieuwe pleisterplaats zouden kunnen gebruiken.

Slim had na zijn bezoek in september 1976 aan de Hompelvoet gemeld
dat hij daar landslakken had aangetroffen. Ons gezamenlijk bezoek op

8 en 9 november werd besteed aan het doorzoeken van het eiland op

landslakken. Ook de Veermansplaat v/erd, zij het zonder resultaat,
doorzocht. Op de Hompelvoet v/erd Vitrina pellucida gevonden in een

zeer beperkt gebied in het midden van de zuidrand van het eiland

waar in 1971 de Spartina.vegetatie had gestaan. Die plaats was het

hoogste punt van het eiland geworden en draagt nu een vegetatie van

zeeaster, kweldergras, akkerdistel, wilgeroosje, kamille, melkdistel,

grassen en muur. Er lag veel dood materiaal, planteresten van vori-

ge jaren. Voor een botanische presentietabel wordt hier verwezen

naar Butot en Slim, 1977. Dwars door de vindplaats van noord

Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774) is een zeer algemene landslak

in Nederland. Er zijn 177 geregistreerde vindplaatsen op de laatst

gepubliceerde verspreidingskaart te tellen (Gittenberger e.a. 1970)
daarvan liggen er 102 over het gehele land verspreid en 75 werden

aangegeven binnen een smalle kuststrook en op de eilanden. Een zeer

brede kuststrook die west- en noordkant van Friesland en de noord-

kant van Groningen omvat, is nóg vrij van stippen. Weer een nieuwe

vindplaats die binnen de smalle kuststrook van Cadzand tot Rottum

ligt, zou eigenlijk niet interessant zijn. Goed zoeken in herfst en

winter zou in Friesland en Groningen zeker nieuwe vindplaatsen op-

leveren. Een nieuwe vindplaats van deze soort in de smalle kust-

strook begint pas interessant te worden wanneer we met volle zeker-

heid weten dat de slak daar werkelijk nieuw is en de eerste soort van

een zich vestigende malacofauna.
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naar zuid loopt een prikkeldraadhek dat een begraasd deel

scheidt van een onbegraasd deel. Op 9 november werden de grenzen

van de populatie Vitrina pellucida vastgesteld en de dichtheid

bepaald aan de hand van vierkantjes van 25 x 25 cm die nauwkeurig

op slakken werden nagezocht. Dé dieren werden gevonden binnen

een oppervlakte van ca 2500 m
2

. In het centrum brachten drie on-

derzochte vierkantjes een dichtheid van 19, 26 en 33 levende exem-

plaren aan het licht. Het merendeel van de slakjes was sub-adult,
enkele volwassen dieren waren aanwezig. Per vierkant werden^ 1-3

eierhoopjes gevonden van ca 10-15 eieren en slechts zeer kleine

aantallen zeer juveniele dieren. Van de tien onderzochte vier-

kantjes in het begraasde deel leverden slechts drie vierkantjes

elk een op het oog volwassen Vitrina op. Er werden nergens ge-

bleekte lege huisjes gevonden. Slechts een enkel leeg huisje

waarvan, de bewoner kortelings ter ziele ging, was aanwezig en ken-

baar aan de nog niet aangetaste groenige glasglans van de huisjes

en nog niet vergane of opgegeten vleesresten. Een tiental meters

noordelijk van de Vitrina-populatie werd een volgroeide naaktslak

Deroceras reticulatum gevonden.

Op grond van het "bovenstaande kan worden gesteld dat op een ma-

lacologisch maagdelijk eiland zich binnen hoogstens zes jaar een

voor Yitrina pellucida geschikt milieu ontwikkelt en dat de slak

inderdaad over mogelijkheden beschikt zich in die periode te vesti-

gen met een populatie van enkele honderden individuen op een zeer

beperkt oppervlak.
Wij willen nu pogen de periode van vestiging nader te begrenzen.

