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Bijzondere en minder algemene 
dagvlinders in Limburg: deel 1

 Boktorren in het Annendaalsbos

Grote mutsnaaktslak en 
Kleine mutsnaa ktslak



Op 11 november 2020 werd door de 
eerste auteur bij Eys op een muur 

langs een tunnel in de Eyserbeek [fi guur 
1], die in Roodborn onder het talud van 
het ‘Miljoenenlijntje’ door stroomt, 
een slakje gefotografeerd [fi guur 2]. De 
plaatsing van die foto op Waarneming.
nl leverde heel wat reacties op. Want 
dit was naar alle waarschijnlijkheid de 
soort Daudebardia rufa, een slak die 
doet denken aan een naaktslak, maar 
die daar een variant van is die nog 
een heel klein huisje achter op de rug 
draagt. Die soort was nog nooit eerder 
in Nederland waargenomen (nature 
today, 2020a). Tien dagen later onder-
namen drie leden van de Mollusken 
Studiegroep Limburg (MSL) een ex-
cursie naar de vindplaats om te onder-
zoeken of er meer exemplaren leefden. 
Onder afgevallen blad werden zeven 
levende exemplaren gevonden. In ter 
plekke verzamelde strooiselmonsters 

werden achteraf nog negen levende 
exemplaren en vijf lege huisjes aange-
troffen. Eén van die lege huisjes was 
echter niet van de soort Daudebardia 
rufa maar van de verwante soort Dau-
debardia brevipes (persoonlijke mede-
deling Wim Maassen) [fi guur 3]. De 
soorten kregen later de Nederlandse 
namen Grote mutsnaaktslak respec-
tievelijk Kleine mutsnaaktslak (nature 
today, 2020b).

UITERLIJK

De beide mutsnaaktslakken doen in eerste instan-
tie denken aan een naaktslakje van 1,5-2,0 cm; de 
bovenzijde van een slak is blauwgrijs tot donkergrijs 
en de onderste rand en de kruipzool zijn vuilwit. 
Er zijn twee paar voelsprieten; de ogen staan aan 
het eind van de bovenste voelsprieten. Bijzonder 
is dat beide soorten slakken achterop het lichaam 
een lichtbruin tot roodbruin huisje dragen met een 
grootte van 3-5 mm. De volwassen slak kan zich dus 
niet in zijn huisje terugtrekken. Vanaf de bovenste 
voelsprieten lopen twee parallelle  groeven over de 
rug van de slak naar de mond van het huisje. Boven-

Grote mutsnaaktslak (Daudebardia rufa) en 
Kleine mutsnaaktslak (Daudebardia brevipes)
TWEE NIEUWE LANDSLAKKEN VOOR NEDERLAND UIT ZUID-LIMBURG

David Tempelman, Soembawastraat 25F, 1095 VV Amsterdam, e-mail: davidtempelman67@gmail.com

Gerard Majoor, Jekerschans 12, 6212 GJ Maastricht, e-mail: gmajoor87@gmail.com

Jan Koert, Achter de Kruiskapel 28, 6127 BZ Grevenbicht, e-mail: pog.mo.thon@kpnplanet.nl

Stef Keulen, Mesweg 10, 6336 VT Hulsberg, e-mail: biostekel@gmail.com

Figuur 1

Zuidelijke ingang 

van de tunnel in de 

Eyserbeek (foto: Stef 

Keulen).
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gerichte tanden staan (de radula) de 
prooi onomkeerbaar naar binnen werken. 
De slakken zijn gedurende het hele jaar 
ondergronds actief maar laten zich in 
de koelte van het voorjaar en de herfst 
ook bovengronds zien. Tijdens warme 
en droge perioden en gedurende strenge 
vorst leven ze diep in de grond (BosChi, 
2011).
De Grote mutsnaaktslak is hermafrodiet 
en heeft dus zowel mannelijke als vrou-
welijke geslachtsorganen. De voortplan-
ting is mogelijk niet aan een bepaald 
seizoen gebonden (WAgner, 1952), an-
dere auteurs houden het op het voorjaar 
(Bogon, 1990). Een Grote mutsnaaktslak 
legt de eieren met tussenpozen van 2-5 

dagen in groepjes van 3-22. In totaal kunnen tot 
80 eieren worden gelegd die na ongeveer 30 dagen 
uitkomen (WAgner, 1952, Bogon, 1990; BosChi, 
2011). De slakken worden maximaal twee jaar oud 
(Welter-sChultes, 2012). Waarschijnlijk zijn deze 
gegevens over leefwijze en voortplanting ook van 
toepassing op de Kleine mutsnaaktslak.

