
- 3 -

INHOUD

Samenvatting 3

Summary . 5

Inleiding 7
Materiaal en methoden 8

Beschrijving der soorten 10

Oecologie 15

Verspreiding 17

Algemeen 17
In België 19
Densiteit 30

Uitbreiding van D. caruanae in België 33

Overwegingen 33

Besluit 40

Oproep tot medewerking 41
Dankwoord 42

Literatuur 42

SAMENVATTING

Tot de Belgische fauna behoren momenteel vier soorten van het genus

Deroceras: D. reticulatum (MÜLLER, 1774), D. laeve (MÜLLER, 1774), D. agreste

(LiNNAEUS, 1758) en D. caruanae (P0LL0NERA, 1891). Alles samen werden voor dit
studiedocument meer dan 12.000 exemplaren, gespreid over ongeveer 2.600 monsters

van Deroceras-soorten, onderzocht.

De huidige verspreiding (december 1983} van deze naaktslakken wordt aan de
hand van U.T.M.-kaarten op basis van 10 x 10 km2 hokken, vergeleken met de
situatie in december 1971. Er dient opgemerkt dat toen heel wat minder gegevens

bekend waren. Voor de periode tussen 1971 en eind 1983 worden de vondsten van

drie Deroceras-soorten jaar per jaar vergeleken met een kaart waarop alle op

landslakken bemonsterde 10 x 10 km2 hokken voor dat jaar aangeduid zijn. Voor

D. agreste wordt echter, gezien het geringe aantal gegevens, slechts één ver-

spreidingskaart gegeven, met aanduiding van de jaartallen der vondsten.
Voor de vier Deroceras-soorten wordt tevens een overzichtskaart voorgesteld,

waarop voor elk U.T.M.-hok is aangegeven, hoe vaak de betreffende soort er tot

eind 1983 werd aangetroffen.
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Tenslotte geeft een reeks cumulatieve kaarten een duidelijk beeld van de
snelle uitbreiding van D. oaruanae.

D. retioulatum en D. laeve zijn oorspronkelijk inheemse soorten in België
(autochtone soorten). Zij zijn heden ten dage zeer wijd verspreid en zeer alge¬
meen. Eerstgenoemde is wellicht voor ons land de meest algemene landslak.

D. retioulatum kan in elk 10 x 10 km2 hok in België aangetroffen worden,

gewoonlijk in groot aantal. Wij beschikken over vondsten afkomstig van 96% van

de bemonsterde U.T.M.-hokken in België, waarbij aan het ontbreken van gegevens

over de 4% resterende hokken geen faunistische betekenis dient gehecht te worden.
Deze soort leeft in vrijwel elke biotoop. Zij ontbreekt zelden op stortplaatsen.
D. retioulatum is een uitgesproken synantrope soort, die schade berokkent aan

vele cultuurgewassen.
D. Iaeve werd tot nu toe in 55% van de bemonsterde U.T.M.-hokken aangetrof¬

fen. Zij is over het hele land verspreid vooral in de provincies Antwerpen en

Limburg. Zij komt vooral voor op zéér vochtige terreinen en is geen uitgesproken
synantrope soort. Zij wordt zelden in grote aantallen aangetroffen.

D. agreste zou een oorspronkelijk inheemse soort kunnen zijn, die in dat

geval in België de westelijke grens bereikt van haar verspreidingsgebied op die
breedtegraad. De soort is in ons land zeer zeldzaam, met in de vier zuidelijke
provincies een beperkt aantal plaatselijke populaties. Tot nu toe zijn er ons

slechts 13 vondsten bekend uit de periode 1972-76. Het is echter ook mogelijk
dat deze populaties het gevolg zijn van min of meer recente introducties. Aange¬
zien D. agreste géén synantrope soort is, zal haar verspreiding hoofdzakelijk
via natuurlijke weg plaatsvinden. Het is duidelijk dat in zo'n geval een snelle

verbreiding over grote oppervlakten uitgesloten is.
D. oaruanae is duidelijk geen autochtone soort in België. Deze naaktslak

werd in ons land ingevoerd kort vóir 1968. Zeer waarschijnlijk zijn er talrijke
opeenvolgende introducties geweest. Vanaf 1972, neemt het aantal vondsten, voor¬

al in de noordelijke helft van België, zeer snel toe, zodanig dat wij kunnen
spreken van een explosieve uitbreiding. Vijftien jaar na de eerste vondst in

België, is D. oaruanae één onzer algemeenste naaktslakken geworden. Zij werd
reeds in 57% van de bemonsterde U.T.M.-hokken aangetroffen. Zij komt voor in
nagenoeg alle biotopen, en stelt weinig eisen aan het milieu. De soort wordt

dikwijls in grote aantallen aangetroffen, vaak samen met D. retioulatum.
D. oaruanae is in België een uitgesproken synantrope soort. Zij is momenteel
zelfs meer verspreid dan D. laeve, uitgezonderd in de Ardennen.

Een aantal overwegingen in verband met de verspreiding van de Deroceras-
soorten en in het bijzonder wat de uitbreiding van D. oaruanae betreft, worden
naar voren gebracht.
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Naast een korte beschrijving van de vier soorten worden tot nu toe niet

gepubliceerde gegevens over de oecologie van deze naaktslakken vermeld.
Tenslotte wordt een oproep gedaan tot de niet-professionele en professio¬

nele malacologen alsook tot alle natuurliefhebbers, om eigen gegevens over

landslakken (in het bijzonder van het genus Deroaeras), die in hun bezit zouden

zijn, kenbaar te maken bij de afdeling Recente Invertebraten van het Koninklijk

Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Wij hopen hiermee de verspreidings-
kaarten nog te kunnen vervolledigen, en de verdere evolutie van de verspreiding
van deze naaktslakken te kunnen volgen.

SUMMARY

The distribution of the species of the genus Deroceras RAFINESQUE, 1820
in Belgium (Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae)

Four species belonging to the genus Deroaeras are known from Belgium:
D. reticulatum (MÜLLER, 1774), D. laeve (MÜLLER, 1774), D. agreste (LlNNAEUS,
1758) and D. caruanae (POLLONERA, 1891).

In total more than 12.000 specimens representing circa 2.600 lots of
Deroaeras species were identified and recorded on U.T.M. grid maps with 10 x

10 km squares.

The distribution of D. reticulatum, D. laeve and D. caruanae as known at

the end of 1971 is compared with a map showing all records of landsnail species
in Belgium till then. A similar comparison is given for the year 1983. From the
period 1972-1983, year to year maps showing all records of each of these three
Deroaeras species, are compared with a corresponding map compiling all landsnail
records of the same year. For D. agreste, only one distribution map is given.
The numbers indicate the year of recording.

For each of the four Deroaeras species a général map is presented, with

every 10 x 10 km square indicating the number of recordings up to December 1983.
At present D. reticulatum, D. laeve and D. caruanae are very widespread

and common, the first being probably the most common landsnail species in
Belgium.

D. reticulatum and D. laeve are autochthonous species in Belgium.
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D. reticulatum can be found in any 10 x 10 km square in Belgium and general-

ly in large numbers. Records from 96% of the sampled 10 x 10 km squares are at

our disposai, the remaining 4% having no faunistic significancy. The species
lives in almost any kind of biotope and scarcely fails on rubbish-tips. It is
a synanthropic slug, to be regarded as a major pest of many crops.

D. laeve has been recorded up to now in 55% of the sampled 10 x 10 km

squares in Belgium, in a wide variety of damp or very damp biotopes. It is
rarely found in large numbers.

D. agreste could be autochthonous in Belgium, attaining here the western-

most edge of its actual range. The species seems to be very rare in Belgium with
a limited number of local populations in the four southern provinces. Up to now

only 13 records are known from the period 1972-1976. However, these populations
could also be the resuit of introductions. Since D. agreste is not synanthropic,
the species is mainly thrown on natural ways for dispersai. It is clear that in
such a case a rapid dispersai is excluded.

D. caruanae is definetely not autochthonous in Belgium. The slug was intro-
duced in Belgium shortly before 1968. Most probably there have been a number of

subséquent introductions. From 1972 on, the number of records increased very

rapidly, showing an explosive dispersai of this slug. A series of cumulative

maps clearly shows this phenomenon. Fifteen years after the first record,
D. aaruanae became one of our commonest landsnails, having been recorded in
57% of the sampled 10 x 10 km squares in Belgium. It is obvious that D. caruanae

is a synanthropic species in Belgium and occupies the same habitat as D. reticu-
latum. This could explain the imposing extension in relation with human activi-

ties. At present D. caruanae is more densily distributed than D. laeve, except
in the Ardennes.

A brief description of the four Deroceras species is given. Moreover,
unpublished ecological data on these slugs are presented.
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INLEIDING

Voor globale gegevens over de verspreiding van de land- en zoetwatermol-
lusken van België, dient men terug te grijpen naar de publikaties van W. ADAM,
1947 en 1960.

