Bijzondere determinaties

Slakken...

een waarschuwing voor vochtproblemen
Zuchtend kijk ik naar het kale plekje in mijn moestuin waar gisteren nog een mooi
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kropje sla stond. Het enige dat nog over is, is een stukje steel. Slakken, de nacht-
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merrie van iedereen met een moestuintje. Maar ook menig tuinliefhebber zal dit
beestje vervloeken: slakken kunnen tuinplanten als hosta en ridderspoor binnen
één nacht met de grond gelijk maken. En daar blijft het niet bij, ook binnenshuis
zorgen ze voor overlast.
Kelderslakken
Vaak is het niet de slak zelf die we binnenshuis tegenkomen, maar zijn sporen.
Glibberige, glanzende slijmsporen over
een net geboende vloer, gordijnen, ramen
of meubels. Toch komen mensen de kleine

boosdoeners zelf ook wel eens tegen en
worden ze af en toe opgestuurd naar het
KAD voor determinatie. Soms nog springlevend in een potje, maar meestal sterk
uitgedroogd tot kleine banaanvormige
prutjes. Binnenshuis worden voornamelijk de lichte aardslak (Limacus flavus) en
de tijgerslak (Limax maximus) aangetroffen. Beide zijn naaktslakken en werden
vroeger ook wel kelderslakken genoemd,
naar de plek waar ze vaak worden aangetroffen.

Vochtprobleem

Tijgerslak (Limax maximus).
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Een enkele slak die per ongeluk binnenshuis is terechtgekomen is geen reden voor
paniek, maar structurele aanwezigheid
van deze kelderslakken in huis heeft te
maken met een vochtprobleem. Naaktslakken hebben geen huisje, maar alleen
een slijmlaag, en zijn daardoor gevoelig
voor uitdroging. Je ziet ze dan ook voornamelijk tijdens vochtig weer en ’s avond
en ‘s nachts wanneer de zon niet schijnt.
Binnenshuis zoeken ze vochtige plekken
op. Oorzaken van vochtproblemen binnenshuis zijn bijvoorbeeld: slechte ventilatie van kruipruimtes, lekkage, beschadigde riolering, hoge grondwaterstand,
condensvorming en doorslaand vocht.
Om van de slakken in huis af te komen is
het dan ook belangrijk om het vochtprobleem aan te pakken.

Man+vrouw=naaktslak
Lichte aardslak (Limacus flavus).
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Er zijn geen mannetjes of vrouwtjes landnaaktslakken; ze zijn tweeslachtig (hermafrodiet). Dat wil zeggen dat ze zowel

mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen hebben en dan ook allemaal in staat
zijn om eitjes te produceren. Tijdens de
paring wisselen ze sperma uit, waarna ze
enkele tientallen (bij grote soorten kan dit
oplopen tot honderd) eitjes per keer kunnen leggen.

Slijmerig gezichtsmaskertje
Slakken bewegen zich voort met hun grote
gespierde voet, waarbij ze een laagje slijm
achterlaten. Dit wordt door veel mensen
als hinderlijk ervaren, ook al is een slakkenspoor meestal makkelijk te verwijderen met water. Toch wordt slakkenslijm
niet door iedereen negatief bekeken.
Sommige mensen betalen zelfs grof geld
om een potje met dit slijmerige slakkengoedje te bemachtigen. In de wereld van
de cosmetische producten zijn er veel
crèmes en andere smeerseltjes op basis
van slakkenslijm te verkrijgen. Het zou
een herstellende werking hebben en een
wondermiddel zijn tegen puistjes, rimpels
en littekens. Daarnaast lopen er medische
onderzoeken naar het gebruik van slakkenslijm als biolijm.
Dus ook al laten ze hun slijm achter en
vreten ze onze plantjes op, mensen zouden geen mensen zijn als ze hier ook niet
een slaatje uit zouden slaan. Daarnaast
zijn slakken natuurlijk een belangrijke
voedselbron voor veel andere dieren en
kan hun aanwezigheid binnenshuis ons
waarschuwen voor bouwkundige problemen. Mooie beestjes dus!
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