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”Soortenrijke slakkenreservaatjes”

ontstaan en ontwikkelingsvoorwaarden

door

C.J. Boot

Er blijkt in het Gooi een vrij groot aantal terreintjes te be-

staan, dat de schrijver "soortenrijke molluskenreservaatjes"
heeft genoemd: er komen daar, op een kleine oppervlakte, vele

molluskensoorten voor en in veel grotere aantallen dan elders.

Ongetwijfeld zijn ze ook in andere delen van het land te vinden.

Uit de inventarisatiegegevens konden, door vergelijking van

een groot aantal verschillende locaties, de ontstaansgeschiede-

nis van en de ontwikkelingsvoorwaarden voor zo'n "soortenrijk

molluskenreservaatje" vrij duidelijk gereconstrueerd worden. Be-

kijken we, om te beginnen,een tuintje bij een nieuwbouwwoning

vlak na oplevering. Op de kale tuingrond komen nog geen slakken

voor. Gewoonlijk verschijnt pas na een jaar of twee de eerste

soort: Trichia hispida, de behaarde slak, onopvallend levend on-

der stenen en takken. Raakt de tuin mooi dichtgegroeid, dan volgt
al gauw Vitrina pellucida pellucida, de doorschijnende glasslak.
Er moeten dan wel wat stenen, planken of dikke takken in de tuin

liggen als schuilplaats. Nog wat later volgt, als de tuin voldoen-

de vochtig is, Oxychilus draparnaudi, de grote glansslak. Dit

drietal is het pioniersgezelschap in Huizen en sommige tuinen ko-

men ook na jaren niet verder. Ze worden door de bewoners gewoon-

lijk niet of nauwelijks opgemerkt. Pas na minstens een jaar of

vijf verschijnen de eerste grote slakken: Cepaea nemoralis
,

de

bekende tuinslak en Arion ater rufus, die bekende grote donker-

of lichtbruine naaktslak met zijn oranje voetrand. Beide soorten

plegen bij tuinbezitters jachtinstincten op te roepen en ze wor-

den met zout of kokend water vaak al gauw weer uitgeroeid. Dat

er onder de vloer van de woning of een schuurtje al een tijdje
een andere zeer grote naaktslak leeft, wordt door de bewoner

meestal niet opgemerkt, omdat die vrijwel alleen 's nachts aktief

is. Het is Limax maximus, een zwart dier met gelige vlekken en

strepen. Door gaten in de vloer dringen ze 's nachts ook wel eens

de huizen binnen en zorgen dan voor veel gegriezel. Bij de schrij-

ver thuis komen elke avond een aantal van deze slakken hun avond-

hapje halen: brood, groente en keukenafval. Ze lusten bijna alles

en groeien als kool: sommige worden meer dan 20 cm lang.
Met de bovengenoemde soorten hebben de meeste tuintjes hun

eindstadium wel bereikt. Alleen in heel ruige en vochtige tuinen

komt soms Discus rotundatus, het boerenknoopje, nog wel voor en

soms ook de naaktslak Deroceras reticulatum.

In wat verder van de bebouwing afliggende, oude volkstuintjes

Gedurende enkele jaren zijn in Huizen (’t Gooi) en de omlig-

gende gemeenten een dertigtal locaties intensief geïnventariseerd

en in hun ontwikkeling gevolgd, zowel wat mollusken betreft als

op botanisch gebied. Uit een tussenrapport volgen hier enkele

conclusies.
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met stenen, planken, afvalhoopjes en verwilderde hoekjes komen

bovengenoemde negen soorten ook voor. Er komen een paar nieuwe

soorten bij: de kleine naaktslakjes Ar ion distinctus
,

Arion cir-

cumscriptus en Deroceras laeve.De Arions zijn kleine, mooi ge-

tekende diertjes, die men vindt onder stenen, planken en takken,

vaak in gezelschap van de zwartige of (donker)bruine Deroceras,

die wat aan een wormpje doet denken. Zonitoides nitidus
,

de don-

kere glimslak, vindt men hier ook vaak, mits er voldoende vocht

is, terwijl onder stenen ook de glanzende agaathoren (Cochlicopa

lubrica) al gauw te voorschijn komt. Dat is dan wel het eind-

stadium van de volkstuintjes, tenzij er een gracht of ruig be-

groeide sloot omheen loopt. Dan komen de barnsteenslakjes Suc-

cinea putris en Succinella oblonga voor, maar meer als toeval-

lige gasten.

