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Slfilkken worden meestal geassocieerd met tuinterreur. Ze ZIJn vaak, en 
soms terecht, vijand nummer één in moes- en bloementuin. Wie de moeite 
neemt om deze groep van naderbij te bekijken kan echter een boeiende 
diergroep ontdekken. Het is een heel verscheiden groep wat betreft vormen, 
afmetingen, kleuren, geuren alsook wat habitatvoorkeur betreft. In dit artikel 
bespreken we de landslakkenfauna van het Bos t'Ename. In het kader van 
het inventarisatieproject van de invertebratenwerkgroep Lampyris (Fobert 
2005), kon voor het eerst voor een natuurreservaat in de regio een vrij 
gedetailleerde soortenlijst gepubliceerd worden (Packet 2005). We gingen 
na of op deze soortenlijst, de typische bossoorten aanwezig zijn of net 
ontbreken, zoals dat al eerder werd vastgesteld voor andere groepen van 
ongewervelden in Bos t'Ename (De Bakker 1995). Eerst gaan we dieper in op 
een aantal belangrijke elementen die van belang zijn voor de aanwezigheid 
van landslakken. Daarna lichten we de gebruikte bemonsteringsmethode 
toe en geven we de resultaten weer. Uiteindelijk bediscussiëren we de 
mogelijke oorzaken van de waargenomen soortensamenstelling. 

Boeiende slakken 
In Vlaanderen komen ongeveer 105 soorten bepaald in sterke mate de soortenrijkdom en het 

landslakken voor (Devriese 1997). Je hebt ze met 

en zonder huisjes (huisjesslakken en naaktslakken). 
De kleinste zijn enkele millimeter groot en de 
grootste kunnen tot 20 cm lang worden. Kleuren 

en kleurpatronen variëren in grote mate en enkele 

soorten, zoals de Lookslak (Oxychil/us allarius ), 
beschikken over een uitgesproken geur. Andere 
soorten gaan zelfs behaard door het leven . Ze 
bevinden zich zoals de meeste invertebraten 

onderaan de voedselketen en vormen het voedsel 
voor veel andere organismen. Zelf spelen ze een heel 
belangrijke rol in de afbraak van organisch materiaal. 
De aanwezigheid van landslakken wordt grotendeels 
bepaald door twee factoren : vochtigheid en het 

voorkomen van een kalkhoudende bodem . 

Slakken bestaan voor meer dan 75 % uit water 

en bezitten geen beschermende huid of extern 
panster. Ze zijn bijgevolg gevoelig voor uitdroging, al 
beschikken ze over technieken om droogteperioden 

te overleven . Een vochtig microhabitat is meestal 

voldoende. Bovendien foerqgeren de meest soorten 
's avonds en 's nachts wanneer de luchtvochtigheid 
groter is. Het voorkomen van kalk in de bodem 

aantal individuen. Kalk (calciumcarbonaat of CaC03) 

is noodzakelijk om het slakkenhuis op te bouwen. 
In Vlaanderen hebben duinen en bossen (Figuur 1) 
de grootste soortenrijkdom gevolgd door moerassen 

( Devriese 1997). De soortenrijkste biotopen zijn 

echter kalkrijke bossen omwille van het feit dat beide 
bovenstaande factoren optimaal aanwezig zijn. Het 
minst soortenrijk zijn de zandgronden (Kempen) 
die doorgaans kalkarm zijn . Is de aanwezigheid van 

voedsel dan geen belangrijke vereiste? Omdat de 
meeste landslakken leven van organisch materiaal 

vormt dit meestal geen limiterende factor. De minste 
aanwezigheid van organisch materiaal, dood of 
levend is voldoende om de aanwezigheid van slakken 

te verzekeren. De hoeveelheid voedsel bepaald 

wel de aantallen die aanwezig zu llen zijn . In deze 

optiek is het niet verwonderlijk dat bossen één van 
de soortenrijkste habi ats vormen (Figuur 1) . Ruim 
20% van de soorten ka men in zeer uiteenlopende 

biotopen vinden (generalisten) . Ongeveer 10% van 

alle soorten zijn echte cul tuurvolgers . Gezien hun 
trage voortbeweging zou kunnen verondersteld 
worden dat ze zich moeilijk kunnen verspreiden. 
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Figuur 1. Procentueel aantal soorten 
landslakken (totaal n = 105) per biotooptype 
in Vlaanderen afgeleid uit Devriese (1997). 
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Vast staat dat de meeste soorten niet in staat 
zijn om op eigen kracht en op korte termijn grote 
afstanden af te leggen. Meestal wordt de verspreiding 
in de hand gewerkt door andere factoren. Door de 
slijmerige eigenschappen kunnen ze gemakkelijk 

blijven kleven aan allerlei bewegende elementen in 

het landschap. Niet alleen de dieren zelf maar ook 

slakkeneieren worden gemakkelijk verspreid . Er zijn 

voorbeelden van soorten die snel geschikte biotopen 
kunnen koloniseren. Meestal zijn het cultuurvolgers 

of soorten die weinig eisen stellen aan hun habitat. 

