
Ogen op steeltjes: slakken op de kaart gezet

Takkenweer is
prima slakkenwee

Hommels, tuinvogeis erl vlinders waren
drie van de vier onderwerpen van de afge-
lopen waarnemingsprojecten van de
KNNV orlder de noemer 'Natuur aan

huis', een vierjarenplan. Het vierde en
laatste onderwerp was nog niet nader
gedefinieerd, maar moest ook weer te vin-
den zijn in de eigen tuin ofwoonomge-
ving.
Het idee om voor het thema slakken te

kiezen werd wakker gemaakt door een van
de redacteuren van Natura, Louis Bou
mans die daartoe was benaderd door

Stichting ANEM00N. Deze stichting is,
samen met EIS-Nederland al enige jaren
bezig met het Atlasproject Nederlandse
Mollusken(ANMI. Hierin participeren
nog meer instanties, zoals de Nederlandse
Malacologische Vereniging. Men over-
woog een slakkenwaarnemingskaart te
laten drukken en met Natz4ra mee te ver-
spreiden en de vraag was wat dat zou gaan
kosten. Als dat plannetje werd uitgevoerd
zouden alleen KNNV-leden mee kunnen

doen en het zou toch veel leuker zijn als
een groot publiek mee kon doen met een
project. Slakken hebben bil velen een
slechte naam en worden door tuinliefheb

bers verafschuwd. Niet terecht natuurlijk
en daar zou toch echt wat aan moeten wor-

den gedaan. Dan is een waarnemingspro-
ject een prachtig middel om de slal&en
eens in het zonnetje te zetten, nlguurlijk
dan, want ze hebben er een vreselijke
hekel aan. Zo kreeg het slal&enproject
gestalte en hoe meer erover gesproken
werd des te meer mensen het idee

omarmden. Hoe meer je van die beestjes
weet, hoe enthousiaster je wordt.

M EDIA-AAN DACHT

De KNNV heeft er geen spijt van gekre-
gen. De aandacht die dit project heeft
gekregen in de pers en via andere media is
groot geweest. Alle landelijke dagbladen

hebben er in grote artikelen aandacht aan
besteed en verschillende radiostations heb.

ben interviews gevraagd. Hanny Rene-
man, de schrijfster van de rubriek Slakken
aZs huisdier die het afgelopen jaar in
Natura verscheen, is zelfs bi) RTL-pro
gramma l.gn4 iets over haar slakken
komen vertellen. Dat was een leuke uit

zending, waarbij de nadruk lag op het feit
dat slakken erg aardige dieren zijn

iF YOU CAN'T Beer THEM,
EAr THEM
Dit project maakte ook bij het publiek veel
los. Het KNNV-bureau werd overspoeld
met telefoontjes en brieven met vooral vra
gen over hoe van slakken te kunnen wor-
den verlost. Via het project is vooral gepro-
beerd uit te dragen dat dit nou juist niet
de bedoeling was, maar dat het mogelijk is
de tuin zo te beheren dat ook slakken

er ongestoord kunnen leven en deel uit
maken VRrl het grote geheel, zoals dat in
de natuur bedoeld is

Als een gekldgheidje is geopperd om de
Segrijnslakken dan maar op te eten als het
echt de spuigaten uitloopt, indachtig de
Britse zegswijze "lfyou can't beat them,
eat them".(De echte uitdnikldng is :

'ifyou can't beat them, join them.
De variatie "eat them" is van Rykel de
Bruyne en is al geopperd in het boek Van
Nonnege fot Tonnage).

Dat werd niet door iedereen begrepen

DE RESUl:LATEN VAN HET KN NV
PROF ECT 'OGEN OP STEEUJ ES'

Aantal waarnemingen 4361

Aantal waarnemingen via website lg85(46 %)

Aantal waarnemingen via kaarten 2376 (54 %)
Aantal waarnemers circa 7oo

NATURA @ ZOOG/3



Behalve dat het erg ingewikkeld is en een
langdurig proces om de slald<en te berei-
den, was het advies niet serieus bedoeld,
want het is voor slald<en allerminst een

zachte dood, maar wel snel en minder erg
dan slal&enkorrels of zout strooien.