In Europa kende het malacologisch onderzoek in de loop van de laatste 20

jaar echter een sterke uitbreiding. De "European Invertebrate Survey" (E.I.S.),
die in 1969 startte, heeft hierin zeker een stimulerende rol gespeeld. Een van

de doelstellingen van het project is het bevorderen en aanmoedigen van het ver¬

zamelen, karteren en interpreteren van gegevens over de verspreiding van onge¬

wervelde dieren in Europa, alsmede van de daarmee in verband staande oecolo-

gische gegevens.

België verleende ook wat de weekdieren betreft hieraan zijn medewerking.
In 1970 kreeg, op initiatief van de eerste auteur, de studie van de Belgische
malacofauna een nieuwe impuls. Vanaf dat jaar werd ons land door personeel van

de afdeling Recente Invertebraten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen (K.B.I.N.), op uitgebreide schaal bemonsterd, waardoor de
reeds aanzienlijke verzamelingen van dit Instituut verder aangroeiden. In die
periode werden ook een aantal soorten, waaronder Derooeras caruanae (P0LL0NERA,
1891) en D. agreste (LlNNAEUS, 1758), als nieuw voor de Belgische fauna beschre¬
ven (J.L. Van Goethem, 1974).

In 1977 kreeg deze faunistische en oecologische survey een nog grotere di¬
mensie dank zij een toelage van het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek
(F.K.F.0.-project nr. 2.0073.77) en de medewerking van vooral het Laboratorium
voor Algemene Dierkunde (Directeur Prof. Dr. W.N. VERHEYEN) van het Rijksuni-
versitair Centrum Antwerpen (R.U.C.A.). Van 1977 tot 1982 bemonsterden Dr.
R. MARQUET en de heer W. WENDELEN in het raam van hogervermeld F.K.F.0.-project
1.516 lokaliteiten, verspreid over geheel België. Zij verzamelden 2.753 monsters

die ongeveer 130.000 exemplaren van landslakken omvatten.
Deze werkzaamheden resulteerden in een doctoraatsproefschrift ( R. MARQUET,

1982) dat een basiswerk vormt voor alle later onderzoek inzake verspreiding en

oecologie van landmollusken in België. Dit omvangrijke werk zal in de komende
jaren in een aantal afleveringen in diverse tijdschriften gepubliceerd worden.

Los van dit veldwerk werd ook "binnenskamers" een omvangrijk programma uit¬

gevoerd. Sinds 1979 worden namelijk alle gegevens, afkomstig van de verzamelin¬
gen van het K.B.I.N., gecodeerd en ingelezen in de computer. Na voltooiing van
dit bijzonder uitgebreid en tijdrovend werk, zal het mogelijk zijn de beschikbare
informatie voor allerlei doeleinden, ook andere dan zuiver wetenschappelijke,
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op een praktische wijze te gebruiken. Een voorsmaakje hiervan is de vaststelling
van de explosieve uitbreiding van twee naaktslaksoorten (Boettgevilla pattens
en Deroceras caruanae) tijdens de zeventiger jaren.

Het doel van dit studiedocument is, aan de hand van een aantal kaarten met

U.T.M.-grid, de verspreiding in België van de verschillende soorten van het genus
Deroceras weer te geven en te bespreken. Bovendien wordt ook de uitbreiding van
de pas in 1968 voor het eerst in België waargenomen soort D. caruanae, voorge¬
steld en besproken. Naast een korte beschrijving van de vier in België voorko¬
mende Deroceras-soorten, worden een aantal tot nu toe niet gepubliceerde oecolo-

gische gegevens over deze naaktslakken vermeld.

In een breder kader moet dit studiedocument ook gezien worden als een stap
in de richting van een up to date "Atlas van de landslakken van België", die
naar wij hopen over een paar jaar zal gepubliceerd worden.

MATERIAAL EN METHODEN

Voor dit studiedocument beschikken wij over ongeveer 2.600 monsters van de
in België voorkomende soorten van het genus Deroceras. In het totaal omvatten

deze monsters circa 12.000 exemplaren die (voor het allergrootste deel) bewaard
worden in de verzamelingen van het K.B.I.N.

De verspreiding van de verschillende Deroceras-soorten wordt weergegeven
aan de hand van landkaarten met U.T.M.-grid (UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR),
met als eenheid hokken van 10 km op 10 km. Als gevolg van dit U.T.M.-raster
wordt België verdeeld in 375 hokken. In dit aantal zijn ook de perifere vierkan¬
ten begrepen die slechts ten dele Belgisch grondgebied omvatten. Er dient ook

nog opgemerkt dat ter hoogte van de meridiaan van 6° oosterlengte, de hokken
kleiner zijn en de vorm vertonen van een rechthoekig trapezium.

Het grote voordeel van het gebruik van het U.T.M.-grid is evenwel dat de
gegevens van alle aan de E.I.S. deelnemende landen zonder problemen in een

Europese U.T.M.-kaart kunnen ingepast worden.
De gebruikte symbolen kunnen in twee reeksen ingedeeld worden:

- Enerzijds symbolen die gebruikt worden in het kader van de E.I.S. Alle gege¬
vens werden door minstens één der auteurs gecontroleerd.

Vóór 1950, levend verzameld of waargenomen.
• Vanaf 1950, levend verzameld of waargenomen.
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- Anderzijds symbolen die slechts betrekking hebben op één enkel welbepaald jaar

(1971-1983). Alle gegevens werden door minstens één der auteurs gecontroleerd.

♦ Deroceras-soorten, levend verzameld of waargenomen.

M Bemonsterde U.T.M.-hokken; landslakken levend verzameld of waargenomen.

© Vondst van D. agreste in een welbepaald jaar (van 1972-1976).

De verspreidingskaarten kunnen in vier categorieën ingedeeld worden:

1. Jaarlijkse kaarten: Een reeks kaarten die de vondsten van de verschillende

Deroceras-soorten (met uitzondering van D. agreste) van één bepaald jaar

weergeven. Elk van deze kaarten kan vergeleken worden met een kaart waarop

alle bemonsterde U.T.M.-hokken van datzelfde jaar worden aangeduid (kaarten
5-52). Bij elke kaart wordt in de rechter bovenhoek een percentage vermeld
dat het aantal positieve hokken voor de betreffende soort aangeeft ten

opzichte van het totale aantal bemonsterde U.T,M.-hokken in datzelfde jaar.

2. Situatiekaarten: Deze kaarten tonen de verspreiding van de verschillende
Deroceras-soorten alsook het aantal bemonsterde U.T.M.-hokken op het einde
van een welbepaalde periode. Kaarten 1-4 geven de situatie weer tot en met

december 1971. Kaarten 53-57 tonen de gegevens tot en met december 1983.

3. Densiteitskaarten: Deze kaarten geven voor elk U.T.M.-hok aan hoe vaak de

betreffende Deroceras-soort er in de loop der jaren werd aangetroffen

(kaarten 58-61).

4. Cumulatieve kaarten (enkel voor D. caruanae): Voor elk jaar, gaande van

1968 tot en met 1983, worden bij elke jaarkaart ook alle gegevens der

voorgaande jaren toegevoegd zodat men een beeld krijgt van de uitbreiding
van D. carvtanae vanaf de eerste vondst in België tot op heden, december

1983 (kaarten 62-74).

Uiteraard dienen al deze verspreidingskaarten met omzichtigheid geïnterpre¬
teerd te worden. Wij zijn er ons terdege van bewust dat zij slechts een relatief
beeld geven van de werkelijkheid. Het ontbreken van gegevens voor vele U.T.M.-

hokken betekent geenszins dat de soort er op dat ogenblik niet zou voorkomen.
Tenslotte mogen wij niet uit het oog verliezen dat elk U.T.M.-hok een opper¬

vlakte heeft van 100 km2 !

De gebruikte bemonsteringsmethoden worden uitgebreid beschreven door

R. MARQUET (ter perse).
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BESCHRIJVING DER SOORTEN

TABEL DER FAMILIES

De in ons land voorkomende landnaaktslakken behoren tot vijf verschillende
families van de klasse der Gastropoda (buikpotigen), namelijk: Arionidae

(wegslakken), Boettgerillidae (wormnaaktslakken), Milacidae (kielnaaktslakken),
Limacidae (aardslakken) en Agriolimacidae (akkerslakken). Deze vijf families

zijn anatomisch goed gekarakteriseerd, ofschoon over de juiste status van

laatstgenoemde nog niet helemaal eensgezindheid bestaat onder de specialisten.
De families kunnen ook aan de hand van louter uitwendige kenmerken op vrij

eenvoudige wijze worden onderscheiden.

1. - Ademopening vóór het midden van de rechterrand van de mantel gelegen;

rugzijde zonder kiel Arionidae.
- Ademopening achter het midden van de rechterrand van de mantel gelegen;

rugzijde met een kiel 2.

