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Op de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn tussen lg6o en l 995 ongeveer een mil
toen poelslakken gekweekt. Dankzij een grote groep van onderzoekers weten we
thans veel meer over het leven van onze Gewone poelslak en over de chemische
regulatie van zijn gedrag.

Amsterdams onderzoek naar het gedrag van de Gewone

Brinta voor een miljoen

De poelslak komt voor in zoet water waar
geen of maar weinig stroming in zit.
De Nederlandse naam geeft dit al aan,
maar de door Linnaeus gegeven weten-

schappelijke naam, Lymrvaea stagrva/fs, is

nog duidelijker (lymnos oet water; stag-

nalis stilstaand)
Deze zoetwaterslak wordt overal in ons

land aangetroKen en heeft in hoge mate
geprofiteerd van de ontginningen en pol-
dervorming sedert de middeleeuwen.
Door het graven van vele sloten en vaarten
voor de ontwatering van deze nieuwe land-
bouw- en weidegebieden ontstond een
enorm areaal van ondiepe zoetwaterbioto-
pen, waarin het water veelal stil staat.
Zo lang deze sloten maar biologisch
beheerd worden, vormen deze een ideaal
leefgebied voor poelslakken. Verontreini-

ging met bestrijdingsmiddelen en metalen
zoals koper is fataal.
Ook de huidige machinale najaarsschoon-
maak van sloten is zeer nadelig omdat
daarbij ook de bodembedekking meege
voerd wordt. Vele slakken komen zo op de
oever terecht en zijn niet in staat om terug
te kruipen naar het water.
De Gewone poelslak (er zijn meer soorten
poelslakken) is goed herkenbaar aan de
opgeblazen laatste winding van de schelp.
Bovendien is het de grootste zoetwater-

longslak die in ons land voorkomt.
De schelp is rechts gewonden: met de ope-
ning naar je toegekeerd ligt deze rechts.
Linksgewonden exemplaren komen zelden
Voor

Het is niet gemakkelijk vast te stellen hoe-
veel poelslakken zich op een plek bevin
den. Veelal zitten deze dieren op de bodem
orde zijwanden van bijvoorbeeld een sloot
Omdat de schelp vaak begroeid is met
algen en ook het lichaam een grijze kleur
heeft, zijn ze daar moeilijk op te merken
Zodra echter de zon schijnt en er goed
zicht is in het slootwater kun je ze zien 'zit
ten

SLIJMSPOREN
In het late voorjaar en de zomer kruipen
poelslakken ook naar het wateroppervlak,
meestal via waterplanten zoals rietstengels
en zo komen ze op de onderkant van drij-
vende bladeren van de waterlelie en de gele
plomp. Dan vertonen ze ook een levendi
ger activiteit omdat de temperatuur van het
water daar het hoogst is en er zuurstof
door deze planten geproduceerd wordt
Ze kunnen ook los van een ondergrond
langs het wateroppervlak kruipen. In tegen
stelling tot de landslakken, zoals de Wijn-
gaardslak, bewegen deze slakken zich
namelijk niet met behulp van de spieren in
de voetbodem maar door de activiteit van
trilharen die slaan in de door de voet

geproduceerde slijmlaag. De slijmproduc-
tie gaat continu door, zodat bi) het kruipen
langs het wateroppervlak er een slijmspoor
achter het dier gevormd wordt. Dat is aan
te tonen door een grasspriet achter de slak
door het water te bewegen waardoor je het

dier aan dat slijmspoor naar je toe kunt
trekken. Men beweert dat deze slijmspo

KN NV-PROJ ECT zoo6
WATERBEESTJ ES GEZOCHT
Met het oog op het KN NV-waarnemingsproject van
dit jaar plaatsen we in deze jaargang van Natura
steeds een artikel, waarin de op te sporen water-
beestjes boven water worden gehaald. In de vierde
aflevering komt de Gewone poelslak aan bod.
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ren, ook wanneer die op het oppervlak van
planten zitten, door de slakken als onder-
ling communicatiemiddel gebruikt worden.

gievoorziening [s aangewezen op een
anaeroob metabolisme
Deze interessante vluchtreactie is er wel de

oorzaak van dat het hanteren van de poel
slak, bijvoorbeeld als proefdier, met grote
voorzichtigheid moet gebeuren. Het dier is
zeer stressgevoelig en reageert in laborato
riumexperimenten op een injectie met het
uitstoten van al het bloed. Voor het wegen
of het meten van de afmetingen van de
schelp is het het beste om een penseel
voorzichtig onder de voet van de vastzit-
tende slak te steken, waarna deze gaat dril
ven en die dan met een lepeltje uit het
water te tillen en zo min mogelijk aan te
raken. Een gestresste slak is dagenlang
'van streek

