Afb. 1. De vlokkige naaktslak - Aeolidia
pai Llosa (L.) kniipend ove1' een mts in het
aqum·ium.
Onde1' de slak een ingetTokken zee- anjelieT - M et1'idi mn senile L.
(Foto Bob EntTop)

A. J . Bos

DE
VLOKKIGE
NAAKTSLAK
Al!: OLlDIA PAPILLOSA (LINNE 1761 )

De zeenaaktslakken vormen een groep, d ie door sch elpenverzamelaars wellicht m et
d e nek wordt aangekeken. Ten onrechte want hun levenswij ze is vaak buiten gewoon inter essant en voor h en, die niet a llee n k lakkeloos de schelp verza melen,
maar zich ook interesseren voor h et levende dier, zal dan ook het nodige plezier
aan de studie van de zeenaaktslakken t e beleven zijn.
Ze beh ore n a ll e tot de klasse d er Gastropoda en de onderklasse der Opisthobran chia.
De schelploze Opisthobranchia worden op hun beurt weer onderverdeeld in d e
Monostichoglossa en d Nudibranchia . De laats t ge noemde orde, gekenmerkt door
het ontbr eken van de ki eu wen , terwijl de sch e lp alleen bij het embryo aanwezig is,
omvat een aantalonderorden o.a . Aeolidiacea. H ierto e behoort weer de familie der
Aeolid iidae . We zullen ons beperken tot deze familie en wel speciaal tot d e soort
Aeolidia papilloscL (Linné 1761), omdat deze d e m eest bekende soort van onze k ust
is. De soort komt voor in de noordelij ke h elft van de Atlantisch e occeaan, van
Spitsb ergen t /m Portu gal. Aa n de Amerikaanse zij de treffen we de soort zuid elijk
to t R h od e Island en in de Pacific zuidelij k tot Santa Barbara aan. In d e Oostzee
on tbreekt het dier evenmin, het komt evenwel niet verder dan d e Kieier Bocht. In
Nederland is Aeolidia papillosa ( L. ) bekent van praktisch de gehele kust. D e eer ste
vermelding is van onze onvolprezen landgenoot Baster, die zijn vondst (Zierikzee
1760) voorzag van d e zeer bruikbare naam: "de ongeschaalde met zagte doorns
bezette zeeslak". De vertikale verspreiding loopt van de eblijn tot 130 m diepte.
In de late herfst kan men soms waarnem en dat vele individ u en migreren naar de
v loedlijn waar ze omkomen door uit d roging. Dit betreft bijna uitsluitend volwassen exemplaren. Brak water is een bezwaar, zoals b lijkt uit het voorkomen
van h et d ier in o.a. de voormalige Z uiderzee, tot even voorbij het eiland Wieringen.
Aeo l idi a papilloscL (L.) is de grootste der Aeolidiidae. Ht d ier bereikt een lengte
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van ± 10 cm., hoewel het meestal kleiner is, tot 7,5 cm. Het onderscheidt zich van
de andere Aeolidiidae ook door de verhoudingsgewijs grotere breedte van het
lichaam. De dorsale zijde is bijna geheel bedekt met 4 tot 5 rijen papillen CCerata).
Iedere rij bevat op zijn beurt 12 en 24 papillen. Het middengedeelte van de
rug tot aan de kop is niet met papillen bedekt. Op de kop bevinden zich 2 tentakels
en hier achter 2 rhinophoriën. Dit zijn de reukorganen, waarmee het voedsel wordt
opgespoord. De kleur is bruinachtig grij s met lila en bruine of witte vlekjes. De
cerata, die meestal iets donkerder gekleurd zijn, hebben een veelvoudige functie.
Allereerst zijn het de ademhalingsorganen. De buitenste laag van de papillen is
zeer bloedrijk. Bovendien bevinden zich in deze cerata uitlopers van de middendarmklier. Iedere uitloper eindigt in een zakje, de cnidosac. Hierin bevinden zich
netelcellen, die merkwaardigerwijs afkomstig zijn van de tentakels van de zeeanemonen, die als voedsel dienden . Deze netelcellen zijn niet ten gronde gegaan,
maar worden door de slak weer als afweerwapens gebruikt. Laat een vijand zich
hierdoor nog niet afschrikken dan kan AeoHdia papiLlosa CL.) zich nog voordoen als
de anemoon SagaTtia tToglodytes CPrice). Blijkt ook dit niet meer te helpen, dan
volgt er soms autotomie. De rugpapillen worden afgestoten en bewegen nog enige
tijd na. Het dier blijkt hier weinig schade van te ondervinden. Spoedig nemen
nieuwe cerata de plaats van de oude in. Toch blijft het merkwaardig dat Aeolidia
papillosa CL .) Sagartia nabootst. Immers de netelcellen, die hij zelf bezit, maken
hem als voedsel al onaangenaam voor eventuele rovers. Overigens moet men niet
aannemen dat bij een aanval h et dier altijd reageert volgens een vast patroon.
Bekend is dat een aantal Engelse onderzoekers CE . Step, L. Wells, zie lit.) deze
dieren geruime tijd voor anemonen hielden. Autotomie bleef volledig achterwege,
de nabootsing werd pas opgegeven toen ze zich in alle rust in het aquarium bevonden. Ook vele andere naaktslakken vertonen mimicry. DendTonotus fTondosus
CAscanius 1774) lijkt b.V. veel op het wier Callithamnion spec., terwijl Tritonia
spec. een kleinere naaktslakkensoort sprekend lijkt op de welbekende doömansduim
Alcyonium digitatItm L.
DE VOEDING
Het voedsel bestaat voornamelijk uit anemonen. Aeolidia papillosa CL.) vertoont
daarbij een zekere voorkeur voor MetTidium senile CL.) , Actinia equina L. en
Tealia felina L. (zie Swennen). Toch zijn niet alle auteurs op dit punt eensgezind.
Volgens T. v. Benthem Jutting wordt Tealia vermeden, vermoedelijk omdat
Aeolidia papillosa (L.) de netelcellen van de anemoon niet kan verdragen. Russel
en Yonge hellen over naar het standpunt dat Aeolidia papillosa (L.) betrekkelijk
ongevoelig is. Proeven in een aquarium hebben aangetoond dat Aeolidia papilLosa (L.) verschillende taktieken vertoont bij het afraspen van de prooi. Practisch
alle anemonen worden bij de voet geattakeerd maar Tealia felina L. juist zelfs
bij de mond. Ook bleek dat de voorkeur voor MetTidium senile L. maar schijn is,
want bij gelijktijdige aanbieding in een aquarium werd Actinia equina L. met
grotere graagte geconsumeerd. Jonge mollusken zijn evenmin veilig, zoals men
meende te moeten afleiden uit het maagonderzoek. Toch gelukte het geen van de
auteurs die ik voor dit artikel raadpleegde, de naaktslakken mossels te voeren,
zodat aangenomen mag worden dat de jonge mossels door een andere oorzaak in
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Afb. 2. E én tand uit de mdula van
Aeolidia papi!losa (L.)
De tand h eeft een steTk gezaagde halve maanvorrnig gebogen Tand VOOT het afTaspen
van kleine voedselb7·okjes.