2. - Kiel loopt vanaf de staartpunt tot aan de mantel; mantel met kenmerkende

groeven 3.
- Kiel enkel aanwezig nabij het staartuiteinde, reikt dus niet tot aan de

mantel; mantel zonder kenmerkende groeven 4.

3. - Mantel aan de rechterzijde met één naar voren en één naar achteren

gerichte fijne groef Boettgerillidae.
- Mantel in het midden met een duidelijk liervormige groef . . Milacidae.

4. - Dier klein tot middelgroot; mantel naar verhouding groot; lichtgekleurde
ring rond de ademopening; tuberkels op de rug en de flanken kort en

afgeplat, van elkaar gescheiden door ondiepe groefjes; voetzool over¬

langs in 3 dwarsgegroefde stroken verdeeld, waarbij de middenste strook

naar achteren gerichte V-vormige groefjes vertoont . . Agriolimacidae.
- Dier groot tot middelgroot; mantel naar verhouding klein; géén licht¬

gekleurde ring rond de ademopening; tuberkels op de rug en de flanken

langer en meer gewelfd, van elkaar gescheiden door diepere groeven;

voetzool overlangs in 3 dwarsgegroefde stroken verdeeld, waarbij de
middenste strook rechte groefjes vertoont Limacidae.
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BONDIGE BESCHRIJVING

Van de Agriolimacidae komen momenteel in ons land vier soorten voor, die
alle behoren tot het genus Deroceras: D. reticulatum (müller, 1774), D. laeve
(Muller, 1774), D. agreste (llnnaeus, 1758) en D. caruanae (pollonera, 1891).
Op zijn minst nog twee andere soorten: D. sturcmyi (slmroth, 1894) en D. rodnae
grossu & lupu, 1965, zouden op grond van hun verspreiding in Europa eveneens in
België kunnen aangetroffen worden.

Onze Belgische Deroceras-soorten kunnen aan de hand van zowel uitwendige
als inwendige kenmerken gemakkelijk worden herkend. Inwendig is vooral de vorm

van de penis en van de penis-aanhangsels van belang voor de identificatie.

Deroceras reticulatum (MÜLLER, 1774), grauwe akkerslak (fig. 1-2; 9)
Middelgrote naaktslak, 3,5 - 5 cm lang (uitzonderlijk tot 6 cm lang); beige¬
achtig tot geelgrijs gekleurd, soms bruinachtig, meestal met een netvormig
patroon van donkere vlekken, vooral in de groefjes tussen de huidtuberkels;
mantel ongeveer 1/3 van de lichaamslengte; met fijne concentrische groefjes;
rond de ademopening een (onduidelijke) lichtgekleurde heldere ring; staartuit¬
einde spits; voetzool lichtgekleurd; slijm kleurloos en taai (melkwit na her¬

haalde prikkeling); penis met een vrij klein, kenmerkend gelobd aanhangsel
bestaande uit 1-4 vertakkingen van verschillende lengte; ovotestis (hermafro-
diete klier) langwerpig, grijzig-bruin van kleur, duidelijk zichtbaar en ver

naar achteren tussen de viscerale organen gelegen.

Deroceras laeve (MÜLLER, 1774), waterakkerslak (fig. 3-4; 10-11)
Kleine naaktslak, 1,5 - 2,5 cm lang; huid doorschijnend; kastanjebruin tot zéér
donkerbruin gekleurd, gewoonlijk met nog donkerder vlekjes; mantel lichter van

kleur, bijna half zo lang als het lichaam, met minder doch grotere concentrische

groefjes dan bij de andere Deroceras-soorten; rand van de ademopening iets lich¬
ter gekleurd dan de rest van de mantel; staartuiteinde spits; voetzool bruin;

slijm kleurloos en waterachtig; genitaalapparaat in twee verschillende vormen:

een aphallische vorm met een rudimentaire penis die vaak helemaal ontbreekt, en

een phallische vorm waarbij de penis lang en gekronkeld is en voorzien van een

variabel doch eenvoudig aanhangsel.

Deroceras agreste (LlNNAEUS, 1758), akkerslak (fig. 5-6; 12)

Middelgrote naaktslak, 3,5 - 5 cm lang (zelden tot 6 cm lang); licht bruingeel
gekleurd zonder netvormig patroon, soms wat bruiner of grijziger op de rug;

talrijke kleine huidtuberkels; kop en tentakels meestal donkerder geelbruin

gekleurd; mantel ongeveer 1/3 van de lichaamslengte met fijne concentrische
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Fig. 1

x 2,5

Fig. 2

Derooevas reticulatum (MULLER, 1774)

Fig. 3

Fig. 4

x 2,5

Deroaeras laeve (MÜLLER, 1774)

groefjes; rond de ademopening een duidelijke lichtgekleurde ring; staartuiteinde
spits;-voetzool wit tot beige gekleurd; slijm kleurloos en taai (melkwit na her¬

haalde prikkeling); penis met een klein, min of meer gebogen, onvertakt aanhang¬
sel; ovotestis (hermafrodiete klier) klein, donkerbruin gekleurd, tussen de
viscerale organen gelegen.
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Deroceras agreste (LlNNAEUS, 1758)

Fig. 7

Fig. 8

Deroeeras caruanae (POLLONERA, 1891)

Derooeras aaruanae (POLLONERA, 1891), langhalsakkerslak (fig. 7-8; 13)
Kleine tot middelgrote naaktslak; 2,5 - 3,5 cm lang; huid zwak doorschijnend
licht tot donkerbruin gekleurd, zeer dikwijls met een roodachtige of violet¬
achtige schijn; soms grijziger of zwarter en dikwijls met bruine, grijze of
zwarte stipjes die echter geen netvormig patroon vormen; mantel lichter van



- 14 -

Fig. 9-13 : DETAIL VAN HET GENITAALAPPARAAT. PENIS EN PENISAANHANGSELS (x7).
Fig. 9 : D. retiaulatum; Fig. 10 : D. laeve (phallische vorm);
Fig. 11 : D. laeve (aphallische vorm); Fig. 12 : D. agreste',
Fig. 13 : D. caruanae.

kleur dan de staart, ongeveer 1/3 van de lichaamslengte, met fijne concentrische

groefjes; rond de ademopening een zéér duidelijke lichtgekleurde ring; staart¬
uiteinde in zijaanzicht sterk afgerond, zijdelings samengedrukt; voetzool grij¬
zig; slijm kleurloos en waterachtig; mesenterium of visceraal vlies, zwart

(zichtbaar door de huid); penis achteraan met twee holle, gebogen aanhangsels
in de vorm van een hoefijzer (beide van verschillende lengte); tussen deze beide
lobben nog 2 tot 5 onvertakte draadvormige aanhangsels. Deze soort is bijzonder
actief; bij het kruipen wordt de kop ver naar voren uitgestrekt waarbij deze
heen en weer wordt gezwaaid (vandaar de naam langhalsakkerslak).

Voor een uitvoerige beschrijving van D. earuanae en D. agreste, zie
j.L. Van Goethem, 1974.
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De oecologie van de soorten van het genus Devocevas werd door één van ons

(R-M.) grondig onderzocht, zoals uiteengezet in J.J. DE WILDE, J.L. VM GOETHEM
en R. MARQUET (1983a, p. 10) en in R. MARQUET (1982; ter perse). Wij kunnen hier
dan ook volstaan door samen te vatten dat de verdeling van de monsters van de
Devocevas-soorten over acht milieuparameters statistisch vergeleken werd met de

verdeling van de in de periode 1977-82 gevonden landslakken in het algemeen.
Deze parameters zijn: vegetatie, bodem, watergehalte van de bodem, beheer,

grenssituaties *), substraat, kalkgehalte- en zuurtegraad van de bodem.
Hieruit kwamen de volgende vaststellingen.

Devocevas veticuZatum (MÜLLER, 1774)
Dit is onze meest algemene naaktslak en wellicht onze meest algemene inheemse
landslak. Zij is dan ook in haast ieder biotooptype aanwezig, met uitzondering
van dopheide en hoogveen. Het meest komt zij voor op cultuurterreinen, nabij
bebouwingen, op stortplaatsen, op braakliggende terreinen, in tuinen, op akkers
en langs wegen en paden. Opmerkelijk is wel dat zij in grotere bosgebieden
(bvb. het Zoniënwoud, het Meerdaalbos) gewoonlijk tot de randgebieden en de

paden beperkt blijft. In populierenaanplanten en in kleine, sterk door de mens

verstoorde bosrestanten, dringt zij wel tot in het centrum door. Op rotsforma¬
ties is zij zeer zeldzaam; meestal blijft zij er tot de greppels aan de voet

van de rotswanden beperkt. D. veticuZatum is, evenals de volgende soort, tal¬

rijk in rietvelden en in oevervegetaties. Het is een van de weinige naaktslakken
die in duingebieden (duinhoorn, helm) kan doordringen. Meestal blijft zij er

echter wel beperkt tot de lager gelegen delen waar een ophoping van vuilnis,

puin e.d., kan worden vastgesteld.
D. veti-cuZatum komt op vrijwel elk bodemtype voor, maar zij is het talrijkst op

kleiig of lemig zand. Deze soort verdraagt blijkbaar extreem zure en kalkarme
bodems (pH tot 2). Zij is evenwel algemeen op kalkrijke gronden (pH tot 8).
Evenals D. Zaeve is D. veticuZatum algemeen op vochtige bodems. Zij komt ook wel

op moerassige terreinen voor, maar minder algemeen dan D. Zaeve. Daarentegen is
D. veticuZatum ook op drogere (vooral los-droge) bodems te vinden.