Klaarmaken ging dan ook menigeen te
ver, hoewel desondanks slechts weinigen
de Segrijnslak koesteren. Bijna iedereen
deelde mee deze slak 'over de schutting
te zetten. En hopelijk bleefhet daarbij en
werden er geen hardere maatregelen
genomen. Ook de meeste naaktslakken
werden op die manier afgevoerd. Uit de
vele brieven bleek dat er ook wel slal&en-
liefhebbers bestaan en dan niet als consu-

ment, maar helaas waren de haters in de
meerderheid.
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OP DE KAART
Het is gelukt om de slakken weer op de
kaart te zemen, letterlijk en figuurlijk.
De gegevens die dit project heeft opgele-
verd, zijn gebruikt voor het atlasproject.
Leuke waarnemingen hebben weer wat
meer lege pleld<en op de kaart ingevuld en
hierdoor weer bijgedragen aan de kennis
over de Nederlandse landslakken.

Wie ook in de periode na het project gege-
vens wil doorgeven over halle) in Neder-
land gevonden landslakken, zoetwater- en
zeemollusken, kan als vanouds de data
doorgeven aan het Atlasproject Neder-

landse Mollusken (ANM).
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Zo'n zevenhonderd waarnemers hebben

slakken gemeld, bijna de helft via de web-
site, de anderen via de zoekkaart. De drie
meest waargenomen soorten zijn de
Gewone tuinslak, de Segrijnslak en de
Grote wegslak. Vooral de kleine slakken
zijn minder gemeld, waarschijnlijk door
hun onopvallendheid. Leuk is dat hetldei-
nere Boerenknoopje door veel mensen
werd gezien; dat is dan ook een zeer leuk
en herkenbaar slakje. De winterslak bil
uitstek, de Glasslak, werd weinig gemeld,
waarschijnlijk omdat maar weinig mensen
in de winter naar slal&en kijken. De favo-
riete plek voor het waarnemen van slaldcen
was de eigen tuin, maar ooklcwamen er
waarnemingen binnen uit parken, bos en
volkstuinen.
De meeste vondsten werden in mei en

juni gedaan, hoewel slaldcen met goed zoe-
ken het hele jaar door te vinden zijn. In
totaal konderl 4357 waarnemingen worden
verwerkt voor dit verslag(zie Figuur i).
In de nabije toekomst worden door Stick
ting ANEM00N de gegevens verder
geanalyseerd en nieuwe vindplaatsen
nagekeken.

Tabel 2

Aantal waarnemingen per biotoop

:!!gb
SEGRIJNSLXK HW
De Segrijnslak is verreweg de meest
gehate slak. De waarnemingen komen
voornamelijk uit 'de eigen tuin'. Vaak
vergezeld van cijferlijsten, ingestuurd
om te laten zien hoe moeilijk het leven

van een tuinbezitter is

Inderdaad: ze zitten inmiddels door het

hele land, ze planten zich zeer sne
voort, groeien snel, eten vrijwel alles,
van planten tot papier tot stopverf.

Toch... wie er een tijdje naar kijkt ziet
grote verschillen in kleur. vorm en
gedrag onderling. Als dier best wel leuk.
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;Witrand' hebben alle mogelijke kleuren
en alle mogelijk streeppatronen. Alleen de
witrand heeft een echt witte mondrand.