Aeolidia papillosa (L.) zijn gekomen . Ook zijn er aute urs di e kannibalisme h ebben
waargenomen, m aar dit was altijd onder extrem e omstandi gh ed en ; te veel indi v iduen in een te kleine ruimte. Het is opvallend, dat in gebied en waar veel T ealia
f elina L. gegeten wordt, Aeolidia papillosa (L.) zijn grootste len gt e bereikt (tot
12 cm.).
D e rad uia bestaat u it een rij h a lvemaanvorm ige tanden. Bij het eten w orden kleine
stukj es tegelij k afgeraspt. Dit in tegen st elling tot b.v. de Ascid iën-et end e Dorididae,
die hun prooi " uitzuigen " nadat ze d eze eerst met hun raduia h ebben doorboord.

Afb. 3. Ei eT Legse l van
Aeolidia papi![osa (L.)
met h et fTaaie patToon
van een g7'iekse 7·and.
H et b egin van het snoe7'
ligt in h et centTum.
I n h et gel ei- sno e7' zijn
de ingebette ei eTen
duidelij k zichtbcWT.
(Foto Bob Ent7'op)

Na 6 tot 8 maanden zijn de dieren geslachtsrijp. Ze zijn evenals alle andere
Opisthobranchia tweeslachtig. Tijdens de paring vindt de bevruchting meestal wederzijds bij beide partners gelijktijdig plaats. De eieren kunnen op de meest uiteenlopende substraten gevonden worden van november tot mei; zelden later. Kort na
de afzetting sterft het volwassen dier. Het heeft dan een leeftijd van ± 1 jaar
bereikt.
De kleur van de eieren is net als die van het dier wisselend al naar gelang de
kleur van het voedsel. Waarschijnlijk gaat het eerste legsel, van november tot
maart, grotendeels teloor. Jonge dieren vindt men n.l. niet het gehele jaar door,
terwijl de eieren 7 tot 9 maanden achtereen kunnen worden aangetroffen. Het
legsel heeft een zeer karakteristieke vorm, die voor iedere soort verschilt. Het
enige gemeenschappelijke kenmerk is dat alle Nudibranchia het doen in de vorm
van een snoer, dat spiraalvormig is opgerold. Toch is verwarring mogelijk met het
legsel van AeolidieHa glauca. (Alders Hancock). Maar omdat deze soort langs de
Nederlandse kusten veel zeldzamer is kan men over het algemeen voetstoots aannemen, dat men met het eiersnoer van Aeolidia papillosa (L.) te doen heeft. (Fig. 2).
Hoewel Aeolidia papillosa (L.) door zijn netelcellen afdoende beschemd is en daar.:.
door voor eventuele vijanden een lastige hap moet zijn, heeft toch één vijand :
de parasitaire copepode: Lichomolgus agilis CLeydig).
Deze roeipotige verwant van o.a . de karper luis zuigt bloed en lymphe en daarbij
deren hem geen netelcellen. Doch gelukkig voor Aeolidia papillosa (L.) komt deze
parasiet niet noordelijker voor dan de Franse kust. Het aantal zeenaaktslakken
wordt du s kennelijk alleen bepaald door de beschikbare hoeveelheid anemonen.
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AEOLIDIA P APILLOSA (L.) als redactionele toegift
Enige jaren terug, toen de noorderpier van Hoek van Holland nag niet door
mastiek en beton bedorven was, troffen we de Vlokkige naaktslak vrij algemeen
aan op het eind van de pier. Toen werd de pier in groten getale bevolkt door de
Paardeanemoon - Actinia equina (L.) alsmede door de Purperslak - NuceHa
lapillus CL .). Uit die tijd stamt ook het exemplaar, dat in één nacht tijd het
prachtige eiersnoer van afb. 3 afzette in . . . , een één liter weckpot!
Dit voor de lezers die menen, dat aardige biologische waarnemingen alleen maar
gedaan worden in aquaria van honderden liters inhoud .
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