Zijn er nu terreintjes, waar alle bovengenoemde soorten leven

plus nog een tiental soorten erbij en dat in grotere aantallen,

dan de tuinen als hierboven? Die zouden dan in het verlengde van

de volkstuinen als een nieuw eindstadium moeten worden opgevat.

Die zijn er: het zijn de in de aanhef genoemde "soortenrijke mol-

luskenreservaatjes". Het zijn verwaarloosde stortplaatsen van

puin, tuinafval e.d. Vaak al jarenlang bijna niet meer als zoda-

nig gebruikt, op de grens van de bebouwing en het open veld.

Ingeklemd tussen bebouwing, akkers, bosjes, volkstuintjes en ru-

derale stukken grond. De begroeiing is er ruig en bestaat uit

ruderale plantensoorten: Urtica dioica, Polygonum lapathifolium,

P. persicaria, P. hydropiper, Rumex obtusifolius, Chenopodium

album, Atriplex patula, Ranunculus repens, Holcus lanatus,
r—- —r ' •

Siui-

ervegetaties van braam enz. Alles omringd door struiken en bomen.

Er zijn hopen tuinafval, puin, alles overdekt door mossen als

Brachythecium, Eurhynchium, Pseudoscleropodium e.d. Er zijn ook

vochtige greppels of kuilen met allerlei afval. Door de wilde be-

groeiing is het terrein moeilijk toegankelijk. In Huizen bleken

vier van deze locaties voor te komen en na enig speurwerk werden

er ook een aantal rond Laren, Blaricum, Bussum en Hilversum aan-

getroffen. Alle liggen ze dicht bij de bebouwing en worden ze

vrijwel alleen bezocht door spelende kinderen.

Als voorbeeld behandelen we één van deze gebiedjes aan de west-

kant van Huizen, gelegen tussen de Warandebergen, een fabriek en

een grasvlakte. Ongeveer 200 m van de woonhuizen. Het is een vrij
sterk geaccidenteerd terrein met een droge sloot, veel afval en

wat puin, bosjes met struiken en dunne eikeboompjes. Alle boven-

genoemde soorten (behalve Succinea putris ,
;e droog) komen er voor

in grote aantallen. Verder nog! Arion intermedius, het egelslakje,
een klein gelig-groen naaktslakje. Carychium minimum, het plompe

dwergslakje, leeft er op en tussen natte, dode bladeren, waar men

ook veel het puntje (Punctum pygmaeum) vindt. Beide zijn zeer

klein. Punctum kan men met het blote oog nauwelijks zien, maar on-

der de loupe blijkt het een mooi, fijngeribbeld en zijde-achtig

glanzend bruin schelpje te hebben. Onder bijna elke steen vindt

men enkele exemplaren van Cochlicopa lubricella, vaak vergezeld

van Nesovitrea hammonis (ammonshorentje) met een sterk glanzend,

gegroefd schelpje. Twee heel kleine trompetslakjes (Vallonia cos-

tata en Vallonia excentrica) zijn op allerlei plaatsen tussen de

planten op de grond te vinden. Minder algemeen zijn Pupilla mus-

corum, het mostonnetje, en Vitrea crystallina. Verder ziet men
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op veel plaatsen de zwartige huisjes van Oxychilus alliarius,

de look-glansslak, die bij oppakken inderdaad een onaangename

uiengeur afgeven, die egels zou afstoten. In dit terrein komt

het tolslakje (Euconulus fulvus) niet voor, vermoedelijk, om-

dat het bos te ver weg is, want in andere vergelijkbare terrei-

nen vindt men dit meestal wel.