RUDIMENTAIR HUISJE?

De huisjes van mutsnaaktslakken zijn veel te klein 
voor de slak om zich in terug te trekken en zich 
daarmee tegen predatoren en uitdroging te bescher-
men. Dat roept de vraag op of hun huisje nog enig 
doel dient. Er wordt in zijn algemeenheid veron-
dersteld dat naaktslakken zich in de loop van de 
evolutie meerdere malen uit verschillende groepen 
huisjesslakken hebben ontwikkeld. Het kalkplaatje 
van enkele millimeters of de kalkkorrels die alle 
inlandse naaktslakken inwendig onder hun rug-
schild dragen worden als rudimenten van het huisje 
beschouwd. Tegenover het evolutionaire verlies van 
het beschermende huisje staan betere mogelijkheden 
voor naaktslakken om in spleten of holtes en in de 
bodem door te dringen (CAmeron, 2016; CArnegie 
museum of nAturAl history, 2020). Uitgaande 

van die evolutionaire trend zou kunnen 
worden verondersteld dat slakken als de 
mutsnaaktslakken – en de erop lijkende 
schildslakken (Testacellidae) – evoluti-
onaire stadia zijn tussen huisjesslakken 
en naaktslakken. Anderzijds kan een 
juveniele mutsnaaktslak zich nog wel in 
zijn huisje terugtrekken (soós, 1930). 
Dat zou een nog relevante functie van 
het huisje kunnen zijn en daarom kan 
het zijn behouden.

VERSPREIDING EN HABITAT

De twee mutsnaaktslakken hebben 
vergelijkbare verspreidingsgebieden: van 

dien loopt er aan iedere zijkant vanaf de voetzool 
bij de kop een groef diagonaal over het lichaam naar 
het huisje (Bogon, 1990; BosChi, 2011).
Het huisje heeft tweeëneenhalve omgang. Karakteris-
tiek is de wijd uitgebouwde laatste omgang [figuur 
4]. De periferie van het laatste deel van die omgang 
blijft bij de Kleine mutsnaaktslak in een wijde bocht 
convex rond de spil lopen. Bij de Grote mutsnaaktslak 
volgt de periferie van het laatste stuk van die omgang 
niet langer de spiraal maar loopt rechtdoor. Waar dat 
huisje van de spiraallijn gaat afwijken is vaak een in-
deuking in het huisje zichtbaar waardoor de periferie 
ter plaatse concaaf is [figuur 4]. De eerste windingen 
van de Kleine mutsnaaktslak zijn nauwer gewonden 
dan bij de Grote mutsnaaktslak (BosChi, 2011). De 
huisjes hebben aan de onderzijde als einde van de spil 
een relatief kleine navel.

ROOFSLAKKEN

Mutsnaaktslakken zijn roofslakken (carnivoren). Ze 
jagen meest ondergronds op naaktslakjes, regen-
wormen en insectenlarven die zo mogelijk in hun 
geheel of anders geleidelijk worden ingeslikt en 
inwendig verteerd. De slak kan de bek wijd open-
sperren en met een tanddrager waarop naar binnen 

Figuur 2

Grote mutsnaaktslak 

(Daudebardia rufa), 

Roodborn bij Eys, 11 

november 2020 (foto: 

David Tempelman).

