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Enkele nieuwe gevallen van predatie op landslakken door

steenuiltjes in Israel

door

Henk K. Mienis

Hij verstrekte deze
gegevens als een reactie op een korte noti-

tie van Palmer (1982), waarin een geval van predatie op een land-

slak door de velduil: Asio flammeus,, in Kent, Groot-Brittannië,

aan het licht werd gesteld.

Waarschijnlijk zijn het echter alleen de steenuiltjes, die ge-

regeld predatie uitoefenen op slakken en dat zelfs beslist niet

overal. Zo wordt bijvoorbeeld met geen woord gerept over dit ge-

drag in een uitvoerige behandeling van de broedbiologie van het

steenuiltje in Engeland (Glue en Scott, 1980).

Gegevens betreffende predatie op landslakken in Israël door het

steenuiltje zijn door mij reeds eerder samengevat (Mienis, 1979).

Uit deze gegevens bleek dat Athene noctua zich in elk geval met de

volgende soorten voedt:

-Trochoidea (Xerocrassa) langloisiana improbatai (Mousson, 1861)

- Trochoidea (Xerocrassa) mienisi Forcart, 1976

- Trochoidea (Xerocrassa) seetzenii (Pfeiffer, 1847)

-Theba pisana (Muller, 1774]
Aan dit lijstje kunnen nu twee andere soorten toegevoegd worden,

gebaseerd op nieuw verzameld materiaal.

Op 15 maart 1979 werden diverse braakballen van steenuiltjes

aangetroffen in een oud schuurtje in kibboets Netzer Sereni. Een

daarvan bevatte een gaaf exemplaar van een nog juveniele Xeropicta

vestalis joppensis (Schmidt, 1855).

Uilen staan nu niet bepaald bekend als grote slakkeneters.

Toch schijnen de meeste soorten zo nu en dan een landslak te ver-

orberen. Zo wees Koning (1985) er onlangs op, dat hij in Nederland

eens een Cepaea aangetroffen heeft in een uilebal van de ransuil:

Asio otus,, en tweemaal eveneens een Cepaea in uileballen van de

bosuil: Strix aluco. In alle drie gevallen is het niet bekend of

we hier met Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) dan wel met C. hor-

tensis (Muller, 1774) te doen hadden. Koning voegde er echter nog

aan toe, dat volgens de literatuur de kerkuil: Tyto alba, de oe-

hoe: Bubo bubo, en het steenuiltje: Athene noctua, zich ook zo nu

en dan te goed doen aan slakken.
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Op 16 oktober 1979 werden braakballen van Athene noctua aan-

getroffen naast een hooiberg in kibboets Netzer Sereni
.

In twee

verschillende braakballen werden resten van Xeropicta vestalis

joppensis gevonden.

Op 21 oktober 1987 werden opnieuw drie braakballen gevonden,

dit keer op een kast onder een luifel van een van de woningen in

Netzer Sereni. In deze braakballen werden de volgende prooidieren

aangetroffen:

no. 1: schedel en verschillende botjes van de huisspitsmuis:
Crocidura russula, en diverse chitineuze delen van een

veenmol: Gryllotalpa gryllotalpa:

no. 2: diverse delen van een veenmol en resten van het huisje

van een Monacha haifaensis (Pallary, 1939);

no. 3: opnieuw resten van een veenmol en schelpresten van op

z'n minst twee exemplaren van Monacha haifaensis en een

exemplaar van Xeropicta vestalis joppensis.

Opvallend is dat de zes soorten landslakken, die tot nu toe in

braakballen van steenuiltjes in Israël zijn aangetroffen, allemaal

tot de Helicidae behoren.

Summary:

Two additional landsnails: Xeropicta vestalis joppensis and

Monacha haifaensis, are recorded from pellets of the Little Owl:

Athene noctua, in Israel. Six species of terrestrial snails, all

belonging to the Helicidae, are now known to be predated upon by
this owl in Israel.
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Gaarna ontvangt de redactie weer de nodige kopij voor het CB.

De kopijmap is volledig leeg !!!