Vitrina pellucida is in Nederland een eenjarige landslak, die voor-

namelijk in de late herfst en winter actief is. In deze periode

heeft de copulatie plaats. De eieren worden vanaf oktober gelegd

en tegen het voorjaar zijn de oude dieren gestorven (Van Benthem

Jutting 1933, Trilbsbach 1934, Umiïiski 1975). Het aantal eieren

lijkt gering te zijn, Pitchford (1959) zag een legsel van 5 eieren

dat niet voltooid was. Frömming (1954) zag in zijn terrarium in

november legsels van 6-8 stuks. Jonge dieren worden in februari -

maart al gevonden. Dan beginnen zij hun onderaards leven, zegt

Trübsbach (1934). De koelte van de herfst brengt ze dan weer bo-

vengronds. In de warme tijd groeien ze v/einig, nemen echter in het

najaar snel in grootte toe (Forcart 1944). Het gebied was het ge-

hele jaar 1971 ongeschikt voor landslakken door het zoute milieu

en het stuiven. Dat was nog zo in 1972, hoewel de ontzilting toen

praktisch al een feit was.

De populatie die we in de Hompelvoet aantroffen moet dus ter

plaatse in 1976 tegen het "begin van de lente geboren zijn. De

dichtheid van gemiddeld 26 dieren per vakje van 25 x 25 cm (1/16
m

2 ) bedraagt circa 400 dieren per m
2

. De gehele populatie bedraagt

dan, als we ons beperken tot het onderzochte centrum van 3 m
2

,
min-

stens 1200 individuen. Uitgaand van dit getal moeten er bij een

aangenomen legselgrootte van 20 eieren die alle tot volwassen die-

ren zouden zijn uitgegroeid, minstens 60 ouderdieren in de herfst

van 1975 aanwezig zijn geweest.

Wij vonden op 9 november 1976 geen enkel leeg huis van Vitrina,

die toch regelmatig, vooral in de duinen, als kalkachtig wit huis-

je plegen te worden gevonden buiten de periode waarin deze slak ac-

tief is. lege huisjes kunnen een gróve bepaling geven van de

sterfte in de maand die aan de vondst voorafging. Zij zijn namelijk

binnen twee maanden geheel vergaan (Umihski 1975). Hoewel de tijd

waarbinnen zo'n huisje vergaat sterk afhankelijk is van temperatuur,

regenval en zuurgraad, vormt het ontbreken van lege huisjes geen

sterk gegeven om daarmee een meer of minder recente import vast te
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stellen. De verklaring van Slim dat vódr september 1976 ondanks re-

gelmatig onderzoek nooit slakken waren gezien en het biologisch ge-

geven dat de aangetroffen dieren ter plaatse èn in de vroege lente

van 1976 geboren moeten zijn, brengt ons ertoe de import van Yitrina

pellucida in 1975 of vroeger tot de herfst van 1973 te stellen. Het

is immers niet aan te nemen dat meer dan 1200 dieren in het jaar

1976 van elders werden aangevoerd.
Het eiland is omgeven door zout water (Cl~ 1.4$, Noordzee 1.8$).

Aanspoelen van landslakken, ook op dood hout, is daarom uitgeslo-

ten. Aanvoer door werklieden lijkt onwaarschijnlijk. Er werd geen

groente geïmporteers. De plaatsen waar wilgeteen aan land werd ge-

bracht en de plaatsen waar dit materiaal werd ingezet, zijn vrij van

slakken, terwijl dit materiaal ook niet over de hooggelegen vind-

plaats heen werd gebracht naar de plaats van gebruik. Over een

grote oppervlakte werd gras ingezaaid, doch juist daar werden geen

slakken gevonden. Ook op de plaatsen waar helm was geplant waren

geen slakken gevonden tot 15 april 1977. In 1975 werd het eiland

in het kader van een doctoraal onderwerp uitvoerig op mossen onder-

zocht. Ook tijdens dit onderzoek werden geen landslakken aangetrof-
fen.