Hierbij is de mens een belangrijke verspreider! Er 

wordt aangenomen dat soorten die afhankelijk zijn 

van specifieke en weinig dynamische biotopen zich 
het minst gemakkelijk kunnen verspreiden. Hiertoe 
kunnen alle typische bossoorten worden beschouwd . 

Het Bos t'Ename ligt hoofdzakelijk op leemgrond 

(relatief kalkrijk) en bestaat in belangrijke mate uit 

bos (vochtig en veel voedsel). Hiermee zijn twee 
belangrijke factoren ingevuld die een redelijke 

soortenrijkdom doen vermoeden. Soortenrijkdom 

in bossen wordt ook bepaald door de staat waarin 

het bos zich bevindt (kwaliteit) en de ouderdom. De 
geschiedenis van Bos t'Ename zou in deze zin nadelig 
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kunnen zijn . Het bos werd grotendeels ontgonnen 

( 19de eeuw), waarbij de typische bosgeme~nschappen 

mogelijks verdwenen of onder druk kwamen te staan. 
Vraag is of deze ontginning effectief nog te merken 
valt in de samenstelling van de fauna ondanks het feit 
dat het bos na de ontginning al gedurende een lange 

tijd (begin 20ste eeuw) onder de min of meer huidige 

vorm aanwezig is. Deze vraag beantwoorden is niet 
evident . Toch ondernemen we een poging en besteden 
we extra aandacht aan de typische bossoorten. 

Methodiek 
Tijdens ons onderzoek werden landslakken op twee 
manieren verzameld : door losse veldwaarnemingen 
en door gestandaardiseerde staalnames. Daarnaast 

werd een poging ondernomen om oudere gegevens 

op te sporen. Tijdens een aantal excursies werd 

gericht gezocht naar de aanwezigheid van slakken. 
Deze werden genoteerd en indien ze niet op het 
veld konden worden gedetermineerd, meegenomen 
om met behulp van een binoculaire microscoop op 

naam gebracht te worden. Ook tijdens excursies 

naar andere "vieze beesten" werden waarnemingen 

verricht door de Werkgroep Lampyris. 
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Het Boerenknoopje is een algemene soort in 
bossen (Foto Philip Vergeylen). 

Verder werden in het bos op 12 plaatsen stalen 
genomen (Figuur 2) . Bij deze methode neemt men 

een staal van de humuslaag en bovenste grondlaag . 

Hierbij wordt een oppervlakte van ruim 10 cm2 van 

de volledige humuslaag en de bovenste grondlaag 
(tot max. 5 cm diep) meegenomen . Dit werd in de 
late herfst of vroege voorjaar uitgevoerd, wanneer 
de meeste landslakken in de humuslaag vertoeven . 

Dit staal werd nadien in een droogstoof gedroogd 

en gezeefd op verschillende zeven met variërende 
maasbreedte. Vervolgens werden de stalen 
verwerkt. Bijkomend ' bij iedere staalname werd in 
een straal van 10 meter, gedurende 15 minuten, 
gezocht naar het voorkomen van landslakken . De 

punten werden gekozen voornamelijk op basis van 
biotoop en reliëf. 

Historische gegevens werden bekomen uit de 
'Voorlopige atlas van de landslakken van België' 

(De Wilde et al. 1986). Hieruit konden de gegevens 

betreffende de Vlaamse Ardennen geselecteerd 
worden alsook de soorten opgespoord worden van 
het 10 km x 10 km UTM-hok (ES43) waarin het Bos 
t'Ename is gelegen. Deze voorlopige atlas kwam tot 

stand door een inventarisatieproject op landelijk vlak 

dat liep van 1977 tot 1982. Aanvullende gegevens 
zijn afkomstig van een slakkenweekend dat door de 

JNM werd georganiseerd in 1996. Verderwerden nog 
enkele persoonlijke gegevens uit 2000 gebruikt. Op 

de 'Inventarisatielijst Bos t'Ename' die tot en met 

2004 werd bijgehouden door de werkgroep stonden 

vier soorten landslakken genoteerd (Tabel 1). 
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Resultaten 
De gevonden soorten landslakken en de oorsprong 

van de gegevens is terug te vinden in Tabel 1. 
De bespreking start met een overzicht van de 
slakkenfauna van Bos t'Ename en wordt daarna 
vergeleken met de bekende gegevens van de regio 
Vlaamse Ardennen, waarbij we ons beperken tot 
het deel dat gelegen is tussen de Schelde en de 

Dender. In de periode 1995-2005 werden 36 soorten 
landslakken waargenomen in het Bos t'Ename. Van 
de Wijngaardslak (Helix pomatia) werd enkel een 
leeg huisje waargenomen, waardoor we aannemen 

dat deze opvallende soort er niet meer voorkomt. 