Devocevas Zaeve (MÜLLER, 1774)
Deze soort komt minder voor in naald-, loof- en gemengd naald-loofbos, dan op

basis van het geheel van de monsters kon verwacht worden. Zij is daarentegen
zéér algemeen in populierenaanplanten, elzenbroeken, rietvelden en allerlei

kruidenvegetaties langs oevers van waterlopen. De soort is afwezig op rotsen.

Zij komt, hoewel uiterst zelden, in heidegebieden voor, met name in zeer voch¬

tige MoZinia-heide (pijpestrootje). Op cultuurterreinen is D. Zaeve veel minder

*) Met een grenssituatie bedoelen wij een plaats waar, op een beperkte opper¬

vlakte, een duidelijk verschil in reliëf of in vegetatie voorkomt.
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algemeen dan D. reticulatum en D. caruanae.

D. laeve geeft meestal de voorkeur aan kleiig-zandige bodems. Zij werd aange¬

troffen bij alle opgetekende categorieën inzake kalkgehalte en zuurtegraad (pH
waarden gaande van 2 tot 8). Aangezien zij ontbreekt op rotsen, blijkt zij iets
algemener te zijn op kalkarme dan op kalkrijke bodems.
Deze soort komt meestal voor op vochtige terreinen; zij is ook algemeen op moe¬

rassige bodems met water boven het maaiveld, of tot op minder dan 5 cm eronder.

In drogere gebieden is D. laeve meestal afwezig.

Deroceras caruanae (POLLONERA, 1891)
Deze soort blijkt in nog hogere mate dan D. reticulatum aan cultuurterreinen

gebonden *). In tuinen, op braakliggende terreinen, bouwvallen, stortplaatsen

e.d., is zij soms nog algemener dan laatstgenoemde. In grotere bossen blijft
zij strikt tot de randzones beperkt. Zij komt niet voor in naaldbossen en is

zeldzaam, of zelfs geheel afwezig in populierenaanplanten. Ook in kruidenvege¬
taties langs oevers komt D. caruanae veel minder voor dan beide vorige soorten.

D. caruanae wordt hoofdzakelijk op zandbodems gevonden, weinig op kalk- en lei¬
steen. Zij is evenmin als beide vorige soorten beperkt tot een bepaalde cate¬

gorie van kalkgehalte of zuurtegraad.
Wat het watergehalte van de bodem betreft kan hier in grote trekken hetzelfde

gezegd worden als bij D. reticulatum: meestal wordt D. caruanae gevonden op

vochtige terreinen, maar zij is ook aanwezig op zowel moerassige als op los-

droge bodems. Over het algemeen schijnt haar biotoop wel iets droger te kunnen

zijn dan dat van de beide voorgaande Deroceras-soorten.

Aangezien D. caruanae en D. reticulatum eenzelfde habitat bewonen en er

samen talrijk kunnen voorkomen, veronderstellen wij dat bepaalde van hun niche¬
parameters verschillen. Doch om dit te kunnen vaststellen is grondig onderzoek
naar de biologie (voeding, activiteit, voortplanting enz.) van beide soorten

noodzakelijk.

Overigens is het ook mogelijk dat D. caruanae en D. reticulatum éénzelfde

niche bezetten, zodat waar ze nu samen voorkomen er tussen beide wel degelijk
competitie is. Mettertijd zouden we dan een achteruitgang van één van beide
soorten moeten kunnen vaststellen.

Deroceras agreste (LlNNAEUS, 1758)
Voor deze soort beschikken wij over onvoldoende gegevens om een besluit over

haar milieupreferentie te formuleren. Tot nu toe zijn de meeste specimens afkom¬
stig van vochtige weiden ver van bebouwde kommen. In minstens twee lokaliteiten

(in het zuiden van de provincie Namen) kwam deze soort in grote aantallen voor.

*) Dit kan in hoofdzaak te maken hebben met het feit dat D. caruanae vooral

via deze terreinen wordt verspreid.
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Samenvattend kunnen wij de oecologische verschillen en overeenkomsten tussen

de drie in België meest algemene Derooeras-soorten als volgt in tabelvorm weergeven.

BIOTOOP D. laeve D. reticulatum D. oaruanae

kalkrijk / basisch + ++ ++

kalkarm / zuur ++ ++ ++

los-droge bodem - + +

vochtige bodem ++ + +

moerassige bodem ++ + -

kleiig zand + ++ +

zand + + ++

kalk- / leisteen - - -

rotsen - - -

oevers ++ + +

populieren ++ + -

bosranden - + +

loofbos - - -

naaldbos - + -

cultuurterreinen + ++ ++

Biotooppreferenties van de Derooeras-soorten:
++ zeer talrijk, optimaal; + aanwezig; - afwezig of zeldzaam.

D. laeve is van beide andere soorten min of meer oecologisch afgescheiden
door haar optimaal voorkomen in zeer vochtige terreinen, die zowel voor

D. reticulatum als voor D. oaruanae eerder marginale biotopen zijn. Opvallend
is dat deze beide laatste soorten dezelfde oecologische preferenties bezitten,

waarbij D. oaruanae misschien over het algemeen in iets drogere omstandigheden
voorkomt dan D. reticulatum.

Cultuurterreinen zijn voor beide laatstgenoemde soorten de voornaamste

biotoop; zij komen er zeer frequent samen voor, vaak in grote aantallen.

VERSPREIDING

ALGEMEEN

Naaktslakken van het genus Derooeras kan men in nagenoeg geheel het holarc-
tische gebied aantreffen (Eurazië, Noord-Amerika en Noord-Afrika).

Van de in ons land voorkomende soorten hebben D. laeve en D. reticulatum

in Europa de grootste verspreiding. Eerstgenoemde soort komt in bijna geheel het
holarctische gebied voor en is er waarschijnlijk overal inheems ook in Noord-
Amerika. Enkel in het noorden van Skandinavië is zij eerder zeldzaam. D. laeve
werd bovendien in vele tropische en subtropische gebieden en op talrijke eilanden
ingevoerd.
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D. reticulatum treft men in geheel Europa aan, van IJsland en de Shetland-

eilanden tot in het Balkangebied. De soort werd ingevoerd in Noord-Amerika,
Peru, Zuid-Afrika, Australië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland, enz.

D. agreste komt vooral voor in Noord-, Midden- en Oost-Europa. Het is ech¬
ter moeilijk om het verspreidingsgebied van deze soort nauwkeurig te bepalen,
wegens de langdurige verwarring die er bestaan heeft met D. retioulatum.

D. caruanae werd pas ontdekt op het einde van de vorige eeuw op het eiland
Malta. Volgens KERNEY et al. (1983, p. 194) is zij een oorspronkelijk zuidwest-
europese soort die thans een zeer snelle uitbreiding kent naar het Noorden. In

Groot-Brittannië werd zij voor de eerste maal aangetroffen rond 1930 (QUICK,
1949, p. 28; 1960, p. 177). CHEVALIER (1973, p. 206) stelt dat de soort inheems
zou kunnen zijn op de Britse Eilanden en in Frankrijk langsheen de kust (eerste
vondst: Marseille, 1948). Het voorkomen van D. caruanae langsheen de Franse kust
zou in verband staan met de biotooppreferentie van deze maritieme soort. De

vondsten uit het Franse binnenland beschouwt hij als secundaire introducties.
Hij verwijst hierbij naar de vondsten van holocene schelpjes door HAYWARD (1954a,
p. 403). Net zoals in het geval van Boettgerilla pallens SlMROTH, 1912 (zie
DE WILDE et al., 1983a, p. 12) moet deze hypothese als uiterst speculatief wor¬

den beschouwd. Welke graad van betrouwbaarheid bezitten immers identificaties
van naaktslakschelpjes? Diverse auteurs (w.o. REUSE, 1983, p. 199) stellen
immers dat het vrijwel onmogelijk is schelpjes van naaktslakken met zekerheid
tot op de soort te identificeren.

