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Een destructief slakje:
Rumina decollata

G Exemplaren van Rumina decollata in actie. (Kim Jonkmans)
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et Natuurhistorisch heeft, naast een
forse collectie lege schelpen, ook een
vrij uitgebreide collectie mollusken (weekdieren) op alcohol. Aan deze alcoholcollectie valt nog heel wat determinatiewerk te
doen. Sinds een paar maanden houd ik mij
daar vrijwillig mee bezig, als junior honorair conservator. Rondstruinend in het alcoholdepot, op zoek naar ongedetermineerde
gastropoden (slakken), kwam ik voor het
eerst in aanraking met het onderwerp van
dit artikeltje: in een potje afkomstig uit
Dubrovnik in Kroatië, vond ik enkele exemplaren van Rumina decollata op sterk water
(verzameld in Kupari onder oleanderstruiken op 5 juni 2013 door Kees Heij; aanwinstnummer 13-033, NMR 9930-87835).
Een slakje dat het vooralsnog moet stellen
zonder een Nederlandse naam. Wat mij
vooral verbaasde was dat de schelptopjes
van alle slakkenhuisjes ontbraken. Waren
ze allemaal op dezelfde manier beschadigd, of was hier meer aan de hand?
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Roofslak
Rumina decollata is een landslak uit de
familie Subulinidae. Het diertje komt van
oorsprong voor rond de Middellandse
Zee: Zuid-Europa, Noord-Afrika en West-

G Een droge schelp van Rumina decollata afkomstig
van Tenerife; NMR 9930-45647. (Frans Slieker)

Azië. Daarnaast is de slak geïntroduceerd
in het zuidelijk deel van de
Verenigde Staten en delen van ZuidAmerika (Batts 1957). Het is een roofdier.
Op zijn menu staan voornamelijk andere
slakken, zoals de segrijnslak
(Cornu aspersum) en verscheidene
naaktslakken, maar bij gebrek aan prooi
schakelt hij zonder problemen over op
plantaardig voedsel (Mc Donnel et al.
2016). Omdat dit weekdier in droge
gebieden voorkomt, schuilt hij ’s middags
tussen bladeren of onder rotsen tegen
uitdroging. ’s Nachts en bij regen is de
slak actief en gaat hij op jacht door de
slijmsporen van zijn prooien te volgen.
Rumina decollata jaagt vooral op jonge
slakken, aangezien oudere exemplaren
zich terug kunnen trekken in hun relatief
grote schelp, waar de roofslak ze niet
bereiken kan.
Afbreken
Dit weekdier onderscheidt zich van veel
andere mollusken doordat het diertje zelf
de bovenste windingen van zijn schelp
kan afbreken. Door zijn schelp ruw te
bewegen langs harde oppervlakten breekt
het puntje af. Het afgebroken stuk blijft
achter, en over het blootgestelde weefsel
groeit weer een nieuwe beschermende
kalklaag (Batts 1957).
Wetenschappers zijn het erover eens dat
het afbreken van de bovenste windingen
een grote rol speelt in het succes van deze
soort. Het zorgt namelijk voor een toename in mobiliteit, afname van het gewicht
van de schelp, en een verhoogde weerstand tegen uitdroging (Lozouet 1985).

Gewentelde stompslak
Zoals vermeld leeft Rumina decollata in
gebieden met een extreem klimaat, waar
hij zich in de loop der evolutie goed op
heeft aangepast. Zo kan de slak meerdere
maanden overleven zonder water en in rust
gaan in zomers met zeer hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid. Tijdens koudere winters begraven de slakken zich tot
aanzienlijke dieptes, maar desondanks zijn
ze niet bestand tegen langdurende vorst.
Het succes van de slak blijkt ook wel uit de
uiteenlopende gebieden waarin de soort
leeft en uit de snelheid waarmee het zich in
de Nieuwe Wereld tot een plaagsoort heeft
ontpopt (Mienis 1991). Rumina decollata
is dus een bijzondere slak. Het is eigenlijk
zonde dat het dier geen Nederlandse
naam heeft. Misschien is het een idee hem
de naam gewentelde stompslak te geven. F
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