We houden zo 35 soorten over. In vergelijking met 
de vier soorten landslakken op de oorspronkelijke 
inventarisatielijst van de plaatselijke werkgroep is 
dit een belangrijke aanvulling. Hiervan staan vijf 

soorten vermeld op de voorlopige Rode Lijst (Van 

Loen et al. 2006). Eén soort, het Stekelslakje 

(Acanthinula aculeata) behoort tot de categorie 
'bedreigd', en vier soorten worden als 'kwetsbaar' 
beschouwd: Grote wegslak (Arion rufus) 

,Bosloofslak (Monachoides incarnatus), Tolslakje 

(Euconulus fulvus) en Lookslak (Oxychillus allarius). 

Twee soorten zijn 'vatbaar voor bedreiging': Grote 
glasslak (Phenacolimax major) en Tandloze korfslak 
(Columella edentula). Deze laatste categorie wordt 
niet opgenomen in de Rode Lijst. 

Uit Figuur 3 blijkt dat meer dan de helft (54%) 

van de gevonden soorten generalisten zijn. De 

moerassoorten zijn met 20% van het totaal aantal 
soorten goed vertegenwoordigd. Verder kunnen 
we stellen dat cultuurvolgers (14%) en bossoorten 

( 11%) ongeveer evenveel soorten bevatten. Dat 

meer dan de helft van de soorten generalisten 

zijn is niet verwonderlijk. Hoewel ze bijna overal 
voorkomen, vormen bossen voor deze soorten 
een optimaal biotoop. De moerassoorten werden 

voornamelijk gevonden in de beekbegeleidende 

bossen, waarin we plaatselijk zeggenvegetaties 

vinden. De cultuursoorten werden gevonden 
langs paden en wegbermen, maar kunnen ook 
penetreren in het bosmilieu. Het is opmerkelij k dat 

het bos slechts vier typische bossc.orten herbergt. 

In de soortenlijst komt ook een exoot, namelijk de 

Zuidelijke akkerslak ( Deraceras panormitanum) voor 

die sinds de jaren 70 is ingeburgerd in Vlaanderen . 



Figuur 2. Situering van de staalnameplaatsen 
voor landslakken in het Bos t'Ename. 



Tabel 1. Overzicht van de landslakken die werden waargenomen in de Vlaamse Ardennen en in het 10 x 
10 km UTM-hok waarin het Bos t 'Ename is gelegen (volgens De Wilde et al. 1986); de soortenlijst zoals 
bijgehouden door de werkgroep Bos t'Ename; eigen waarnemingen uit de periode 1995 tot en met 2005. 

Wetenschappelijke Nederlandse naam Vlaamse UTM-hok Inven- Vanaf 95 tot 
naam Ardennen Bos t 'ename tarisatielijst 2005 

atlas na atlas na Bos t'ename 
1950 1950 

Bossoorten 

Acanthinula aculeata Stekelslakje A A A 

Aegopinella pura Kleine glansslak A 

Clausi/ia bidentata Vale regenslak A A A A 

Cochlodina Jaminata Gladde regenslak A 

Colume/la aspera Ruwe korfslak A 

Merdigera obscura Donkere torenslak A 

Lehmannia marginata Bosaardslak A 

Macrogastra rolphii Gekielde regenslak A 

Monachoides incamatus Bosloofslak A A 

Phenacolimax major Grote glasslak A A 

Cultuursoorten {ovewegend in urbane omgeving aanwezig) 