4 ADEM HALING
Bij longslakken bestaat de long uit een een-
voudige gladwandige blindzak. Daarin

bevindt zich gewoonlijk lucht en de voor de
hand liggende gedachte is dat deze long
dient voor de ademhaling. De belangrijkste
plaats voor de gaswisseling bil zoetwater-
longslakken is echter de huid. Bil normaal
voortbewegen is een groot deel van het
lichaamsoppervlak in contact met het
water zodat er via de huid diKusie van

zuurstofen koolzuur kan plaatsvinden.
Alleen bi) een hoge watertemperatuur. wan-
neer de dieren actiefzijn en de voortplan
ting en groei veel energie vergen, wordt de
longademhaling van belang. Ook alleen

onder die omstandigheid gaat de slak gere-
geld naar het wateroppervlak, draait hij zijn
schelp zo dat de longopening aan het
wateroppervlak reikt en met een zeer zacht
plofte opengaat(in ons land alleen nog te
horen binnenshuis met de slak in een

potje) en ververst hil de lucht in de long-
holte.

Wanneer de long met lucht gevuld is en er
geen contact met de ondergrond is, drijft
een poelslak aan het wateroppervlak en
moet dus een vast object vinden om weer
naar dieper water afte kunnen dalen.

VOEDSELVERWERKI NG
Poelslakken eten een groot deel van de
dag. De consumptie heeft een positieve
relatie met de hoogte van de watertempe
ratuur. omdat daarmee navenant het
niveau van het metabolisme en hun

beweeglijkheid stijgt. De dieren eten voora
plantaardig materiaal, algen, maar ook
hogere waterplanten wanneer deze niet te
hard zijn. Ze lijken een voorkeur te hebben
voor afstervende planten. In een aquarium
stellen ze zachte gekneusde slabladeren
zeer op prijs. Maar een dode soortgenoot
is ook welkom. Ze zijn eveneens dol op
Brinta. Dat vervuilt het water weliswaar

sterk, maar ze krijgen er niet genoeg van
Dit voedsel werd in laboratoriumproeven
gebruikt om de spijsvertering te bestude
ren. Deze is namelijk zeer ingewikkeld
Voedselopname gebeurt door de rappende

bewegingen van een spiermassa die uit de
mondopening gestoken wordt en die is

bekleed met grote aantallen zeer regelma-
tig gerangschikte tandjes, de radula
Vast voedsel wordt zo gepakt en naar bin-
nen getrokken waarbij de kaken een stukje
afsnijden. Via de slokdarm komt dit ruwe
materiaal in de maag. Deze bevat altijd
zandkorrels die dienstig zijn bil het verma-
len van het voedsel door de contractie van

de dikke spierwand van de maag, zoals we
dat ook kennen van de vogelmaag. Daarna
komt het voedsel in de middendarm en

daar vindt door een aantal gecilieerde(van
zweepharen voorziene) goten sortering
plaats:

(1) Grove stukken (vaatwanden van planten
vallen daarin op) worden in slijm verpakt
en onverteerd afgevoerd naar de einddarm
Dit is de grootste fractie van de reces
(2) Het fijnstkorrelige materiaal wordt
getransporteerd naar de middendarmklier,
een groot orgaan dat de schelppunt groten-
deels vult. De middendarmklier is een sterk
vertakte blindzak. De cellen in de wand ver-

VLUCHTREACTI ES
Een verblijfaan het wateroppervlak is ech-
ter gevaarlijk omdat predatoren op de loer
liggen. Om die predatoren en andere ver-

storingen te ontwijken, is een vluchtgedrag
ontwikkeld. Bi) aanraken van de slak, of
soms zelfs als er alleen maar een schaduw

over de slak beweegt, trekt deze zich in zijn
huis terug, perst daarbij de longholte leeg
en zakt snel naar de bodem. Dit is dus een

tweede fu nctie van de long.
Een nog verder gaande vluchtmogelijkheid
doet zich voor wanneer het dier ruwer

