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In Nationaal Landschap 'Het Groene Woud' staat het kalkrijke gebied de Scheeken
inmiddels bekend om zijn slakkenrijkdom. Begin dit jaar trofik ruim duizend slakken
aan in 66n monster en ik vond circa vijhig verschillende soorten slakken.
Wat een dagje inventariseren op kan leveren...

Slakkenparadijs in
Nationaal Landschap
'Het G roene \X/oud'

Het Groene Woud' in Noord-Barbant

raakt steeds meer in de belangstelling door
de enorme biodiversiteit. Stond de Meieril
al bekend om haar waardevolle flora en

fauna, het natuurbeleid van de laatste jaren
heeft met haar kwaliteitsimpuls de terug-
keer van enkele bijzondere soorten moge-
lijk gemaakt. Steeds vaker zijn er waarne-
mingen van doelsoorten als zwarte
ooievaar en steenmarter. Naast aanspre-

kende andere soorten als lange ereprijs,
eenbes, boomvalk en hazelworm, komen
er steeds meer gegevens over minder
opvallende soorten ongewervelde dieren.

WINTERSLAK M ET ANTIVRIES
De grote verrassing was toch wel de vondst
van de oorvormige glasslak in de Schee
ken; een soort die tot dan toe alleen van
Zuid-Limburg en het Rijk van Nijmegen
bekend was. Een typische winterslak die
door de antivries in z'n lichaam in staat is
om zelfs in de sneeuw actief rond te kmi.
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Nog enthousiaster was ik toen ik in dat
zelfde gebied ook de gladde clausilia en de
geribde clausilia vondl twee soorten die
verder alleen van Zuid-Limburg bekend
waren. In 1979 was al eens 66n exemplaar
van de geribde clausilia gevonden vlakbij
de A2. Het idee dat dit wel eens een 'ver

sleept' dier kon zijn werd ontzenuwd door
mijn vondst van een populatie. Dat de
Scheeken voor slakken een bijzonder
gebied vormt, is te verklaren door de voch
time. kalkrijke, lemige bodem

Aan het eind van zoo4 had ik in de steden
driehoek Til burg-Eindhoven-'s H ertogen
bosch al 78 soorten slakken en mosselen

geinventariseerd. Naaktslakken zil n vaak

moeilijk te determineren. Die groep bewaar
ik voor later.

+cLden ta fa.«

STROOISELMONSTERS
Sinds 2001 heb ik vanuit een sluimerende

belangstelling voor slakken een inventarisa-
tie opgezet in het gebied. Mijn belangstel-
ing ging daarbij vooral uit naar de natuur-
kern, maar ik betrok ook waarnemingen en
vondsten uit de rest van de Meieril. In eer-
ste instantie heb ik al wandelend met het

blote oog gezocht naar soortenrijke plaat-
sen. Om ook de kleinere soorten te kunnen
nventariseren heb ik later strooiselmon-

sters meegenomen en met sterke vergro
ting uitgezocht
Van de provincie Noord-Brabant waren

maar weinig gegevens bekend. In zo'n wit
gebied is elke vondst van belang. Gezien
het landelijke verspreidingspatroon kon ik
aardig wat soorten verwachten. De eerste
maanden bestond de inventarisatie vooral

uit herkenning en bevestiging, maar lang-
zamerhand kwamen er verrassingen in
beeld. Zo bleek op sommige plaatsen de
grote clausilia (Ba/ea b/p//Gala) massaal
voor te komen

GEKN l ELD OP EEN VUILNISZAK
Begin 2005 besefte ik dat ik al vier soorten
C/ausf//a's kende uit de Scheeken. maar dat
ik ze nooit in 66nzelfde monster had aan

getronen. Een goede reden om eens te
gaan zoeken in het tussenliggende gebied
Op 4 januari nam ik op vier veelbelovende
plekken monsters door knielend en liggend
op een vuilniszak met een loep de omge-
ving afte zoeken. Bil voorkeur verzamelde

ik alleen lege huisjes en werden exempla-
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ren van levende soorten genoteerd.
Een enkele keer nam ik een strooiselmon.
ster mee.

Op de terugweg naar de fiets zag ik balan-
cerend op een balk over een waterloop dat
er na hoog water restanten op de oever bil
de balk waren achtergebleven. Dit aan
spoelsel bleek barstensvol met slakken te
zitten. Voorzichtig nam ik het als vijfde
monster in een klein zakje mee. Een veel-
belovende dag.