Blijft ons de mogelijkheid het transport door de lucht nader te

"bezien. Wind van stormkracht sterkte kan veel materiaal vervoeren

over grote afstanden. Be plaatsen waar dit materiaal net onze

wester- en noorderstormen neerkomt, bieden door de grote hoeveelheid

zand dat meekomt naar heel geringe overlevingskansen voor Vitrina.

Wij menen dan ook dat slakken een grote kans hebben van vogels een

lift te krijgen en zo op een veilige nieuwe vestigingsplaats aan te

komen, waar ze niet onderstuiven. Vogel en slak zijn binnen bepaalde

grenzen biotoop-gebonden.

In de korte tijd die sinds 1971 is verlopen hadden zich tot 1975

vier soorten broedvogels gevestigd met bij elkaar 121 getelde exem-

plaren in de directe omgeving of op de vindplaats (Van der Wielen,

1976). Er werden tien soorten trekvogels gemeld met 674 individuen

waarvan alleen al 323 kneuen. Meer in het zuidwesten van de Hom-

pelvoet werden acht soorten met 530 individuen geteld waaronder

slechts één kneu (Van der Wielen 1975). Be vindplaats wordt in de

trektijd dus voornamelijk bezocht door kneuen. Zij komen dan op de

zaaddragende planten af om te rusten en te foerageren.
Vitrina pellucida is in Nederland een algemene slak net toch een

sterke concentratie in het duingebied. Het is hekend dat de zee

en de grote rivieren hij de vogeltrek als stuwen werken. Daarbij kont

dat de duinen tijdens de stuwing prachtige rust- en foerageerplaatsen

bieden, tot de vogels dan toch de oversteek over het water wagen. De

grote rivieren hebben hetzelfde effect.

Hoe groter het aantal opgestuwde vogels en hoe groter de dicht-

heid van slakken op de stuwplaatsen, des te groter zal de kans zijn
dat vogels slakken zullen opnemen. Deze kans wordt verder sterk

beïnvloed door geschiktheid van slak en vogel voor deze vorn van

transport en door het gedrag van de tijdelijke partners.
De op bomen langs de Rijn levende Clausilia dubia wordt nooit op

de grond gevonden. Elke boom heeft zijn eigen populatie van die

dieren, soms veel dieren per boon, soms een zeer gering aantal

(Kuiper, 1950; Doosjes, 1951). Beide auteurs verdedigen een pas-

sieve verspreiding door het stromende water. Zij hebben helemaal

niet aan vogels gedacht. Toch is in dit opzicht Clausilia dubia

goed vergelijkbaar met Balea perversa. Ook dit slakje komt voor

op eenzean staande loofbomen, wilgen, populieren. Hier helpen

zangvogels die op zoek naar voedsel, de van kleverig slijm voor-
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ziene slakjes, vooral de jongen, opgeplakt krijgen (Jaeckel 1954).
Zo veroorzaken zij nede het eigenaardige verspreidingspatroon dat

hen tot rivierbegeleiders naakt (Butot 1963). Zaunick (1915) ver-

telt iets over de kleefkracht van het slakkeslijn en de biologische
betekenis daarvan, naar naakt geen nelding van transport door vo-

gels. Waar Jaeckel voor deze slakjes nezen als• mogelijke liftge-
vers aanmerkt zien wij echter geen mogelijkheid om mezen, door hun

levenswijze, net onze Vitrina pellucida in verband te brengen.
In de buikveren van een gevangen leeuwerik vond Otto Leege

(1898) tijdens de herfsttrek van leeuweriken in 1897 op-het eiland

Juist een levende Vitrina pellucida (Nitzschke 1971). We kennen

tot heden sinds 1897 een negental meldingen van vogels die land-

slakken door de lucht hebben getransporteerd. In twee gevallen

ging het om soorten uit de familie der Barnsteenslakken (Succinei-
dae), de zeven andere meldingen hadden-alle betrekking op Vitrina

pellucida waarbij als liftg evers fungeerden leeuwerik, graspieper,
bonte kraai, roodborst, vink, groenlandse tapuit en waterspreeuw