Deze leeft oorspronkelijk vooral in kalkge-
bieden als Limburg en het gebied rond
Nijmegen. Maar ook elders zitten ver-
spreide populaties. Aad de kenners is het

nu om uit te zoeken welke waarnemingen
inderdaad van 'echte' witranders zijn(en

ofhet project inderdaad nieuwe vindplaat-
sen opleverde, zoals het doel van opname
op de kaart was). Veel mensen hebben
mogelijk zwartgerande ook als witgerande
doorgegeven. Niet erg, daar komen we
door heronderzoek, uiteindelijk, wel uit.

deze slal&en gevangen". De slak werd in
verhouding wat minder gemeld; in de win
ter kijken immers minder mensen naar
slakken.

G EWONE OF
G ROTE WEGSLAK

Van de 'wegsigaar' ofwel Grote wegslak
kwamen vele honderden waarnemingen
binnen. Vrijwel niemand was echt bbl met
deze slak: "slijmerig" en "eng". "De schrik

voor mijn planten"; "je durfde amper in je
tuin te werken; greep er coTtstant inl"; 's
Avonds een rondje dorp was slalom
lopen"; " soms tientallen in een 'rorldeta-
Gelconferentie"' enzovoorts. Het beroemde

schoteltje bier werd vooral tegen deze jon
gene(of meisjes; ze zijn tweeslachtig) vaak
ingezet.

HEESTERSLAK
De Heesterslak is meer een liefhebber van

ruigere terreintjes. Bosranden, parken,
duinranden, soms ook tuinen. En ja,
natuurlijk ook in heesters. Hoewel altijd
gespikkeld met een paarsrode vage streep,
zijn er grote verschillen in vorm qua
hoogte en breedte. Maar altijd hebben ze
een bijna ronde, wittige mondrand.
De meeste waarnemers herkennen de

soort wel goed.

LICHTE AARDSLAK
We waren benieuwd naar de Lichte aard

slak. Volgens veel gegevens zou deze soort
in Nederland sterk achteruit gegaan zijn
Toch](wamen er nog bijna zoo waarne-
mingen binnen. Van een deel blijkt uit
beschrijvingen dat het toch een andere
soort was(meestal de Gewone wegslak)
Toch zitten ze blijkbaar nog her en der in
Nederlandse huizen, kemel.s en waterput-
ten verborgen, zoals blijkt uit opmerkin-
gen als "in huis"; "in de put van de water-
meter"; "Elk jaar heb ik die Lichte aardslak
in huis aangeuoffen. 's Nachts zijn zil
actief. ongeveer om een uur of3, soms wat
eerder" en "De slakken zaten te smullen

van de brokjes van onze kat, binnenshuis
boud huis, met vochtige, ongebruikte kel-

der)". Meerdere waarnemers hebben foto's
als bewijsmateriaal

wiJNCAARDStXK
De Wijngaardslak is in Nederland in een
aantal kerngebieden(kalkrijke duinen en
Zuid-Limburg) een algemene verschijning
en komt daar soms ook in hoge aantallen
voor. Ook in andere delen van het land

werd de soort waargenomen, maar dan in
lage dichtheden. Soms worden Wijngaard-
slal&en meegenomen uit het buitenland
en succesvolle introductie kunnen leiden

tot een grote populatie buiten de kalkge-
bieden, zoals in Zuidoost Friesland en
waarschijnlijk ook in Boswachterij Auster-
litz jzie Figuur z). Andere vindplaatsen
beEreHen vaak volkstuintjes en heemtui
nen waar de soort is aangevoerd ofuitge-
zeE. Sommige waarnemers gaven zelfs toe
zelfslakken uit Belgie en Frankrijk in hun
Luim te hebben uitgezet.

BOERENKN00PJE
Het Boerenknoopje is blijkbaar, misschien
mede door dit projectj?), een favoriet bil
veel tuinspeurders. Door meerdere men-
sen liefkozend 'knoopjes' genoemd; ook
een keer 'muntjes'(vanwege de platte

ronde vorm?). Ooit leefde deze slak vooral
in bosachtig gebied. De overstap naar tuin-
tjes is in de laatste eeuw onopvallend,
maar wel vrij rigoureus gemaakt.
Draai hout of stenen om in een liefst lek-

ker rommelig tuintje en de kans is onge-
veer dertig procent 'dat u 'm heeft'.