wordt aangeraakt. Dan trekt het zich nog
veel verder in de schelp terug en perst via
een speciale opening vrijwel al zijn bloed
naar buiten. Omdat het bloed bijna de helft
van het lichaamsvolume uitmaakt, kan een
predator het dier na deze lozing alleen nog
bereiken door de schelp stuk te maken.
Het bloed is bijna kleurloos omdat het
ademhalingspigment haemocyanine is.
Herstel van het bloedvolume gaat heel vlug
al is de samenstelling niet meteen nor-
maal. Na een uur kruipt de slak weer rond
jbil kamertemperatuur). Dit is ook wel
wenselijk omdat zoetwaterbodems zuur-
stofarm zijn en de teruggetrokken slak, die
geen zuurstofreserve heeft, voor de ener-
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VAN SLAK NAAR MODELSYSTEEM
In 1957 besloot professor dr. J. Lever van de Vrije
Universiteit te Amsterdam om het onderzoek

van Dierkunde te richten op de vraag naar het
voorkomen van hormonen in slakken. Daarover
was toen niets bekend. AI snel bleek de in ons

land veel voorkomende grootste zoetwaterlong-
slak Lymnaea stagrJa/;s, de Gewone poelslak, het
meest geschikte proefdier te zijn. Die slakken
zijn echter lang niet altijd voldoende te vinden in
het veld, zeker niet in de winter. terwijl het ook
onaanvaardbaar is zoveel dieren in de natuur te

vangen. Bovendien bleken deze slakken in hoge
mate door parasieten geinfecteerd te zijn.
Daarom werd besloten de dieren in het laborato-

rium te kweken in speciaal hiervoor ontworpen
sloten': ondiepe kunststofbakken waarin het

water zachtjes stroomt en waarbij het water door
gelijkmatige toevoeging van schoon water van
constante kwaliteit blijft. Daarbij kon het leiding-
water niet zomaar gebruikt worden omdat dit
koper bevat uit de leidingen. Door aansluiting
van een ijzeren leiding direct op de gemeente-
lijke waterleiding werd dit probleem opgelost.
Als voedsel kregen de slakken zachte slabladeren
en afen toe wat Bemax, een soort havermout.
Na een paar maanden zijn de slakken groot
genoeg (schaalhoogte 3o-35 mm) om als proef-
dier te dienen. Geen van de studenten heeft ooit

bezwaar gemaakt tegen dit proefdiergebruik.
Het onderzoek richtte zich aanvankelijk op aller-
lei organen (ogen, evenwichtsorganen, huid, hart

en bloedvaten, geslachtsorganen, enzovoorts),
maar al spoedig bleek het zenuwstelsel het
meest geschikt voor een langdurig multidiscipli
nair onderzoekprogramma. De aandacht was
vooral gericht op de identificatie van boodschap
permoleculen, speciaal de zogenaamde neuro-
peptiden, die door de zenuwcellen worden afge-
geven en die talloze functies vervullen. Dit sloot
uitstekend aan op het onderzoek aan zoogdieren
en de mens, zodat deze slak als een modelsys-
teem gebruikt kon worden.
Het unieke van dit zenuwstelsel is al door Jan
Swammerdam gesignaleerd in zijn BI/be/ der
Natuur(1673). Het zeer kleine zenuwstelsel(dia
meter 3 mm) is doorzichtig en bevat zeer grote
zenuwcellen die kleurschakeringen vertonen tus-

sen rood, geel en wit en die altijd in vrijwel con-
stante aantallen op dezelfde plaats liggen.

Zo kan men langdurige studies doen aan ge"den-
tificeerde zenuwcellen, wat in zoogdieren niet
kan

In de laatste jaren is het onderzoek aan slakken
sterk verminderd en meer toepassingsgericht
met gebruik van ratten en muizen. In de periode
1960-1995 zijn totaal ongeveer een miljoen slak-
ken gekweekt voor het onderzoek. Er zijn vele
proefschriften over verschenen en artikelen over
gep ubliceerd .

tonen fagocytose, dat wil zeggen dat zil
voedselpartikeltjes opnemen in vacuolen
waarin de eigenlijke vertering plaats vindt
Opname door de cellen kan alleen wanneer
de partikels zeer klein zijn, niet groter dan
o,4 micrometer. Deze intracellulaire vorm
van vertering is zeer efHcient zoals blijkt uit
de grijze restanten ervan die door de cellen
worden afgestoten en die met tussenpozen
als een wittige substantie uit de midden-
darmklier naar de einddarm worden

gevoerd
l3) Tenslotte is er een overloop voor een
teveel aan aanvoer van kleinkorrelig mate
daal. Dit wordt continu afgevoerd als een
dun slijmslingertje naar de einddarm.
Bij plantenvoeding is dat groengekleurd
door de vele chlorophylkorrels die daarin
voorkomen

Het zal hieruit duidelijk zijn dat de reces
van deze slakken er interessant uitzien:

een gelatineuze koker die afen toe onder
broken wordt door de wittige brok midden
darmklier afval en over het geheel slingert
zich het groene strengetje van de overloop
De verblijftijd van het voedsel in de slak is
voor het grove materiaal zeer kort
2 a 3 uur bil een temperatuur van 20 gra-
den Celsius. De middendarmfractie doet er

echter langer over.