D. caruanae werd in de laatste decennia trouwens ook in talrijke andere
Europese landen gesignaleerd: Zweden, Denemarken, Finland, Duitsland, Zwitser¬
land, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Spanje en België. Daarenboven
dient nog aangestipt dat dit naaktslakje ook werd ingevoerd in de Verenigde
Staten en in Zuid-Afrika.

Het lijkt ons dan ook aannemelijk dat D. caruanae in talrijke landen op

antropogene wijze, dit wil zeggen door toedoen van de mens, werd ingevoerd. De
naaktslak breidde zich daar dan verder uit, vooral in biotopen die onder directe
menselijke invloed staan.

Wij stellen ons daarom op het standpunt dat D. caruanae een oorspronkelijk
mediterrane soort is, waarbij de eerste vondsten in Groot-Brittannië en Frank¬
rijk voorlopers waren van het fenomeen van algemene uitbreiding van deze soort
in Europa en elders, vooral door toedoen van de mens.

Het is helemaal niet zeker dat de schijnbare verplaatsing van D. caruanae
in de loop der laatste decennia van Zuid naar Noord, zich ook in werkelijkheid
zo heeft voorgedaan, evenmin trouwens als de schijnbare migratie van B. pallens
van Oost naar West. Wij mogen immers niet uit het oog verliezen dat wij slechts
over een fractie van de werkelijke gegevens beschikken.
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IN BELGIE

D. ret-iculatum en D. taeve zijn zonder twijfel inheems in België.
Voor D. agreste ligt het probleem iets moeilijker. Deze soort werd voor het

eerst in België gevonden in 1972 te Dinant (M. LAMBIOTTE: 3 exemplaren) en te

Gochenée (W.N. NEUTEBOOM: 1 exemplaar). Sindsdien werd deze soort nog op slechts
11 andere vindplaatsen, alle in de zuidelijke helft van België, weergevonden.

Wij kunnen in ons besluit dan ook niet absoluut zeker zijn over het feit of deze
soort in België autochtoon is of niet.

De eerste vindplaats van D. oaruanae in België is Sint-Lambrechts-Woluwe
(arr. Brussel) waar J. VAN GOETHEM en A. LlEVROUW in 1968 zes volwassen exem¬

plaren en één juveniel vonden.

Wij zijn ervan overtuigd dat D. oaruanae niet inheems is in België, doch
recent werd ingevoerd. Daarvoor baseren wij ons op volgende argumenten *):
- Tijdens de intensieve bemonstering van ons land door W. ADAM en medewerkers

gedurende de jaren 1935 tot en met 1947 werden géén D. oaruanae aangetroffen;
- Bij kontrole van de rijke verzamelingen van het K.B.I.N. werden geen exemplaren

van D. oaruanae, verzameld vóór 1968, aangetroffen.
- In sommige andere Europese landen werd D. oaruanae eveneens slechts in de

laatste decennia aangetroffen: Groot-Brittannië (1930), Zuid-Frankrijk (1948),
Noord-Frankrijk (1958). In Nederland werd zij voor het eerst gevonden in 1969
te Domburg, Zeeland. In vele andere Europese landen werd zij slechts in de

voorbije 10 à 20 jaar voor het eerst gesignaleerd;
- De huidige verspreiding van D. oaruanae in België en vooral de explosieve

wijze waarop zij zich over het grootste deel van ons land heeft uitgebreid,
wijzen onmiskenbaar op recente introductie(s). Bovendien blijkt D. oaruanae

steeds voor te komen op of dichtbij cultuurterreinen.
Onderzoeken wij nu aan de hand van een reeks kaarten (1-57), de versprei¬

ding van de verschillende Derooeras-soorten in ons land. Allereerst bekijken

wij de situatie op het einde van 1971 (kaarten 1-4), waarbij wij vaststellen dat

op dat ogenblik ongeveer de helft van het totale aantal U.T.M.-hokken in België
bemonsterd was. Zowel D. retûcutatum als D. laeve blijken over nagenoeg geheel

België verspreid te zijn, waarbij laatstgenoemde heel wat minder frequent werd

aangetroffen. Voor D. oaruanae,die pas in 1968 voor het eerst in België werd

gesignaleerd,waren tot en met 1971 geen nieuwe vindplaatsen bekend.

Vanaf 1972 zullen wij nu, jaar per jaar, de vondsten van drie Deroceras-
soorten vergelijken met de kaart die alle vondsten van landslakken voor dat¬

zelfde jaar aangeeft (kaarten 5-52). De percentages bij de kaarten drukken het
aandeel uit van de hokken waarin de betreffende soort werd gevonden, ten opzichte

*) Slechts de eerste twee argumenten zijn ook geldig voor D. agreste.



- 20 -

Op landslakken bemonsterde U.1.M.-hokken Vondsten van D. retioulatum

pre
1972

1973

1972

1974



Vondsten van D. taeve Vondsten van D. oamanae
- 21 -

1974
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Op landslakken bemonsterde U.T.M.-bokken Vondsten van D. vetioulatum

1975



Vondsten van D. laeve Vondsten van D. cavuanae 23 -

1975

1977

1978
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Op landslakken bemonsterde U.T.M.-hokken Vondsten van D. vetiautatum

1979

1980

1981

1982



Vondsten van D. ïaeve Vondsten van D. cavuanae
- 25 -

1980

1 981

1982

fflf39%



van het totale aantal bemonsterde hokken. Deze percentages moeten echter als
zéér relatief beschouwd worden, daar geen rekening wordt gehouden met het aantal
bezochte lokaliteiten binnen eenzelfde U.T.M.-hok, noch met de duur van het
zoeken per lokaliteit. Daarenboven zijn niet alle hokken even groot.

Uit de kaarten 5-24 over de periode 1972-76 blijkt reeds dat D. vet-icuZatum
zéér frequent voorkomt in geheel België. Opvallend is dat de vindplaatsen van

deze soort gedurende een bepaald jaar nagenoeg hetzelfde beeld geven als het
totale aantal bemonsterde U.T.M.-hokken voor datzelfde jaar. In deze periode is
er ook een spectaculaire toename van het aantal vindplaatsen van D. oaruanae,
vooral in de noordelijke helft van ons land. D. Zaeve lijkt in deze periode wat

terug te lopen wat evenwel kan samenhangen met de bezochte biotopen, doch vooral
met de droge jaren 1974, 1975 en 1976. Laatstgenoemde naaktslak verkiest immers

Alle vondsten van D. reticuZatum :

Situatie december 1983

Alle op landslakken bemonsterde U.T.M.-
hokken : Situatie december 1983



Vondsten van D. Zaeve Vondsten van D. cavuanae
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1983

Alle vondsten van D. Zaeve : Alle vondsten van D. caruanae

Situatie december 1983 Situatie december 1983

zeer vochtige biotopen.
Interessant is het jaar 1976 waarbij zowel in de noordelijke als in de

zuidelijke helft van België werd bemonsterd (kaarten 21-24): D. reticuZatum
treft men overal aan, daar waar D. caruanae beperkt blijft tot de noordelijke
helft van ons land. Ondanks een vrij intensieve bemonstering werd D. Zaeve
slechts in 2 U.T.M.-hokken aangetroffen. Maar 1976 was dan ook een uitzonder¬

lijk droog jaar!
In 1977 start dan een intensieve bemonstering in het kader van het eerder

vermelde F.K.F.0.-project (zie inleiding p. 7). Hieraan moeten ook de explora¬
ties van de afdeling Recente Invertebraten (K.B.I.N.) worden toegevoegd, even¬

als occasionele vangsten van derden.
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Gedurende de eerste drie jaar worden vooral Noord- en Midden-België bemon¬

sterd (kaarten 25-36), waardoor de frequentie van D. caruanae voor het hele land

relatief hoog ligt namelijk 28 à 29%. Wanneer de exploraties in 1980 verdeeld
worden over Noord- en Zuid-België zakt dit percentage tot 20%. De verklaring
hiervoor is eenvoudig: D. caruanae is nog niet zó sterk verbreid in het zuide¬

lijke deel van ons land, waardoor het percentage voor het hele land laag ligt.
Het is wel merkwaardig dat net het tegendeel werd vastgesteld met betrekking
tot de wormnaaktslak (Boettgerilla pallens) die zich vooral in Hoog-België sterk
heeft uitgebreid (zie DE WILDE et al. , 1983a).

Overigens worden de vaststellingen van de voorgaande jaren bevestigd voor wat

D. reticulatum betreft: deze soort komt het meest algemeen voor met frequenties
gaande van 53% (1977) tot 72% (1980). Opmerkelijk is evenwel dat wanneer in de

laatste jaren (1981-82) de exploraties ook weer over geheel het land gespreid
zijn, wij voor D. caruanae reeds hoge percentages kunnen vaststellen, nl. 36
tot 40%.