En je kunt ze gerust houden. Ze eten oud
hout en(oud) blada&al. Van verse plantjes
blijven ze gewoonlijk at

TiJCERSLXK 0F
G ROTE AARDSLAK
De naam tijgerslak sprak duidelijk meer
tot de verbeelding dan de 'ofEcidle' Neder-
landse naam Grote aardslak. Het zijn
prachtige, qua patroon zeer variabele, vrij
slanke dieren. Ze kunnen fiks worden.

Er worden door waarnemers afmetingen
tot i8 cm genoemd. Net als de Lichte aard-
slak, kom je ze ook soms binrlenshuis
tegen: "Grote aardslak in regenputle en
serre".; "Tot l6 nov. nog steeds Grote
aardslak, zelfs in huis"; "in de ijskelder,
allen bi) de ingang". Ook de beroemde
paring(hangend aan slijmdraden met
onderuit hangende, in elkaar gekronkelde
penissen) is meermalen waargenomen en
ze16s gefotografeerd("parend aan slijm-

draad a3rl een boom op ca 3o cm hoogte
De meeste mensen vonden ze "mooi maar

wel schadelijk"; "Vanwege enorme baat-
zucht ruimen we de Grote aardslak syste-

SECKIJNSLAK
De Segrijnslak is vaak door waarnemers
op de invulkaarten grappend veranderd in
sagrijnslak, sjagerijnslak, chagrijnslak,
etcetera. Dat sloeg dan uiteraard op de
waarnemers(tuinbezitters) zelf.
De Segrijnslak is eert ingevoerde soort. Hij
leeft nog geen eeuw in Nederland, maar is
inmiddels door het hele land aanwezig,
zowel in tuinen als daarbuiten. Nog het
minst te vinden in 'echte' natuurgebieden.

OOOKSCHiJNENDE
G LASSLAK

Waarom is de Doorschijnende glasslak in
het project betrokken? Omdat je deze dun-
schalige, glasachige soort vooral in de win-
ter ziet. Jammer genoeg was het plaatje
niet zo natuurgetrouw. Het huisje is altijd
flessengroen, nooit witgrijs. Meerdere
mensen verwarden andere slalden hier-

mee. "'Grote aantallen Doorschijnende

glasslak; wij noemen ze ook de Barn-
steenslak." en "kan ook jonge Segrijnslak
zijn geweest"; "gaat om slald€en die er uit-
zien als een Wulk, een paar zeer kleine.
z-4 mm groot". Zomerwaarnemingen zijn
soms wat dubieus: " i4-l8 juni hebben we

G EWONE TUI NSLAK EN WITG E-
RANDE TU INSLAK

De Gewone en de Witgerande tuinslak
zijn voor kenners niet altijd l-z-3 uit elkaar
te houden; voor 'beginners' is dit al hele-
maal moeilijk. Zowel de 'Gewone' als de
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matisch op". Toch stimuleerde de soort
mensen ook tot lyrische beschrijvingen
;prachtig zebra-gestreept": "eerder als een

panter gevlekt dan een tijgerstreep" en
zelfs gedichtjes als "er zit regelmatig een
tijgerslak in onze groentebak

WO RM NAAKTS LAK '
De Wormnaaktslak leeft nog maar kort
jenkele decennia) in Nederland. Toch
breidt hij zich in ras tempo uit. Ze leven
deels onder de grond enlcruipen ook door
gaten van regenwormen. Het zouden
revers zijn, maar ze zijn ook in aardappels
aangetroffen. Vaak te vinden orlder gras-
plaggen en grote stenen. Verreweg de
meeste mensen hadden echter moeite met

het herkennen. Alle grijzige slakken die er
een beetje dun uitzagen, werden voor de
Wormnaaktslak uitgescholden. Uit be
schrijvingen en maten blijkt dan dat het ze
zeker niet waren. Vooral de Gevlekte

al&erslak(Deroceras reticulatum; ook wel
Sla-slakje genoemd) is vaak voor Worm-
naaktslak uitgescholden. Hoeveel van de
tientallen meldingen werkelijk tot deze
soort behoren is helaas niet duidelijk. De
experts moeten het maar uitzoeken.