Figuur 3

Kleine mutsnaaktslak 

(Daudebardia brevipes) 

uit Tsjechië (foto: 

Michal Horsák).
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vindplaats van de mutsnaaktslakken is toen niet on-
derzocht. Er is daarom geen aanwijzing hoe lang de 
mutsnaaktslakken al in Roodborn aanwezig zijn.
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Midden-Duitsland tot in Griekenland en 
Oost-Turkije (Welter-sChultes, 2012). 
In Duitsland zijn beide soorten bekend 
uit de omgeving van Aken (waarnemin-
gen MSL en Heike Kappes). De Grote 
mutsnaaktslak is ook in het Verenigd Ko-
ninkrijk gevonden (oWen et al., 2016); de 
Kleine mutsnaaktslak is in België in een 
verwarmde kas in de hortus botanicus van 
Gent aangetroffen (vAn den neuCker & 
soors, 2019) en in het vrije veld in Trooz 
bij Luik (Bronne & vAn den neuCker, 
2021). De vondsten bij Eys zijn voor beide 
soorten mutsnaaktslakken de eerste in 
Nederland.
Beide soorten leven onder bladafval, 
valhout en stenen in vochtige loofbossen, 
vaak in de nabijheid van water (Welter-
sChultes, 2012). Op de vindplaats in 
Roodborn bij Piepert werden de slakken 
op 21 november 2020 door de MSL tussen en onder 
bladafval aangetroffen, langs de voet van de muren 
aan zowel de zuid- als de noordkant van de tunnel 
in de Eyserbeek. Er werden 16 levende mutsnaakt-
slakken en vijf lege huisjes verzameld. Het grootste 
lege huisje (4,6 mm) bleek afkomstig van een Kleine 
mutsnaaktslak. Omdat de levend verzamelde slakken 
juveniel of sub-adult waren konden de huisjes ervan 
niet tot op soortniveau gedetermineerd worden [fi -
guur 4]. Het is dus nog niet duidelijk of er van beide 
soorten mutsnaaktslakken populaties in Roodborn 
leven.
Het is denkbaar dat de soorten hun leefgebied spon-
taan tot in Roodborn hebben uitgebreid. Dat zou 
ook de vondst van de Kleine mutsnaaktslak bij Luik 
kunnen verklaren. Anderzijds is het ook mogelijk 
dat de mutsnaaktslakken door menselijk handelen 
op de vindplaats bij Eys terecht zijn gekomen. Bij 
de aanleg van het talud voor het Miljoenenlijntje en 
langs waterlopen in het waterwingebied Roodborn 
zijn natuurstenen gebruikt die waarschijnlijk uit het 
buitenland zijn aangevoerd [fi guur 5]. In daarmee 
aangevoerde grond kunnen zich mutsnaaktslakken 
hebben opgehouden of hun eieren aanwezig zijn 
geweest. Door de ondergrondse leefwijze van de slak 
zijn andere transportmogelijkheden die slakken soms 
benutten, bijvoorbeeld door vogels of met drijfhout 
via de beek (CAmeron, 2016), minder waarschijnlijk. 
De MSL zocht op 21 november 2020 ook nog langs 
vergelijkbare muren van een westelijker gelegen tun-
neltje onder de spoordijk van het ‘Miljoenenlijntje’. 
Daar loopt geen beek doorheen; op die plek werden 
geen mutsnaaktslakken aangetroffen. Het waterwin-
gebied Roodborn bij Piepert is in 2017 door de 
MSL in zijn geheel op weekdieren onderzocht. Er 
werden toen in sterk uiteenlopende biotopen (moe-
ras, loofbos en kalkgrasland) 41 soorten landslakken 
aangetroffen, maar er werden geen mutsnaaktslakken 
gevonden (mAjoor et al., 2019). De nu ontdekte 

▲ Figuur 4

Huisjes van de Grote 

mutsnaaktslak 

(Daudebardia rufa) 

(links, uit Bosnië-

Herzegovina, grootte 

4,2 mm) en de Kleine 

mutsnaaktslak 

(Daudebardia brevipes) 

(rechts, uit Servië, 

grootte 3,2 mm). De 

pijl wijst op een convex 

deel van de periferie 

van het huisje waaraan 

een volgroeide Grote 

mutsnaaktslak soms 

kan worden herkend. 

In het midden een 

niet met zekerheid te 

determineren huisje 

van een sub-adulte 

mutsnaaktslak uit 

Roodborn (grootte 3,8 

mm) (foto’s: Rob Vink).