Na het beëindigen van het F.K.F.0.-project (1982) kunnen de eerstvolgende
jaren geen massale malacologische exploraties verwacht worden. Ook 1983 moet in

dit licht als een overgangsjaar gezien worden. De exploraties werden selectief

gepland met het oog op aanvullende gegevens. Het is dan ook niet te verwonderen

dat de bekomen percentages voor de verschillende Deroceras-soorten beduidend

afwijkend zijn van de eerder bekomen resultaten. Het jaar 1983 is dus niet

representatief in vergelijking met 1981 en '82.

De huidige verspreiding (december 1983) in België van de verschillende
Deroceras-soorten is op de kaarten 54-57 voorgesteld en kan vergeleken worden
met kaart 53 die alle op landslakken bemonsterde U.T.M.-hokken weergeeft. Hieruit

blijkt dat D. reticulatwn zéér algemeen over geheel België verspreid is. Zij
werd in 96% van de bemonsterde U.T.M.-hokken aangetroffen (kaart 54). Dit toont

meteen de doeltreffendheid aan van de malacologische survey over het voorbije
decennium. In tegenstelling tot de situatie vóór 1972, werden immers vele tuinen,
braakliggende terreinen, stortplaatsen, kortom ook antropogene plaatsen,bemonsterd.

Uit kaart 55 volgt dat D. laeve eveneens over geheel België verspreid is
(55%), vooral in de provincies Antwerpen en Limburg. Deze soort is echter niet
zo algemeen als D. reticulatum, zelfs niet als D. caruanael Het lijkt ons even¬

wel mogelijk dat D. laeve best in vrijwel alle 375 U.T.M.-hokken zou kunnen aan¬

getroffen worden, wat zeker het geval is voor D. reticulatum. Alleen denken wij
dat het voor D. laeve moeilijker te bewijzen is en alleszins zeer tijdrovend
zou zijn. D. laeve komt immers voor in zeer vochtige biotopen en is daardoor
binnen elk U.T.M.-hok meer beperkt dan D. reticulatum.
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Alle vondsten van D. agreste : Situatie december 1983
(het getal duidt het jaar van de vondsten aan)

D. cavuanae komt zeer algemeen voor in de provincies Antwerpen, Oost- en
West-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen (kaart 56). Zij is minder algemeen in de
Maasvallei en in Limburg en duidelijk schaarser in Hoog-België en in de kust-
polders.

Sinds haar ontdekking in 1968 heeft deze soort zich in ons land zodanig
uitgebreid dat zij thans, na D. reticulatum, op de tweede plaats komt van de
Deroceras-soorten.

D. agreste tenslotte werd in ons land tot nu toe slechts aangetroffen in
een 13-tal min of meer geïsoleerde lokaliteiten (kaart 57). Dit betekent in 3%
van de bemonsterde U.T.M.-hokken. Het is bijzonder merkwaardig dat deze naakt-
slak tijdens de zeer intensieve survey van 1977-82 niet werd aangetroffen. Wij
zijn daarom van plan om binnenkort selectieve exploraties in te richten om te
trachten deze soort terug te vinden.
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Aantal vondsten van D. retioulatum per U.T.M.-hok tot 31 december 1983

Aantal vondsten van D. laeve per U.T.M.-hok tot 31 december 1983
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Aantal vondsten van D. agreste per U.T.M.-hok tot 31 december 1983
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Met de kaarten 58-61 trachten wij een benadering te geven van de densiteit
van de verschillende Devooeras-soorten, door voor elk U.T.M.-hok het aantal

bekende vondsten gebaseerd op onze verzamelingen, aan te geven.

Deze "densiteiten" kunnen evenwel niet als een werkelijke maat voor het
aantal exemplaren per oppervlakte-eenheid worden beschouwd. Dit kan alleen het

geval zijn wanneer een gestandaardiseerde bemonsteringsmethode gebruikt wordt.

Tijdens ons en voorgaand onderzoek was dat niet altijd het geval, zodat de
bekomen aantallen (zowel van soorten als van exemplaren) in de eerste plaats

afhankelijk zijn van de keuze der lokaliteiten, de bemonsteringsduur, het aan¬

tal verzamelaars per lokaliteit alsook van hun bedrevenheid in het verzamelen.

Pas dan spelen de oecologische factoren zoals biotoop, seizoen, e.d. een rol.
Toch menen wij dat de grote aantallen gegevens waarover wij beschikken en

hun spreiding over geheel het land, ons kunnen helpen bij het formuleren van

zinvolle besluiten.

Voor D. vet-Lculatum kunnen wij een zeer hoge densiteit in de zin van con¬

centratie vaststellen in die gebieden die in de loop der jaren op zeer intensieve
wijze werden bemonsterd (o.a. kuststreek, Henegouwen, Buzenol, Oostkantons, het
gebied rond Brussel, Antwerpen, Temse, enz.). Ook op éénzelfde plaats kunnen van

deze soort grote tot zeer grote aantallen exemplaren aangetroffen worden. In een

onderzoeksgebied te Temse (populierenaanplant in het Schauselbroek) bereikte
D. reticulatum een maximale densiteit van 12,5 exemplaren per m2 in het najaar.
Deze biotoop is duidelijk minder optimaal voor deze soort, aangezien op akkers
densiteiten tot boven 300 dieren per m2 kunnen vastgesteld worden (HUNTER, 1968).

De dichtheid der vondsten van D. oaruanae in de noordelijke helft van

België komt grosso modo overeen met deze van D. retioulatum. Zoals D. reticulatum
kan ook D. oavuanae in grote tot zeer grote aantallen op éénzelfde plaats worden
aangetroffen. Wij vonden beide soorten vaak, maar niet altijd (!), in eikaars
gezelschap.

Wat D. laeve betreft stellen wij vast dat de densiteit het hoogst is in de
provincies Antwerpen en Limburg, wat dus overeenstemt met ons besluit na analyse
van de jaarlijkse kaarten. Het feit dat D. laeve in niet minder dan 17 U.T.M.-
hokken (= 5 % van de bemonsterde hokken) na 1950 niet werd teruggevonden, wijst
in de richting van een achteruitgang van deze soort naaktslak in België. Het
betekent echter niet dat D. laeve in die 17 hokken niet meer zou voorkomen, maar

waarschijnlijk is zij er wel zeldzamer geworden.
Van deze soort werden overigens zelden grote aantallen exemplaren op één plaats
aangetroffen. In de verzamelingen van het K.B.I.N. bedraagt het grootste aantal
op één plaats verzameld: 42 exemplaren. In een onderzoeksgebied te Temse (popu¬
lierenaanplant in het Schauselbroek) werd een maximale densiteit van 12 exemplaren
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per m2 opgetekend. De hoogste aantallen kunnen genoteerd worden in de herfst en

in het begin van de winter (MARQUE!, 1982, p. 5.202).
D. agreste tenslotte werd in slechts één enkel U.T.M.-hok tweemaal aange¬

troffen. In alle andere U.T.M.-hokken werd deze soort tot nu toe slechts éénmaal

gevonden. Dit kan wijzen op min of meer geïsoleerde populaties van deze soort

naaktslak.

UITBREIDING VAN D. CARUANAE IN BELGIE

Zoals hoger vermeld werd D. aaruanae in 1968 voor het eerst in België

aangetroffen (VAN GOETHEM, 1974). In de periode 1969-71 werd de soort voor zover

wij weten in ons land niet teruggevonden. Maar vanaf 1972 stijgt het aantal
vondsten van deze naaktslak snel. Uit de cumulatieve kaarten 62-74 blijkt onmis¬
kenbaar dat D. aaruanae zich in België op korte tijd zéér snel heeft verbreid.

Hierbij zijn duidelijk twee tendenzen waar te nemen: verscheidene introducties

enerzijds (zie bv. kaarten 63 en 65) en uitbreiding vanuit de verschillende

introductiepunten anderzijds.

Opvallend is ook het feit dat de uitbreiding vooral in de noordelijke helft
van ons land plaatsvond, en dan nog vooral in een diagonaal verlopende zone die

grosso modo overeenstemt met de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Brabant

en Henegouwen. Dit is duidelijk verschillend van het uitbreidingspatroon dat

een andere soort naaktslak, Boettgerilla pallens SlMROTH, 1891, die eveneens

pas de laatste jaren in ons land werd aangetroffen (eerste vondst: 1967) ver¬

toont. Deze laatste soort komt immers vooral voor in de zuidelijke helft van

ons land (zie J.J. DE WILDE, J.L. VAN GOETHEM & R. MARQUET, 1983a).