OVERIGE SLAKKEN

In het KNNV-boekje Slakken in beeld wor-
den nog meer slakken behandeld. Mede
daardoor kwamen er ook meldingen bin-
nen van Barnsteenslakken, Aldurslaldcen,
Glansslalden, Clausilia's en Agaatslakken

Tabe13

Aantal waarnemingen per soort

' aantal

859

795

635

448
326

264
248
232

l54
lo4

soort

Gewone tuinslak [Cepaea nemora/fs]

Segrijnslak IHe//x aspersal
Gewone / G rote wegslak l.4rion citer rtt#usl

Witgerande tuinslak]Cepaea hortend/s]
G robe aardslak/tijgerslakILfmax max/must

Wijngaardslak IHe/ix pompt/al

H eesterslak l.4rianta arbustoruml
Boeren knoopje ID/sc;us rotundatus]

Worm naaktslak IBoettgerf//a pa//ens]

Lichte aardslakll/max./7apusl

,7 soort

Doorsch ijnende glasslak IVftrfna pe//ucidal
Haarslak jnrfc;hia hesp/dal
G rite glansslak ]Oxych//us draparnaudi]

Slanke barnsteenslak IOxy/oma cf e/egansl

[)on kere gli ms]ak ozon/tofdes n/tidus]

G rauwe wegslak l.4rfon cirfumscr/pfusl

kleine akkerslaklDeroceras /lepel

Schorshorentje IBa/ea pemersal

Gewone barnsteenslak ISucc/r7ea putrisl

Oorvormige poelslakIRadfx aurfcu/ar/al

aantal

91

l7
10

2

Tabe14
Aantal waarnemingen per soort per biotooptype, voor de meest gevonden soorten

biotoop
soort

Gewone / G rote wegslak l.4rfon citer rtl#usl

Gewone tuinslak]Cepaea rlemora/is]

Segrijnslak [He/fx aspersa]

Wil ngaardslaklHe//x pomatfa/

Witgerande tuinslak [Cepaea horEens/s]

tuin

l32

bos

27

27

4o

wegberm

z6

volkstuin park

l4
l8

l7

12

t8

l8
z6

35o

345

76
l68

l3
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Ook werden meermalen waterslal&en

gemeld (uit tuinvijvertjesl

CONCLUSIE
Niet alleen letterlijk zijn de slal&en op de
kaart gezet. Door het project hebben veel
mensen meer kennis gel<regen over de
leefldjze van slaldcen en vooral geleerd,
dat niet iedere slak een aanval doet op
tuinplanten, maar dat ze hun nut als com-
posteerders in de tuin het jaar rond bewij-
zen. Hopelijk is ook hun rol in de voedsel-
keten door dit project duidelijk gemaakt
en heeft dit tot gevolg dat slakken door
veel meer mensen gedoogd en niet meer
vernietigd worden.
Dankzij het KNNV project hebben meer-
dere serieuze waarnemers zich opgegeven
voor het Atlasproject.