◀ Figuur 5

Blok natuursteen op de 

punt van het muurtje 

aan de noordkant van 

de tunnel (foto: Gerard 

Majoor).
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Summary

REDDISH AND ‘SMALL’ DAUDEBARDI
Two new semi-slugs for the Netherlands from southern Limburg

On 11 November 2020 a semi-slug was photographed in Roodborn 
(Eys, province of Limburg) on a wall lining the entrance of a tunnel 
along the Eyserbeek brook which underpasses the ‘Miljoenenlijn’ railway 
track. It turned out to be the Reddish daudebardi (Daudebardia rufa). Ten 
days later an empty shell of the related ‘Small’ daudebardi (Daudebardia 
brevipes) was collected at the same site, together with 16 living Daude-
bardidae. Since these semi-slugs were juveniles or sub-adults, they could 
not be identified with certainty. It is therefore not yet clear whether both 
species have established populations at the site.
Both species are new to the Netherlands. They occur in Germany close 
to the border with the Netherlands, approximately 30 km away from Eys. 
Two records of the Small daudebardi are known from Belgium, including 
one from Liège, some 50 km from Eys. Whether the new finds in the 
Netherlands represent spontaneous expansion of the distribution range 
of the species or whether they were co-transported with stones used to 
construct the railway track remains elusive.

Recent  verschenen
Guido Verschoor

Wie zijn publicatie, rapport, etc. opgenomen wil zien in deze rubriek, kan contact opnemen 
met de redactie. De publicaties moeten gaan over voor Limburg relevante onderwerpen.

De Peel in vier seizoenen
Jan van de Kam, 2020
Eigen uitgave. 208 pagina’s, 
harde kaft, rijk geïllustreerd. 21,5 
x 30 cm. ISBN 9789090334653. 
Prijs € 22,00. Verkrijgbaar in de 
boekhandel en via https://www.
depeelin4seizoenen.nl. 

De Peel in vier seizoenen van Jan 
van de Kam is een prachtig foto boek 

over de Mariapeel, Deurnese Peel, 
Groote Peel en de omgeving van 

deze Peelgebieden. In de loop van 
de sei zoenen volgt het boek de ver-
anderingen van het land schap, de 
flora en fauna. Er zijn bij voorbeeld 
prachtige foto’s van Peel bewoners 
als de Blauwborst, de Boomvalk, 
het Spiegeldikkopje en typische 
veenplanten als Een arig wollegras, 
Ronde zonnedauw en Lavendelhei-
de. Na tuur lijk sieren ook foto’s van 
de goud gele velden Pijpenstrootje 
het boek. Bijzonder zijn inmiddels 

historische opnames van broe-
den de Wulpen of bolderende Kor-
hanen. De foto’s worden begeleid 
door uitgebreide bijschriften. Er 
is ook een kort intermezzo opge-
no men over het ontstaan en de 
af graving van het hoogveen in de 
Peel. Het is een kijkboek voor elke 
na tuurliefhebber, want de honder-
den prachtige beelden zeggen meer 
dan 1000 woorden.

148 natuurhistorisch maandblad



dagelijks bestuur

Frank Oelmeijer (voorzitter), Alfred Paarlberg 
(penningmeester), Ben Mattheij & Math de Ponti.

algemeen bestuur

Wilfred Alblas, Toon van Baal, Marian Baars, 
Jan-Joost Bakhuizen, Susanne Hanssen, Wouter Jansen, 
Stef Keulen, Pieter Puts, Aidan Williams & Linda Wortel.

kantoor 
Olaf Op den Kamp, Jeanne Cuypers & 
Martine Lemmens.

adres 
Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond,
tel. 0475-386470 (kantoor@nhgl.nl).
www.nhgl.nl.

lidmaatschap 
€ 38,00 per jaar. Leden t/m 23 jaar € 17,50; bedrijven, 
verenigingen, instellingen e.d. € 120,00.
Okjen Weinreich (leden@nhgl.nl). 
IBAN: NL73RABO0159023742, BIC: RABONL2U.