OVERWEGINGEN

Van de vier naaktslaksoorten van het genus Deroaeras die momenteel in

België voorkomen, zijn er slechts twee waarvan met zekerheid kan gezegd worden
dat zij in ons land inheems zijn: D. retiaulatum en D. laeve. Het verspreidings¬

gebied van deze beide soorten in Europa, alsmede hun verspreiding in België

(waarbij gegevens van vóór honderd jaar betrokken zijn) leidt noodzakelijker¬

wijze tot deze stelling.
D. agreste echter stelt ons voor een probleem. Van deze soort zijn in

België slechts 13 vindplaatsen bekend, alle uit Midden- en Hoog-België. De soort

werd er slechts in de periode 1972-76 sporadisch gevonden. Het is zeer merkwaar¬

dig dat zij in de loop van de intensieve survey (1977-82) niet teruggevonden

werd, vooral als men de kaarten 33 en 37 bekijkt.
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EVOLUTIE VAN DE VERSPREIDING VAN DEROCERAS CARUANAE

Vondsten tijdens de periode 1968-1971 Vondsten tot en met 1972

Vondsten tot en met 1979 Vondsten tot en met 1980
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EVOLUTIE VAN DE VERSPREIDING VAN DEEOCERAS CARUANAE

Vondsten tot en met 1973 Vondsten tot en met 1974

Vondsten tot en met 1981 Vondsten tot en met 1982



Vondsten tot en met 1983

EVOLUTIE VAN DE VERSPREIDING VAN DEROCERAS CARUANAE

Dit zou erop kunnen wijzen dat D. agreste in ons land als een ingevoerde
soort te beschouwen is. Zij zou dan wellicht in de vijftiger of zestiger jaren
verscheidene keren in België zijn ingevoerd (vanuit Midden- en/'of Noord-Europa) ,

doch zich niet hebben kunnen handhaven. Dit is alleszins nog meer gebeurd met

landslakken (zie J.J. De WILDE, J.L. van goethem & r. marquet, 1983a, p. 25).
Een andere verklaring is dat de vindplaatsen in België van D. agreste in

feite slechts een westelijke uitloper zijn van het natuurlijke verspreidings¬
gebied van de soort. Het is normaal dat een soort (i.c. D. agreste) aan de
grens van haar verspreidingsgebied zeldzaam is.

De veronderstelling dat D. agreste in ons land een relict zou zijn uit een

koudere periode, lijkt ons minder zinvol. Hiervoor liggen de vindplaatsen in
België te dicht bij de veronderstelde grens van het verspreidingsgebied van deze
soort (o.m. West-Duitsland). Overigens zouden wij deze montane soort dan eerder

verwachten in de koudste gebieden van België en niet zozeer in de Maasvallei. *)
Het is bijzonder jammer dat wij in deze problematiek de literatuurgegevens

van vroegere auteurs niet kunnen betrekken, omdat deze soort zo vaak werd ver¬

ward met D. rettcuZatum en deze gegevens daarom niet betrouwbaar zijn. Daardoor
ook is zelfs het verspreidingsgebied van D. agreste in Europa niet met zekerheid
bekend. Enkel wanneer (liefst volwassen) exemplaren van deze soort voorhanden

zijn, kunnen wij geldige vaststellingen doen.

*) Misschien zou wel kunnen aangetoond worden dat zij bij voorkeur op beschaduwde,
noordgerichte hellingen voorkomt. Maar gelet op de weinige gegevens waarover

wij beschikken, wagen wij ons liever niet aan teveel speculatie.
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Het blijft dus wachten op meer gegevens over D. agreste uit ons land. Het
staat alleszins op het programma van de activiteiten der afdeling Recente Inver-

tebraten om in de komende jaren in ons land intensief naar D. agreste te zoeken,
dit uiteraard binnen de perken van de mogelijkheden. In afwachting daarvan tip¬
pen wij op de tweede verklaring, hierboven aangehaald, namelijk dat D. agreste
in ons land aan de westelijke grens zit van zijn natuurlijk verspreidingsgebied,
uiteraard voor de beschouwde breedtegraad (de soort komt immers ook voor in
Schotland en in de Pyreneeën).

De vierde soort, D. caruanae, is zeker niet autochtoon in België. Toch
stellen wij vast dat deze naaktslak momenteel in ons land zeer algemeen is.
Twee hoofdvragen komen dan ook naar voren:

- Wat is het oorspronkelijke verspreidingsgebied van D. caruanae?
- Hoe kan de snelle,explosieve uitbreiding van D. caruanae in België verklaard

worden?

Het lijkt ons moeilijk om op de eerste vraag een precies antwoord te geven.

De zogenaamde vondsten van fossiele schelpjes van deze soort kunnen hierbij niet
helpen, omdat de identificatie van schelpjes van naaktslakken tot op soortniveau
in de meeste gevallen onmogelijk is (zie C. REUSE, 1983). Hierdoor zijn paleon¬

tologische aanwijzingen uitgesloten.
Het feit dat de soort voor het eerst werd beschreven op basis van exemplaren

afkomstig van het eiland Malta, hoeft niet noodzakelijkerwijze te betekenen dat
daar haar oorspronkelijk areaal lag, en nog minder dat zij uitsluitend daar voor¬

kwam. D. caruanae kon immers vóór 1891 op Malta zijn ingevoerd. Malta was inder¬
daad ook vóór die tijd reeds een belangrijk handelscentrum.

Hoewel sommige auteurs beweren dat D. caruanae als inheems in West-Europa
te beschouwen is (Frankrijk, Groot-Brittannië), is het naar onze mening waar¬

schijnlijker dat D. caruanae oorspronkelijk een mediterrane soort was, en pas in
de 20ste eeuw in West-Europa werd ingevoerd. Wij steunen ons hiervoor op de vol¬

gende argumenten, waarbij wij, om redenen hoger aangehaald, paleontologische aan¬

wijzingen uitsluiten :

- D. caruanae werd pas in 1930 voor het eerst in Groot-Brittannië aangetroffen
en pas rond de helft van de 20ste eeuw ook op het Europese vasteland (Marseille,
1948; Bretagne, 1958).

- In en rond de tweede helft van de 20ste eeuw wordt de soort in talrijke Euro¬
pese landen gesignaleerd (zie o.m. J. VAN GOETHEM, 1974, p. 2).

- In diezelfde periode wordt zij eveneens in andere continenten, N.-Amerika,
Afrika, aangetroffen (zie PlLSBRY, 1948, p. 559; VAN BRUGGEN, 1964, p. 162).
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- D. cavuanae is een uitgesproken synantrope *) soort die in zeer verschillende

biotopen voorkomt en die zich zéér snel in een bepaald gebied kan uitbreiden.
Om de tweede hoofdvraag te beantwoorden beschikken wij hoofdzakelijk over

de gegevens waarop onze verspreidingskaarten gebaseerd zijn, en die het resul¬
taat zijn van veel en intensief veldwerk. Doch grote voorzichtigheid is geboden

bij de analyse van deze verspreidingskaartjes omdat wij er ons voor moeten be¬
hoeden om feiten en interpretaties niet met elkaar te verwarren (iets wat in de

wetenschap jammer genoeg veel te vaak voorkomt).

Wij menen toch te mogen vooropstellen dat D. cavuanae in de zestiger
jaren **) in België werd ingevoerd, zeer waarschijnlijk verscheidene of zelfs

talrijke keren. De oorzaak dient wellicht gezocht te worden in de totstandkoming
in die periode van nieuwe of andere handelsbetrekkingen (bv. invoer van groenten

uit andere gebieden of centra, of wijzigingen in de manier van groenteninvoer).
Ook mag de invloed van het stijgend toerisme niet worden onderschat. Hoe vaak

brengen immers mensen na hun vakantie geen vetplantjes e.a., mee uit het Zuiden?
Het is duidelijk dat aan de wortelkluit of aan de onderste, vaak verdorde bla¬

deren, eitjes of jonge slakjes kunnen zitten, die dan door de nietsvermoedende

plantenliefhebber in zijn tuin worden ingebracht.
In elk geval blijkt uit de kaarten 63-70, dat D. cavuanae zich tijdens de

zeventiger jaren over het grootste gedeelte van ons land verbreid heeft, vooral

in Laag- en Midden-België. Dit zou verband kunnen houden met het zachtere kli¬

maat t.o.v. dat van Hoog-België. Zie verder blz. 39.

Terloops willen wij hier aanstippen dat nog een andere naaktslaksoort, nl.
de wormnaaktslak (Boettgevülla pallens SlMROTH, 1912), zich in diezelfde periode
eveneens over nagenoeg het gehele land heeft verbreid (zie J.J. DE WILDE,
J.L. VAN GOETHEM & R. MARQUET, 1983a; 1983b). Doch het eigenaardige is wel dat
deze laatste zich vooral in Midden- en Hoog-België heeft uitgebreid. Pas vanaf
1981 werd zij ook in Laag-België gesignaleerd.

Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat D. cavuanae, eens ingevoerd in
België, zich uitsluitend op volkomen natuurlijke wijze verder zou hebben uitge¬
breid. De explosieve wijze waarop dit gebeurde (op nauwelijks 15 jaar over

nagenoeg geheel België verbreid) is hiermee in tegenspraak.