Boettgerilla pallens Wormslak A 

Deraceras panormitanum Zuidelijke akkerslak A A A A 

Deraceras reticulatum Gevlekte akkerslak A A A 

Comu aspersum Segrijnslak A A A 

Limax maximus Grote aardslak A A A 

Milax gagates Zwarte kielslak A A A 

Moerassoorten en soorten van vochtige bossen en weilanden 

Carychium minimum Plompe dwergslak A A 

Carychium tridentatum Slanke dwergslak A A 

Columella edentula Tandloze korfslak A A 

Euconolus fulvus Tolslakje A A 

Oxyloma sp. barnsteenslak sp. A 

Punctum pygmae um Dwergpuntje A 

Succinea putris Gewone barnsteenslak A A A 

Vallonia exentrica Scheve jachthorenslak A A 

Vallonia pulchella Fraaie jachthorenslak A 

Vertigo antivertigo Dikke korfslak A 

Vertigo moulinsiana Zeggekorfslak A 

Vertigo pygmaea Dwergkorfslak A 

Vitrea crystallina Gewone kristalslak A A A 

Zonitoides nitidus Donkere glansslak A A A 

Acicula fusca Gegroefde naaldslak A 
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Wetenschappelijke Nederlandse naam Vlaamse UTM-hok Inven- vanaf 95 tot 
naam Ardennen Bost'ename tarisatielijst 2005 

atlas na atlas na Bos t'ename 
1950 1950 

Generalisten (in allerlei natuurlijke en halfnatuurlijke habitats aanwezig} 

Aegopinella nitidu/a Bruine glansslak A A A 

Arion circumscriptus Grauwe wegslak A A A 

Arion distinctus Donkere wegslak A A 

Arion hortensis Zwartige wegslak A A A 

Arion intermedius Egelwegslak A A A 

Arian rufus Grote wegslak A A 

Arian subfuscus Bruine glansslak A A 

Balea biplicata Grote rengenslak A 

Capaea hortensis Witgerande tuinslak A A 

Capaea nemoralis Gewone tuinslak A A 

Cochlicapa lubrica Glanzende agaathoren A A A 

Deraceras laeve Kleine akkerslak A A 

Discus rotundatus Boerenknoopje A A A 

Manacha cantiana Kustslak A 

Nesovitrea hammanis Ammonshorentje A A 

Oxychilus al/iarius Lookslakje A A 

Oxychilus cel/arius Kelderglansslak A A A 

Oxychilus draparnaudi Grote glansslak A A 

Tandania budapestensis Slanke kielslak A 

Trichia hispida Behaarde slak A A A 

Vallania costata Geribde jachthoren A A A 

Vitrina pellucida Gewone glasslak A A 

Arian silvaticus Boswegslak A 

Ruigtesoorten 

Helix pomatia (+) 

Totaal aantal soorten 54 18 4 35(1} 

bos 

c. ultuur 

generalisten 

moeras 

Figuur 3. Verdeling van de landslakkenfauna (n = 35) van Bos t'Ename volgens biotoopvoorkeur. 
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Aangezien er geen andere inventarislijsten 
beschikbaar zijn van andere bossen uit de Vlaamse 
Ardennen is het moei lijk uit te maken of het aantal 

van 36 soorten veel of weinig is. Uit de voorlopige 

verspreidingsatlas (De Wilde et al. 1986) kunnen we 

wel de soorten oplijsten die in de Vlaamse Ardennen 
werden gevonden (zie Tabel 1). Hiervoor werd de 
regio tussen Schelde en Dender, met beide rivieren 
als uiterste grens genomen. Hieruit blijkt dat 54 

soorten landslakken uit deze regio bekend zijn. Dit 

betekent dat ongeveer de helft van de Vlaamse 

landslakkenfauna aanwezig is in de Vlaamse 
Ardennen, met inbegrip van de riviervalleien. 
Wat de historische gegevens betreft zijn we vooral 

geïnteresseerd in de typische bossoorten van de 

Vlaamse Ardennen zoals Stekelslakje (Acanthinula 

aculeata), Donkere torenslak (Ena obscura), 

Kleine glansslak (Aegopinella pura), Bosaardslak 
(Lehmannia marginata), Gladde regenslak 
(Cochlodina laminata), Gekielde regenslak 
(Macrogastra rolphii), Vale regenslak (Ciausilia 

bidentata), Grote glasslak (Phenacolimax major), 

Bosloofslak (Monachoides incarnatus) en Ruwe 
korfslak (Columella aspera). Hiervan werden 4 
soorten gevonden in het Bos t'Ename. Hieruit blijkt 

dat meer dan de helft van de typische bossoorten 

die in de Vlaamse Ardennen voorkomen niet 

gevonden werden in het Bos t'Ename. 

