ELYSIA
VIRIDIS
Naaktslak
met bladgroen

M. Mellema
D e sla kken die tot de orde va n de Saccoglossa, va n de s ubklasse der Opistobranchia
(volgens modernere opvattingen de subklasse Euthyneura) behoren, voeden zich
met zeewieren, die ze m et hun ra d uIa stukrasp en en daarn a leegzuigen.
Van d e raduia van d eze slakken , die slechts uit één rij ach ter elkaar liggende
tand j es b estaat, zi t h et voorst e ged eelte teruggetrokken in een blind zak (saccus )
van de slokdarm.
Aan d eze eigensc h a p is de naam Saccoglossa (g loossa = tong) te danken.
Sommige va n deze slakken , die meestal vrij klein zijn , b ezitten een dunwandi ge
sch elp, m aar andere zijn naaktslakken.
Iets bijzonders is dat versch illende soorten b lad groenkorrel ui t de w ieren die
zij ver orberen, in hun lich aa m , namelijk in de blindzakken van hun darm, opn emen
en dat d eze bladgro enkorrels b ij aanw ezigh eid va n licht tot koolzuur assi milatie,
d a t wil zeggen tot vorming va n suikers uit kool zuur bij b elichting, in staat blijven
e n zo bij drage n tot de voeding van d e sla k.
Rosalind Hinde en D. C. Smith h ebb en h iero ver onderzoek ingen verricht bij d e
soort Elysia vi1'idis (Montag u ).
Elysia virides is een kl ein slak je van 1 - 2 cm zo nder sch elp, d at langs de Europese
kusten voorkomt en leeft op Codium fragHe (Sur.) Ha r iot, h et viltwier. Het dier
h eeft twee brede gootvorm ige te ntakels, twee flappen aan weer szijden van h et
lichaam en een smalle voe t.
D e kop met de tentakels, h et voorlich aa m en d e buitenz ijde van de f lappen zijn
donker groen t ot zwart, de voet is olij fg roen. H et gedeelte rond d e ogen is lichtbruin. De binnenkant van d e fl a ppen is lichtgroen, en hier zij n de vertakkingen
va n de middend arm klier goed zichtbaar.
De tentakels en de flapp en hebben een witte rand en op h et lichaam bevinden
zich talrijke lichte stippen.
Ely sia viridis behoort tot de orde van de Saccoglossa, de suborde van de Oxynoidei
en de fa milie van de Elysiidae.
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De bladgroenkorrels van het viltwier hebben een stevige buitenwand en daardoor
is het mede te verklaren, dat zij intact in Elysia Vi1'idis kunnen worden opgenomen.
Het viltwier heeft een buitenwand, maar is niet door celwanden in afzonderlijke
cellen verdeeld, hetgeen ongetwijfeld het leegzuigen door de slak na het stukraspen
van de buitenwand zal vereenvoudigen.
Om iets meer over de werkzaamheid van de bladgroenkorrels in het lichaam van
de slak te weten te komen deden bovengenoemde onderzoekers proeven waarbij
zij enerzijds Elysia viridis lieten uithongeren onder belichting en anderzijds zulke
dieren lieten uithongeren in het donker.
Hierbij bleek dat in h et donker de slakken vrij snel dood gingen door het uithongeren.
Van 18 slakken ging de eerste op de 14e dag en de laatste op de 3ge dag dood.
De meest groene slakken stierven hierbij vaak het eerst en een aantal slakken
werd gedurende de tweede week bleker van kleur.
Onder belichting bleven de dieren veel langer leven.
Na 93 dagen honger lijden onder belichting waren er van de 21 slakken 5 doodgegaan. Een van de slakken werd geheel wit op de 3ge dag en stierf op de 40e dag.
Verder bleek dat de dieren bij hongeren in het licht veel la ngzamer in gewicht
afnamen dan bij honger lijden in het donker.
Merkwaardig is dat h et bladgroengehalte van de slakken eerst gedurende 10 dagen
toenam en d aarna daalde, maar bij de belichte slakken vanaf de 41e dag weer
steeg. Omdat de slakken niet in staat zijn bladgroen te maken wordt deze stijging
all een veroorzaakt door het gewichtverlies van de slakken.
Uit deze proeven blijkt dat de uit het viltwier opgenomen bladgroenkorrels in het
lichaam van Etysia vi1"idis bij belichting wel bijdragen tot de voeding van deze
dieren.
Uit eerdere onderzoekingen is gebleken dat bij een verwant van Elysia vi1"idis
namelijk Elysia hedgpethi, bij uithon geren h et bladgroen snel verdwijnt.
Na 10 dagen hongeren is het bladgroen bij deze soort verdw enen.
Bij Elysia Vi1'idis daarentegen verdwij nt het bladgroen bij uithongeren niet.
Deze eigenschap heeft Elysia vi1"idis gemeen met sommige andere Saccoglossa b.V.
PLacob1"anchus ianthobapsus en T1"idachieHa diomedea. Het opnemen van bladgroenkorrels uit verorberde a lgen, zoals bij sommigen Saccoglossa voorkomt, moet men
niet verwarren met de symbiose van sommige dieren met eencellige wieren, waarbij
ni e t de bladgroenkorrels uit wieren, maar intacte eencellige wieren in het lichaam
worden opgenomen. Een goed voorbeeld hiervan is de worm Convoluta Toscoffensis ,
di e niet eet, maar geheel gevoed wordt door de koolzuurassimilatie van de in het
lichaam aanwezige eencellige algen. Dit is besproken in de Vita Marina van
fe br. 1968 in de rubriek wormen. Ook vele koralen en sommige zoetwatersponsen
leven in symbiose met eencellige wieren, maar hierbij kunnen de wieren niet
voorzie n in de voedselbehoefte van deze dieren.
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