CLAUSILIA'S OFWEL REGENSLAKKEN
C/nasi//a's zijn opvallende, met het blote oog her-
kenbare slakken. De dieren hebben langwerpige
huisjes en kunnen de mondopening inwendig
afsluiten met een klepje, het zogenaamde clausi-
lium

In Belgie heten deze soorten heel toepasselijk
regenslakken omdat ze bil regenachtig weer mas
saai te voorschijn komen en ze dan tot meters hoog
op de stammen van bijvoorbeeld populieren zijn te
vinden

DETERMI N EREN

Thuis legde ik de monsters te drogen
Met het aanspoelsel kon ik niet wachten.
lk schudde het uit en bekeek het onder de

stereomicroscoop. Uiteindelijk duurde het
enkele avonden voor ik er alle slakken

(1018 exemplarenl) met een pincet had uit
gepakt

Nog verbazingwekkender was het grote
aantal soorten. Prachtige vormen als de sp;
nu/osa variant van het tractorwieltje met
schubbige uitsteeksels, uiteenlopende
maten van het jonge dwergpuntje van min
der dan l mm tot een heesterslak van

z,4 cm, exemplaren met rare vergroeiingen
zoals een slordig opgerold riempje en
moeilijk te vinden soorten als het aard
sch ijfj e

OGEN ONDER AAN STEEUJ ES
Bil de meeste landslakken staan de ogen
op steeltjes. Zoetwaterslakken hebben hun

ogen meestal onder aan die voelsprieten.
Dit geldt ook voor de dwergslakken.
Deze landslakjes zijn zelfs volwassen, met
amper twee millimeter lengte, nog frieme-
lig klein, maar door hun witte huisjes vaak
toch nog net met het blote oog te herken-
nen. Hun ogen zie je makkelijker in de
tekst dan onder de microscoop.

BIODIVERSITEIT
In totaal vond ik in het aanspoelsel 2g
soorten landslakken, l7 soorten zoetwater-
slakken en enkele moeilijk te determineren
erwtenmosseltjes, die ik voor later onder-
zoek bewaar. In dit monster zat niet alleen
meer dan de helft van alle reeds bekende

soorten uit het gebied, er zaten ook vier
soorten bij die ik nog niet in Het Groene
Woud gevonden had. Omdat de waterloop
een beperkte plaatselijke afvoerende func-
tie heeft moeten alle exemplaren uit de
Scheeken afkomstig zijn.
Er bleek een grote overlap met het aantal
soorten van de overige vier monsterplaat
sen. Daarin vond ik ook nog eens twee
soorten clausilia's die niet in het aanspoel
sel zaten. Een dag met meer dan achten-
veertig soorten in 66n gebied geer wel een
goed beeld van biodiversiteit

Toch was er nog steeds geen monster waar
ik alle C/aus;//a's bil elkaar gevonden had.
Zouden de ogenschijnlijk minieme ver
schillen in hun habitat zo bepalend zijn?
lk moet er nog maar eens gaan zoeken
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SLAKKEN RESERVAAT
Naast de Scheeken zijn ook de beekdalen
van de Beerze en de Rosep interessante
vindplaatsen. In het natuurontwikkelings
gebied Banisveld is zelfs een deel als slak-
kenreservaat uitgerasterd. Werkzaam heden
gaan zo niet ten koste van de diversiteit en
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NATIONAAL LAN DSCHAP
'H ET GROENE WOUD',
VEELHEID l N VERSCHEIDEN HEID
Het Groene Woud is de natuurkern in de steden-

driehoek 's Hertogenbosch Tilburg Eindhoven

Het is een aaneenschakeling van reeds bestaande
natuurgebieden als de Oisterwijkse bossen en
vennen, de Kampina, de Mortelen, de Scheeken,
het Dommeldal en de Geelders die met zo'n 7500
ha een belangrijk onderdeel vormen van de Ecolo
gische Hoofdstructuur. Deze natuurkern ligt in het
gebied dat onlangs in de Nota Ru/mte is aange-
merkt als Nationaal Landschap
Kenmerkend voor Het Groene \X/oud is de afwisse-

ling in het landschapl van schrale heide en vennen
n de Kampina tot voedselrijke populierenbossen
n de Scheeken en bloemrijke graslanden en moe-
rassen in het Dommeldal. Buiten deze natuurkern

ligt een afwisselend agrarisch cultuurlandschap
met enkele landgoederen. Een landschap dat
naast de Dommel wordt doorsneden door ver
schillende beken als de Beerze en de Rozep en
door deze gevarieerde overgangen de mogelijkhe-
den biedt voor een grote diversiteit

(zie www.hetgroenewoud.com)

HET GROENE WOUD

de eKecten van de inmiddels gestarte
begrazing kunnen beter gevolgd worden

Ook andere onderzoeken bevestigen dat
Noord Brabant van wit gebied tot zeer slak
kensoortenrijke provincie is gepromoveerd
Voor liefhebbers een goede reden om eens
een bezoek te brengen aan met name 'Het
G roene Woud'

Kees Margry is bioloog en als projectleider en

docent Ruimtelijke ordening en Natuurbeheer
verbonden aan Helicon-opleidingen MBO
BoHel.
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