De Grote wegslak een kwetsbare soort volgens 
de Rode Lijst (Foto Philip Vergeylen). 
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Discussie 
Het ontbreken van een aantal typische bossoorten 
in het Bos t'Ename werd ook bij andere diergroepen 

vastgesteld, zoals ondermeer bij spinnen (De Bakker 

et al. 2001). Als verklaring wordt hierbij vaak de 

dynamische historiek van het bos aangehaald waarbij 
het bosklimaat gedurende langere tijd verdween door 
kaalslag en/of intensief beheer zodat bossoorten niet 
meer konden aarden. De geïsoleerde ligging van het 

boscomplex ten opzichte van de andere grote bossen 

in de Vlaamse Ardennen, stond een herkolonisatie van 
een aantal mogelijks verdwenen soorten in de weg. 
Het ontbreken van een aanta l typische boslandslakken 
in het Bos t'Ename waarvan de aanwezigheid in de 

Vlaamse Ardennen al werd vastgesteld doet ons 

vermoeden dat ook in deze groep de historiek en 

later de geïsoleerde ligging van het bos nog steeds 
de huidige soortensamenstelling bepaald. 

Er zijn echter mogelijks nog andere redenen te 

bedenken. Wanneer we de verspreiding van de typische 

landslakken van bossen bekijken dan blijken deze 

soorten voornamelijk in het zuidoostelijk deel van de 
Vlaamse Ardennen voor te komen. Deze verspreiding 
valt grotendeels samen met het voorkomen van 

groter complexen van vallei- en bronbossen, zoals 

Goudveil-Essenbossen en Vogelkers-Essenbossen, die 

beïnvloed worden door mineraalrijk grondwater (De 
Becker 2002). Hierbij zullen de Goudveil-Essenbossen 
het soortenrijkst zijn. 

De Gevlekte akkerslak is een algemene soort in 
urbane gebieden (Foto Philip Vergeylen). 



Dit bostype komt volgens de 

waarderingskaart (De Knijf et al. 

het Bos t'Ename niet voor. Het 

Biologische 

2009) in 

Vogelkers-

Essenbostype neemt in het Bos t'Ename een 

beperkte oppervlakte (±15%) in . We weten dat 

naast de kalkrijkdom van het grondwater ook de 

kalkrijkdom van de bodem bepalend kan zijn voor 

de soortenrijkdom aan landslakken in een gebied. 

Ook in de bodemsamenstelling zien we een oost

west gradiënt waarbij in het oosten een kalkrijke 

bodemlaag (Brusseliaan zand) ondiep aanwezig is . 

Deze laag ligt in het westen van de Vlaamse 

Ardennen veel dieper of is zelfs afwezig. Hierbij 

rijst dus het vermoeden dat er een verschil zou 

kunnen bestaan tussen de samenstelling van 

de slakkenfauna van de zuid en zuidoostelijke 
en deze van de westelijke zijde van de Vlaamse 
Ardennen, bepaald door het voorkomen van 
Goudveil - Essenbossen en Vogelkers-Essenbossen 

met mineraalrijk grondwater en het voorkomen van 
een meer kalkrijke ondergrond. Nader onderzoek 
dient dit nog te bevestigen . Verder stelt zich nog 

de vraag of het onderzoek wel intensief genoeg 

is om te kunnen zeggen dat de soortenlijst van 

landslakken van Bos t'Ename volledig kan genoemd 

worden. Bijkomende inventarisatie-inspanning zal 

vermoedelijk nog bijkomende soorten opleveren. 

Vooralsnog kunnen we geen sluitende verklaring 

geven voor het ontbreken van enkele typische 

soorten in Bos t'Ename. 

Besluit 
De inventarisatie leverde 36 soorten landslakken 

op, waarvan één soort er waarschijnlijk niet meer 

voorkomt. Dit is een aanzienlijke uitbreiding van 

de bestaande lijst van de landslakken van het 

50~ t'En~mG. DG ffiQQ!:tQ ~oorMn diê Wê vonden 
kunn4'm beschouwd worden als generalisten. We 

vonden ook enkele ~ypische soorten voor vochtige 

bio~open en bossen, alsook enkele cultuurvolgers . 
Er werd één exoot waargenomen. Van de gevonden 

soorten staan vijf soorten op de Rode Lijst wat de 
belangrijkheid van het boscomplex onderstreept. 

Er ontbreken een aantal typische bossoorten die in 

de streek wel in gelijkaardige bossen voorkomen. 

Dit zou mogelijks te wijten kunnen zijn aan de 
historiek en de geïsoleerde ligging van het Bos 

t'Ename. Anderzijds kunnen we niet uitsluiten 

dat er een verschil bestaat in samenstelling van 

de landslakkenfauna tussen de zuidoostelijke en 

westelijke zijde van de Vlaamse Arden!len en dat 

bijkomende inventarisaties nog soorten kunnen 

opleveren. 
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