bestellingen/publicatiebureau

Publicaties zijn te bestellen bij het publicatie bureau, 
Marja Lenders (publicaties@nhgl.nl).
Losse nummers € 4,–; leden € 3,50 (incl. porto),
thema nummers € 7,–. 
IBAN: NL31INGB0000429851, BIC: INGBNL2A.

redactie Olaf Op den Kamp (hoofdredacteur), Phlip 
Bossenbroek, Henk Heijligers, Jan Hermans, Ton 
Lenders, Gerard Majoor (eindredactie), Guido Verschoor, 
Raymond Pahlplatz & Marc Poeth (redactie-assistent) 
(redactie@nhgl.nl).

richtlijnen voor kopij-inzending 
Diegenen die kopij willen inzenden, dienen zich te 
houden aan de richtlijnen voor kopij-inzending. Deze 
kunnen worden aangevraagd bij de re dactie of zijn te 
bekijken op www.nhgl.nl.

lay-out & opmaak Van de Manakker, 
Grafi sche communicatie, Maas tricht
(mvandemanakker@xs4 all.nl).

editing summaries Jan Klerkx, Maastricht.

druk Grafigroep Zuid, Swalmen.

Copyright. Auteursrecht voorbehouden. Overname 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie.

ISSN 0028-1107

Colo fon

M A A N D B L A D

studiegroep onderaardse kalksteengroeven

Rob Visser (secretariaat@sok.nl).
vissenwerkgroep

Victor van Schaik (vissenstudiegroep@nhgl.nl).
vlinderstudiegroep

Mark de Mooij (vlinderstudiegroep@nhgl.nl).
vogelstudiegroep

Nicky Hulsbosch (vogelstudiegroep@nhgl.nl).
wantsenstudiegroep limburg

Martine Lemmens (wantsen@nhgl.nl).
werkgroep driestruik

Wouter Jansen (werkgroepdriestruik@nhgl.nl).
zoogdierenstudiegroep

Aegidia van Grinsven 
(zoogdierenstudiegroep@nhgl.nl).

STICHTINGEN
stichting natuurpublicaties limburg

Uitgever van publicaties, boeken en rapporten (snl@nhgl.nl).
stichting de lierelei

Projectbureau voor onderzoek van natuur en landschap in 
Limburg (lierelei@nhgl.nl).
stichting ir. d.c. van schaïk

Stichting voor het beheer van onderaardse kalksteengroeven 
in Limburg. Postbus 2235,  6201 HA Maastricht 
(vanschaikstichting@nhgl.nl).
stichting natuurbank limburg

Stichting voor het beheer van waarnemingen van het NHGL 
(natuurbank@nhgl.nl).

KRINGEN
kring heerlen

Olaf Op den Kamp (kringheerlen@nhgl.nl).
kring maastricht

Bert Op den Camp (kringmaastricht@nhgl.nl).
kring roermond

Math de Ponti (kringroermond@nhgl.nl).
kring venlo

Peter Eenshuistra (kringvenlo@nhgl.nl)
kring venray

Patrick Palmen (kringvenray@nhgl.nl).

STUDIEGROEPEN
fotostudiegroep

Bert Morelissen (fotostudiegroep@nhgl.nl).
herpetologische studiegroep

Pieter Puts (herpetostudiegroep@nhgl.nl).
libellenstudiegroep

Jan Hermans (libellenstudiegroep@nhgl.nl).
mollusken studiegroep limburg

Stef Keulen (molluskenstudiegroep@nhgl.nl).
mossenstudiegroep

Paul Spreuwenberg (mossenstudiegroep@nhgl.nl).
paddenstoelenstudiegroep

Henk Henczyk (paddenstoelenstudiegroep@nhgl.nl).
plantenstudiegroep

Olaf Op den Kamp (plantenstudiegroep@nhgl.nl).
plantenwerkgroep weert

Jacques  Verspagen 
(plantenwerkgroepweert@nhgl.nl).
sprinkhanenstudiegroep

Harry van Buggenum 
(sprinkhanenstudiegroep@nhgl.nl).
studiegroep ephemeroptera, plecoptera en trichoptera

Harry  Tolkamp (ept@nhgl.nl).