Met een eenvoudig proefje is de transport-
snelheid van het voedsel door de slak aan

te tonen. Bi) een plotselinge wisseling van
sla naar Bemax (aanbieden als gedroogd
papje op een stukje glas in een weckpot)
treedt al na een paar uur een kleurverande-
ring op van de grove faeces fractie die eerst
groen is, naar de kleur van meel (zemelen)
Soms is ook heel fraai het slingertje van de
overloop te zien dat uit spierwitte zetmeel-
korreltjes bestaat. Uit het verteerde zet-
meel komt veel glucose vrij, waardoor de
glucose concentratie in het bloed binnen
een uur veertig keer zo hoog wordt als nor-
maal. Dit heeft geen nadelig eKect op het
dier. De slak gaat alleen veel minder eten
waardoor de bloedwaarden van glucose
weer dalen.

Een andere eigenaardigheid als gevolg van
deze wijze van voedselbehandeling is het
Geit dat slakken graag hun uitwerpselen

weer opeten. Ze houden van slijm en de
samenstelling is nagenoeg gelijk aan die
van het eerder opgenomen voedsel.

Eileg vindt plaats in mei-juli. Een legsel

bestaat uit een doorzichtige gelatineuze
buis waarin een variabel aantal eieren ligt,
tot wel tweehonderd stuks. Elk ei bevat

gewoonlijk een geelgekleurde eicel, terwijl
de ruimte verder wordt ingenomen door
een vloeistofdie rijk is aan eiwitten en
vooral veel galactogeen. Dat is een voor
slakken kenmerkend polymeer van de sui-
ker galactose, vergelijkbaar met het glyco
geen/glucose dat de energierijke reserve-
stof is bil bijvoorbeeld de gewervelde
dieren. Een legsel is dus een kostbare ener
gierijke investering voor de slak. Letsels
worden in het biotoop meestal aangetrof-
fen op de onderzijde van drijvende bladel
ren ofals die er niet zijn op bijvoorbeeld
rietstengels, maar altijd in de hogere water
laag en op een vaste ondergrond. Glas en
plasticzakjes vinden ze ook prima

ZORG VOOR H ET NAG ESLACHT

De poelslak is een simultane hermafrodiet.
dat wil zeggen dat in de gonade tegelijker-
tijd eicellen en zaadcellen tot rijping
komen. Daarom wordt de gonade ovotestis
genoemd. Bil deze slak ligt dit orgaan cen-
traal in de punt van de schelp, omgeven
door de middendarmklier.
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EILEGGEDRAG
Ondertussen vindt het eileggedrag plaats
Eerst blije de slak op de, als zo gunstig
beschouwde, plaats stil zitten gedurende
een klein halfuur. Daarna gaat de slak op
deze plek ronddraaien en raapt ondertus-
sen de ondergrond schoon, dat wil zeggen
alle slijm en algen worden verwijderd.
Dit wordt pas beeindigd als het legsel te
voorschijn komt. De slak drukt het legsel
nu vast, precies op de schoongemaakte
plek en kruipt er daarna nog een keer
omheen. Het hele proces duurt bil 20 gra
den Celsius zo'n anderhalfuur.

AI deze gedragingen worden apart ofin
samenwerking gereguleerd door verschil
lende neuropeptiden afkomstig van de eer-
der genoemde groepen zenuwcellen
(CDC). Deze vuren voor de regulatie van
het hele proces ongeveer een uur. Buiten
deze perioden van activiteit zijn ze altijd
elektrisch in ruste

Het is zeer waarschijnlijk dat alle gastropo
den over een systeem als hier beschreven
beschikken, al zullen er onderling verschil-
len zijn.

Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden
dat er buiten de gastropoden een eileg-gen
voorkomt dat homoloog is met dat der
CDC. Men kan veronderstellen dat dit com

plexe gen is ontwikkeld uit een gen dat
slechts voor een boodschapper codeerde
die de simpele lozing van de eieren in het
milieu opwekte, zoals dat bil andere groe-
pen mollusken, zoals de mossels en oes
kers, het geval is. Bil de slakken is er dus
gelijktijdig geinvesteerd in het ontwikkelen
van energierijke eieren en een gedragsre-
f)ertoire dat de ontwikkelingskansen van

het nageslacht sterk verhoogt

CHEM ISCH E SIGNALEN
Een interessante vraag is nu hoe dit legsel
tot stand komt en hoe het ouderlijke
gedrag wordt gereguleerd. In de loop van
vele jaren onderzoek is gebleken dat daar-
bij een genetisch vastgelegd complex van
chemische signalen vanuit de hersenen
een rol speelt. In de hersenen liggen twee
dentieke groepen zenuwcellen(code
CDC), waarin een gen tot expressie komt
dat codeert voor een aantal kleine eiwitmo-

leculen die neuropeptiden genoemd wor-

den. Dit gen heeft een lange evolutionaire
geschiedenis, want het komt in sterk gelij-
kende vorm ook voor in de zeeslak Ap/ys/a.
Onder de hierboven deels al genoemde
speciale milieucondities, die alle gunstig
zijn voor de ontwikkeling van de embryo's,
worden die circa honderd zenuwcellen

gelijktijdig elektrisch actiefen geven hun
signaalsto#en afin het bloed. Deze condi-
ties zijn: lange daglengte, hogere tempera-
tuur. schoon water, vaste ondergrond.
Dit betekent dat wanneer aan deze voor-

waarden is voldaan, door deze zenuwcellen

de beslissing wordt genomen om tot ei-
leginductie over te gaan. Maar nu ontstaat
het probleem dat het legsel eerst nog moet
worden gemaakt.
Er komen daarom gelijktijdig twee proces
sen op gang. In de geslachtsorganen wordt
het legsel gemaakt en ondertussen treft het
dier voorbereidingen om dit goed te kun-
nen vasthechten op de ondergrond.
AI tijdens de eerste tien minuten van het
vuren van de zenuwcellen vindt de ovulatie

plaats van tientallen rijpe eicellen in de
ovotestis. Deze reageren namelijk op een
van de afgegeven factoren het zogenaamde
eileghormoon. De eicellen worden bijeen-
gebracht door trilharen aan het eind van de
afVoergang van de ovotestis, vlak voordat

deze zich splitst in een mannelijke en vrou-
welijke gang. Daar liggen ze enige tijd en
worden bevrucht. Vervolgens worden ze

een voor een gebracht in de vrouwelijke
afvoergang, waar ze elk in een blindzakje
worden omgeven door het 'eiwit' en een

dun kapsel. Vervolgens worden ze vergaard
in de zogenaamde uterus ('baarmoeder')
waar alle eieren tezamen worden omgeven
door de eerder genoemde gelatineuze buis.
Er wordt niet altijd 'op iedereen gewacht'
vaak wordt de verpakking afgebroken en
wordt er een groepje onverpakte eicellen
aan het letsel toegevoegd. Die ontwikkelen
zich niet.

Deze voorkeuren hebben een diepere bete-
kenis. Losse legsels zinken direct naar de
bodem, die in sloten zuurstofarm is waar-
door het legsel verloren gaat. Het water
van een sloot heer aan het oppervlak een
hogere temperatuur. die snel stijgt bil zon-
neschijn, zodat de embryo's snel ontwikke-
len. Het kapsel is glad, stijfen transparant
en daarom niet gemakkelijk door bijvoor-
beeld vissen op te merken en te grijpen.
Bovendien kunnen de jonge plakjes na het
uitkomen direct gaan eten van het gelati-
neuze kapsel en van de algenrijke onder-
kant van de plantenbladeren: zil kunnen
nog geen materiaal fragmenteren.
De keuze van de plaats van een letsel is
dus niet een zaak van een zekere voorkeur.

maar is van belang voor het voortbestaan
van de soort.

J. Joodse is emeritus hoogleraar Dierkurlde
aart de Vree Universiteit erl jarenlang lid van
de KNNV.

VRAATS POREN

In een eenvoudig experiment konden we de beteke-
nis van het voorafschoon eten van de ondergrond
voor de bepaling van de hechtplaats van het legsel
aantonen. Een glasplaat smeerden we met stijfsel
in. De slak deponeerde er een legsel op. Naderhand
kleurden we de stijfsel. Zo zijn de vraatsporen en de
schone plek met daarop het legsel goed zichtbaar te
maken
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