UNIEKE KURKENTREKKER-
TUI NSLAK GEVONDEN !
'Heb ik mijn kurkentrekker in de tuin laten
slingeren? Ned Kijk nou es, hil kruiptl"
l5 mei 2005, 's morgens werd iets na acht
uur. in een tuin bil Lelystad een uiterst bil
zondere ontdekking gedaan. Er moesten
diverse experts, onder meer van het Zo61o
wisch Museum in Amsterdam aan te pas
komen om dit weekdier (het was duidelijk

een slak, maar welke?) op naam te bren
gen
Uiteindelijk blijkt het te gaan om een
abnormaal vergroeid exemplaar van de
Gewone tuinslak (Cepaea nemora/;s) Alleen

heer dit 6ne dier in plaats van het normale
bil iedereen bekende, knopvormige slak-
kenhuisje, er een met een totaal uitgerekte
vorm: "Het is alsofiemand alle windingen

helemaal uit elkaar heeft getrokken'

MaHjke van Damme-Jongsten is proyedleider

op het KNNV-b beau in Utrecht.

l.awrens SparHus rBIO.DIV) verzorg de

website en dataverwerking van KNNV'prefec-
ten

Met dank aan RykeZ de BrKyne die als lande-

!ijk co0rdinator van het Attasproject Neder-

landse A4oliwsken mede-irlitiatif;/homer van

het projed was en zijn kennis van slakken in
dienst heef gesteld van het prqect.

Tevens dank aan AdHaan Gmelig Afqling,
voorzitter van StichtingANEM00N, die

onder meer gezorgd heft poor vr#wiliigers om

de gegevens in te voeren er} di op verzoek aan

serieuze waarnemers het 'siakkenpakket' pan
het ANM mef uitgebreide zoekkaarten en een
handleiding foestwurde.

SLAKKENPOEZIE
We kregen veel slakkenfoto's toegestuurd
en zelfs een borduurpatroon voor een slak
in kruissteek. Anderen sloegen aan het dich
ten ofstuurden bestaande gedichtjes in

Een op deze manier volledig vergroeid slak
kenhuisje is uiterst zeldzaam. Voor dit ver-
schijnsel is een duur woord beschikbaar:
dergelijke slakkenhuisjes zijn 'scalaride

Rekel de Bruine q Gerrard C. Cadre 'Op haar daag'linkse tocht langs het slootje
kreeg vanochtend een preuts escargotje,

de schrik van haar leven

ze zag daar zo-even,
drie naaktslakken gaan in hun blootjel "

(met toestemming overgenomer} uit
het boek 'Van NonneQe tot lonneye')

Enige citaten uit de stapels brieven:
lk leg iedere avond een paar katten-

brokjes op de keldertrap voor mijn slak-
ken

:lk twijfel of het lichte aardslakken zijn.
want ze drinken niet erg graag van het
schoteltje bier'
'lk heb bakjes bier neergezet en ving
wel veertig slakken per bakje. Helaas
hadden ze graag een hapje sla bil de
borrel, dus mijn zaaigoed werd nooit
hoger dan twee cm.
De slakken in de tuin overleefden onze

ontmoeting niet.'
Deze natuurbeleving vind ik niet zo

leuk: ze vreten alles op

'Dankzij de info in Groei erl B/oef laat ik

nu de andere huisjesslakken met rust'

Het KNNV-prcjed 'Ogen op stceiyes' werd

mede gf$nancierd met ste n van het VSB-

jonds en het KF HeinfoKds.

1.:1iVSB fonds
Dubbele helix

lk had hun een beter lot gegund,
die twee verliefde slakken

Ze hadden het op elkaar gemunt
en elkaar ook goed te pakken

Maar ik kwam achter in mijn tuin
en vulde lege zakken

met onkruid en ook met wat puin
Toen hoorde ik het krakken

kiHein,fonds

Het boek/e Slal&en in beeld is ook na dit
prded nog gewoon verkrijgbaar by dc KNNV.
Het boek Van Nonnetje tot Tonnetje over de
landsZakken, zoetwafersiakken enjossieZe

schelpen in en om Amsterdam, is nog bg

Stichting A NEMOON verkrijgbaar.

Dit heb ik niet gewild, o nee,
ze hadden kunnen blijven

Mijn voet plette hen alletwee

Vermorzeld zijn hun lijven.
Een zielig hoopje snot ligt daar

uitd rokend op de stenen
De liefdespijltjes naast elkaar.

er haast van wenen
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