Hoe lang duurt de ontwikkeling tot zo'n soortenrijk terrein?

Van enkele terreinen weten we, hoe lang ze er al zo bijliggen
en daaruit zou men kunnen opmaken, dat dit zeer lang duurt. Min-

stens dertig jaar, misscien wel veel langer. Zichtbare voorwaar-

den voor deze ontwikkeling zijn: verwaarlozing, ruige, ruderale

begroeiing, veel puin en tuinafval op hopen, veel bodemreliëf,

beschutting door struiken of bomen, waardoor het er vrij vochtig

blijft. Onzichtbare voorwaarde: sterke eutrofiëring van de grond,

veel stikstof, niet te lage pH en hierin veel afwisseling. Deze

gebiedjes bestaan bij de gratie van het "vergeten worden" en de

hemel zij dank, dat egaliseren en inzaaien met Lolium perenne

zo duur is

Nog even een vergelijking met een heel ander landschapstype:
het bos. Op de pleistocene zandgronden van het Gooi komen veel

eiken/beukenbossen voor, afgewisseld met naaldhout. Ver van de

menselijke woningen zijn deze bossen malacologisch niet erg in-

teressant. In de naaldhoutbossen en zeer donkere loofbossen vindt

men of helemaal geen mollusken of alleen enkele (kleine) exempla-
ren van Arion intermedius. In wat lichtere bossen komt daar dan

Arion subfuscus bij, de bruine wegslak, naar mening van de schrij-

verons mooiste naaktslakje met zijn warmbruine, zeer mooi geteken-
de lijfje. Nadert men de rand van het bos en de menselijke wo-

ningen, dan duikt steeds meer Euconulus fulvus op, die vooral in

jonge bossen zeer massaal optreedt. Meer soorten vindt men pas

op echt vervuilde plaatsen, waar veel mensen komen: Oxychilus
alliarius, Discus rotundatus, Vitrea crystallina, Punctum pygmaeum,

Nesovitrea hammonis en soms Zonitoides nitidus. Hoezeer vele mol-

lusken ook in het bos afhankelijk zijn van de rommel van mensen,

kan men demonstreren aan een zeer donker en sterk vervuild spar-

renbosje aan de rond van Huizen, waarin veel kinderen spelen.
Men zou denken, hier houdt geen slakje het uit. Toch krioelt het

bosje van vier soorten slakjes: Arion intermedius, Nesovitrea

hammonis, Oxychilus alliarius en (aan de rand) Succinella oblonga.
Eenzelfde bosje, 800 meter verderop, niet vervuild en onbereikbaar

tussen de akkers, leverde na lang zoeken slechts drie exemplaren

van Arion intermedius op.

Samenvatting; 1) In het Gooi zijn vele molluskensoorten sterk af-

hankelijk van de nabijheid van de mens. "Soortenrijke slakkenre-

servaatjes" ontstaan op de grens van steden en dorpen in puinho-

pen, vuilstortplaatsen e.d., die sterk verwaarloosd zijn en bedekt

met een ruderale vegetatie en struiken. Het is er vochtig, de bo-

dem is sterk eutroof en niet erg verzuurd. In de loop van tiental-

len jaren ontwikkelt zich hier een rijk molluskengebied. Voor de

bossen is m.i. een zelfde ontwikkeling aan te wijzen.
2) Natuurbeschermingsinstanties hebben geen belangstelling voor

dit soort terreinen en dulden ze ook niet in hun bezittingen. Ge-

meentebestuurders zijn ze een doorn in het oog, omdat het er zo'n

"rotzooi" is. Dat is jammer, want er zijn aanwijzingen, dat van-

uit deze plekken vele slakken de omgeving koloniseren.

3) Voor veldwerkers zal het interessant zijn om na te gaan of el-

ders in het land de soortensamenstellijg anders is dan in het Gooi.