(zie tabel).
Lowe (1943). zegt dat hij bij de duizenden vogels die hij van hun

huid had ontdaan, nog nooit een slak tussen de veren heeft aange-

troffen. Williamson e.a. (1959) vallen lowe bij en benadrukken de

grote zeldzaamheid van dit- gebeuren: van de in 1948-'56 geringde
en onderzochte 10.000 vogels zijn slechts 2 gevallen aan

' t licht

gekomen. In 25 jaar veldervaring heeft Huey (Anonymus 1936) het

verschijnsel slechts één- maal meegemaakt. Meer gegevens over de

frequentie van zulk luchttransport ontbreken. De beschikbare ge-

gevens zijn niet alleen onvoldoende in aantal, maar bovendien niet.

betrouwbaar omdat nergens een vermelding gevonden werd dat al deze

duizenden vogels toen inderdaad op aanwezigheid van kleine land-

slakken zijn onderzocht. De vogelringers sexen, we gen en meten hun

vangsten en laten, de diertjes weer-vliegen. Ik constateer dus een

grote zeldzaamheid van zulke meldingen en meen dat de werkelijke

frequentie van dit gebeuren niet door de meldingen benaderd wordt.

Het is niet aannemelijk dat na 1950 de frequentie is toegenomen zo-

als de tabel doet vermoeden. Alleen met de hulp van circa 300

ringers van.het Nederlandse Ringstation, kunnen'we meer en nauw-

keurige cijfers verkrijgen.

Wat het eiland de Honpelvoet "betreft weten we nu slechts zeker

dat er op een kleine oppervlakte een grote populatie Vitrine,

pellucida leeft (Müller), dat Deroceras reticulatun (Müller) op

enige neters afstand daarvan in één exemplaar werd gevonden en

dat onlangs op 15 april 1977 de heer Slin één exemplaar Deroceras

laeve (Müller) heeft verzameld op datzelfde eiland op een met helm

"beplante stuifrug tussen de schuur en het omliggende schor.

Het lijkt z.eker te zijn op grond van de vermelde literatuur en de

gevonden aantallen dat trekkende zangvogels tenminste Vitrina

pellucida omstreeks de herfsttrek van 1975 of eerder in verschil-

lende transporten hehhen aangevoerd.

Op grond van vindplaats en de aantallen en soorte*n zangvogels
wordt het waarschijnlijk geacht dat kneuen, voor deze import hebben

gezorgd.
Het is voorts duidelijk geworden dat binnen vijf jaar na het droog-
vallen van een schor echte landslakken zich kunnen vestigen en

handhaven in een geheel nieuw gevormd milieu.
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The first landsnails on a new island.

The islands De Hompelvoet in the salt Grevelingen lake developed

from a Spartina-vegetation of 5 ha since 1971 into an island of

350-ha. The first land snail was found in September 1976. The

author visited the island 8 and 9th November 1976. The snails

proved to be Vitrina pellucida and had developed a population

on a surfa.ce of 2500 m2 on the very highest spot of the island

where the Spartina field'was situated in former days. The density

in the centre was found to be 26 on 1/16 m2 which equals to 400

individuals per m2, based on 3 samples of 25 x 25 cm representing

3 m2, theoretically totalling 1200 individuals at least in this

population, A supposed number of 20 eggs per batch and per aninal

leads to the supposed presence of 60 individuals in the autumn of

1975 if every egg had given rise to a young snail reaching maturity.

No dead or bleached shells have been found.

Natural desalination was accomplished at the end of 1972.

The author concludes that singing birds have imported the snails

and brings evidence to support his conclusfon. A slug Deroceras

reticulatus was found ITov. 19th, 1976 and ,a second species Dero-

ceras laeve turned up April 15th, 1977, one individual each, after

intensive research.

The frequency of hitchhil-cing snails on birds is larger than can be

concluded from the existing literature.


