
  

Gewone tuinslakken herkennen

Het experiment richt zich op één soort: de gewone tuinslak 

Wetenschappelijke naam: Cepaea nemoralis



  

Gewone tuinslakken herkennen

Dit zijn allemaal gewone tuinslakken 
(donkere lip, huisje zonder vlekken):

Dit zijn andere slakkensoorten 
(gevlekt huisje, geen donkere lip):

Heesterslak

SegrijnslakX

X



  

Gewone tuinslakken vinden

De gewone tuinslak 

- komt in bijna heel Nederland voor

- leeft niet alleen in tuinen, maar ook in het bos, in struikgewas, in parken, in of onder 
heggen, in hoog gras en in velden met brandnetels en bramen.

Goede momenten om tuinslakken te zoeken:

- tijdens of net na een regenbui

- 's ochtends vroeg, wanneer er nog dauw op het gras zit



  

Invullen formulier 1

Diameter: De diameter meet je van de lip (de opening van het huisje) tot de de 
achterkant van het huisje.

De diameter meet je aan de onderkant van het huisje op het breedste punt.



  

Invullen formulier 1

Vindplaats: Geef de naam van de plaats waar je de slak gevonden hebt.

Bijvoorbeeld: 'Breda, Mastbos' of 'Leiden, centrum'.

Gps-coördinaten vindplaats: gebruik je mobiele telefoon (bijvoorbeeld de Google Maps-
app) om te bepalen wat de gps-coördinaten zijn van de plek waar je iedere slak 
gevonden hebt.

Vul de coördinaten in als decimale graden, bijvoorbeeld: 52.309449, 4.832825. 



  

Invullen formulier 1

Habitat: in wat voor omgeving vond je de slakken? 
Geef een korte, duidelijke beschrijving. 

Voorbeelden:
  struik in een tuin in de stad
  op een boom in het bos
  aan de slootkant langs een weiland
  op de muur van een huis in een nieuwbouwwijk

Verzameldatum: op welke dag verzamelde je de slak? 

Vul de datum in als dd-mm-jjjj 
(bijvoorbeeld 04-09-2017 voor 4 september).



  

Invullen formulier 1

Kleur huisje: Vul in of het huisje geel, roze of bruin is.

GEEL

BRUIN

ROZE



  

Invullen formulier 1
Bandering huisje

Kijk hiervoor naar de onderste winding (de grootste) van het slakkenhuisje. Het huisje
heeft normaal gesproken maximaal vijf banden. De bovenste band heeft nummer 1, de 
onderste bandnummer 5. Als een band aanwezig is geven we dat aan met het nummer 
van de band, als een band afwezig is geven we dat aan met een 0.

De onderste winding is rood omcirkeld. Daarnaast zijn de nummers van de vijf banden aangegeven.



  

Invullen formulier 1

Bandering huisje

Een slakkenhuisje met alle 5 de banden krijgt de code 12345.

Een huisje met alleen de middelste band krijgt de code 00300. 

Een huisje zonder banden krijgt de code 00000.
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