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Mangoesten en mollusken

door

A.C. van Bruggen

Deze blijken echter toch bij nader inzien een geringe rol als

voedsel te spelen. Dit wordt geïllustreerd door een tamelijk

willekeurige greep in de boekenkast.

Popock (1939) beschrijft 14 soorten van het vroegere Brits-

Indië, zonder eenmaal slakken als voedsel op
te geven) Het gro-

te standaardwerk van Smithers (1983) besteedt veel aandacht aan

het voedsel; dit behandelt zelfs 16 soorten, waarbij slechts

drie iets over slakken in het dieet geschreven wordt.

Bij de dwergmangoeste (Helogale parvula) en de zebramangoeste

(Mungos mungo) wordt alleen maar van 'snails' gesproken; bij

de slanke mangoeste (Galerella sanguinea)
„ 3

worden "2 slugs"

(naaktslakken) vermeld en bij de dikstaartmangoeste Bdeogale

crassicauda) wordt een naaktslak van de familie Veronicellidae,

Laevicaulis natalensis, met name genoemd. Twee specialistische

werken, die dus de mangoesten in detail behandelen, bevatten

geen of nauwelijks gegevens over slakken als prooi (Hinton &

Dunn, 1967; Rasa, 1984). Dat is dus, althans in enige standaard-

werken van de zoogdierliteratuur, een magere oogst.
Men kan een probleem betreffende meer dan één diergroep ook

van de andere kant benaderen, d.w.z. in ons geval zou de mol-

luskenliteratuur een ander antwoord kunnen geven. Over vijanden

van landslakken bestaat zeer weinig literatuur (behalve in
spe-

cifieke gevallen als lijsterachtigen en gebandeerde slakken als

Cepaea), die bovendien moeilijk te traceren is.

Voor Afrika is het klassieke werk van Pilbry & Bequaert (1927,

pp. 469-479) nog steeds niet achterhaald (zie ook Van Bruggen,

1978). Helaas staat hier, althans wat betreft de civetkatachti-

gen, slechts één vermelding in, nl. van de zebramangoeste.
Voor zuidelijk Afrika heb ik zelf driemaal voor een vermelding

gezorgd, nl. Dixon (1964), Van Bruggen (1966) en Forcart (1967).
Voor Dixon herkende ik zeven naaktslakken, verkauwd tot op ma-

caroni gelijkende stukken, in de maag van een witstaartmangoeste

(Ichneumia albicauda), als Laevicaulis;: deze werden later gede-
termineerd door Forcart (1967, p. 513) als L. n. natalensis

(ook dus weer Veronicellidae). In mijn studie van de landmollus-

ken van het Kruger Nationaal Park (1966, p. 395) wijdde ik een

Het artikeltje van Mienis (1988) in het Correspondentie-
blad over ichneumons die slakken eten, deed mij in de litera-

tuur en mijn eigen aantekeningen duiken. De ichneumon van Mie-

nis behoort tot de soortenrijke familie Viverridae (civetkat-

ten, sluipkatten of mangoesten, Eng.: mongooses; tegenwoordig

soms zelfs opgedeeld in meer dan één familie), die verspreid

is over de tropen en subtropen van de Oude Wereld (Afrika en

Azië). Deze meest kleine dieren behoren tot de primitiefst be-

kende vormen onder de landroofdieren en vertonen in de meeste

gevallen geen voedselspecialisaties. Bij een aantal soorten

wordt regelmatig opgegeven, dat slakken in hun dieet voorkomen.
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paragraaf aan de predatoren van de slakken. Daar kon ik alleen

maar herhalen, wat Dixon eerder schreef over de witstaartman-

goeste, plus dat civetkatten (Viverra civetta) zich weieens

bezondigen aan Achatina immaculata (Achatinidae, een van de

reuzenslakken of agaatslakken, de grootste slak in het Kruger
Nationaal Park en in zuidelijk Afrika). Bij de dwergmangoeste
kon ik slechts het sterke vermoeden koesteren, dat zij Tro-

chonanina mozambicensis (een middelgrote slak van de familie

Urocyclidae) eten; rond hun kolonies tussen de rotsblokken vond

ik steeds weer aantallen gebroken schelpen onder omstandigheden,
die in de richting van dit roofdiertje wezen.

Mangoesten vertonen een eigenaardig gedrag om eieren te ope-

nen; deze worden met de voorpoten opgetild en tussen de achter-

poten met kracht weggeslingerd tegen een rots of boom, zodat

de eieren breken. Dit type van gedrag is ook in gebruik bij
bijvoorbeeld grote kevers (reuzenmestkevers) en zal zeker ook

voor grote slakken (agaatslakken) goed van pas komen.

In het dieet van de savannesoorten onder de civetkatten zul-

len slakken een geringe rol spelen; de meestal droge, open vlak-

ten met verspreid staande bomen (savanne) zijn niet rijk aan

slakken - de weinige soorten zijn zelden lokaal algemeen.

Enige mangoesten bewonen de bosgordel, die veel rijker aan land-

slakken is, zowel wat soorten (alle maten!) als individuen be-

treft. Het dieet van deze soorten, waar overigens maar heel

weinig van bekend is, zou wel eens een tamelijk hoog percentage
slakken kunnen bevatten. Het is duidelijk, dat maar weinig be-

kend is van de relatie van civetkatachtigen en landslakken en

elke waarneming is dan ook de moeite van het registreren waard.
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