*) Synantrope soort wil zeggen een soort die leeft in de omgeving van de mens

of in de gebieden die onder zijn onmiddellijke invloed staan.

**) Wellicht kort vóór 1968. Gelet op haar snelle uitbreiding is het onwaar¬

schijnlijk dat zij na haar introductie in België lange tijd onopgemerkt zou

zijn gebleven.
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Allicht beschikt D. oaruanae over natuurlijke verspreidingsmogelijkheden,
en deze zullen zeker hier en daar, zelfs in de korte tijdspanne van 15 jaar, een

rol hebben gespeeld. Maar het lijkt ons veel waarschijnlijker dat D. oaruanae

zich door toedoen van de mens via allerlei interacties overal in België heeft
verspreid. Enkele voorbeelden: groenten-, fruit- en bloemenhandel, transport
van tuinafval, dood hout, stenen, afgevallen bladeren, teelaarde, e.d. Personen
die planten uit hun tuin ruilen, kunnen er (onbewust) de oorzaak van zijn dat
D. oaruanae van tuin tot tuin verspreid wordt.

D. oaruanae is wel veel minder algemeen in de Maasvallei en Hoog-België.
Dit zou een gevolg kunnen zijn van de oecologische preferentie van deze uitge¬
sproken synantrope soort. De noordelijke helft van België is immers grosso modo
dichter bevolkt dan de zuidelijke, wat een rechtstreeks verband kan hebben met

het aantal mogelijke interacties, waarvan een (klein) percentage de verspreiding
van onze naaktslak beïnvloedt.

Anderzijds kunnen wij ook opmerken dat D. oaruanae wellicht een maritieme

soort is, en zich in het eerste decennium van haar aankomst in België hoofd¬
zakelijk in Laag-België, met zijn milder klimaat, thuisvoelde. Kan het dan zijn
dat B. pallens, die van de continentale Caucasus afkomstig is, zich in België
aanvankelijk vooral in Hoog- en Midden-België heeft kunnen aanpassen? Misschien
kan het antwoord op deze vraag ons later, wanneer meer gegevens over deze soorten

uit andere landen beschikbaar zijn, duidelijk worden. Het zou in elk geval bij¬
zonder interessant zijn om vergelijkend experimenteel onderzoek te verrichten

over de klimaatpreferenties en -toleranties van beide soorten.

Overigens dient nog gezegd dat wellicht nieuwe introducties van Derooeras-

soorten in België kunnen verwacht worden, of misschien reeds hebben plaatsgehad.
Wij denken hier in de eerste plaats aan D. sturanyi (SlMROTH, 1894), die onlangs
in Nederland werd gesignaleerd, en aan D. rodnae GROSSU & LUPU, 1965.

Tot slot kunnen wij nog opmerken dat D. oaruanae in recente literatuur meer

en meer als synoniem van D. panormitanum (LESSONA & POLLONERA, 1882) en/of van

D. pollonerae (SlMROTH, 1889) wordt beschouwd. Deze handelwijze wordt slechts
zelden van kommentaar voorzien. Zo is GlUSTI (1973,1976) één van de weinigen
die het probleem grondig tracht aan te pakken. Nochtans kunnen wij zijn conclu¬
sies vooralsnog niet bijtreden. Naar onze mening zijn er immers volgens de oor¬

spronkelijke beschrijvingen duidelijke anatomische verschillen. Zonder grondig
onderzoek van topotypisch materiaal van de betrokken soorten bestaan er ons

inziens op dit ogenblik geen overtuigende argumenten om D. oaruanae als een

synoniem van één of van beide hogervermelde soorten te beschouwen

(J.L. Van Goethem & J.J. De Wilde, ter perse).
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BESLUIT

De beschikbare gegevens over de verspreiding van de Deroceras-soorten
in België laten ons toe volgende conclusies te trekken:

- D. reticuZatum en D. Zaeve zijn voor België autochtone soorten.

- D. reticuZatum is wellicht onze meest algemene landnaaktslak. Zij komt over

het hele land in nagenoeg iedere biotoop voor en stelt nauwelijks eisen aan

de bodem (type, vochtigheid, kalkgehalte, zuurtegraad). Zij ontbreekt zelden

op stortplaatsen. Het is een uitgesproken synantrope soort, die meestal ook

op éénzelfde plaats in grote aantallen wordt aangetroffen. Zij is schadelijk
voor vele cultuurgewassen. Haar competitieve relatie met D. oavuanae is op

dit ogenblik niet bekend.

- D. ZaeVe is eveneens over heel België verspreid, vooral in de provincies

Antwerpen en Limburg. Zij is echter niet zo algemeen als de voorgaande soort.

Deze naaktslak komt vooral voor op zéér vochtige terreinen. Tijdens droge

jaren wordt zij duidelijk minder vaak opgemerkt. Verder stelt zij weinig eisen
aan het milieu. D. ZaeVe is geen uitgesproken synantrope soort. Men vindt ze

zelden in grote aantallen. Het lijkt erop dat zij na 1950 licht achteruitgaat.

- D. agreste werd in ons land slechts op 13 min of meer van elkaar geïsoleerde
vindplaatsen aangetroffen in de periode 1972-76. Zij is voor België vermoede-

lijk een autochtone soort, die evenwel zeer zeldzaam is. Haar voorkomen in

België zou dan kunnen beschouwd worden als de westelijke grens van haar ver¬

spreidingsgebied op die breedtegraad. Het is evenwel ook mogelijk dat deze
soort vô&r de zeventiger jaren in België werd ingevoerd, doch hier geen snelle

verbreiding heeft gekend. Aangezien zij in België waarschijnlijk géén synan-

trope soort is, zou haar verspreiding hoofdzakelijk gebeuren via natuurlijke
weg, waarbij de impact van de mens relatief gering is.

- D. caruanae is oorspronkelijk een mediterrane soort en is in België zeker
niet autochtoon. Zij werd in talrijke landen op antropogene wijze ingevoerd
rond en in de tweede helft van de 20ste eeuw. Kort vóir 1968 werd zij ook in
ons land ingevoerd. Wellicht zijn er verscheidene of zelfs talrijke introduc¬
ties geweest, maar hun spreiding in tijd en ruimte is onmogelijk te achter¬
halen. In de zeventiger jaren kende deze soort in ons land een explosieve
uitbreiding vooral in de noordelijke helft.

- De huidige verspreiding van D. caruanae omvat nagenoeg geheel België, in het

bijzonder de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en Henegouwen.
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Het is mogelijk dat het wat koudere klimaat in oostelijk en zuidelijk België
de uitbreiding van D. caruanae daar wat vertraagt.

- Op nauwelijks 15 jaar tijd is D. caruanae één van onze meest algemene naakt-
slakken geworden. Bovendien wordt zij ook op éénzelfde plaats in grote aantal¬
len gevonden. Zij komt voor in nagenoeg alle biotopen en stelt weinig eisen
aan het milieu. Zij bewoont samen met D. reticulatwn eenzelfde habitat, doch
het is niet bekend of bepaalde van hun nicheparameters verschillen. Verder

onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
- In ons land is D. cavuanae een uitgesproken synantrope soort. Dit is een ele¬

ment dat zeker een belangrijke rol speelt bij de uiterst snelle verbreiding
van deze naaktslak in België, waarbij menselijke activiteiten als de voor¬

naamste factor dienen te worden beschouwd.

OPROEP TOT MEDEWERKING

Daar het weergeven van de verspreiding van dieren door middel van kaarten

slechts een momentopname is van een voortdurend evoluerend proces, en wij ons

bovendien realiseren dat wij lang niet over alle gegevens beschikken, richten
wij een oproep tot de geïnteresseerde personen om met ons mede te werken. Mocht

U in het bezit zijn van faunistische of oecologische gegevens over landslakken
van België, dan zouden wij het zeer op prijs stellen indien U deze zoudt willen
mededelen aan de:

Afdeling Recente Invertebraten
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29

1040 BRUSSEL (Tel. : 02/ 648 04 75).

Indien U echter actief zoudt willen medewerken aan het project van de land¬
slakkenatlas, dan zullen wij U graag alle nodige inlichtingen geven over de
wijze waarop U daadwerkelijk kunt meehelpen.

Pas wanneer alle bijkomende informatie zal opgeslagen zijn in onze databank
en nadien verwerkt, zal de publikatie van een up to date Atlas van de landslakken
van België mogelijk worden.

Bij voorbaat danken wij dan ook al diegenen die hieraan hun steentje willen
bijdragen.
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Wij stellen er prijs op alle medewerkers en vrienden die in de loop van

vele jaren landslakken voor ons hebben verzameld, van harte te danken voor hun

bereidwilligheid.
De survey over geheel België kon slechts tot stand komen dank zij het pro¬
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Wij danken ook Dr. A. QUINTART, Hoofd van de Opvoedende Dienst van het
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