
HAAIEN-ECHO’S   rubriek: AquariumTekst: Kenny Mertens, Zilverhaai Beringen 

Tylomelania  “konijnslakken” van Sulawesi 

Het eiland Sulawesi van Indonesië is de thuisbasis voor 
een immense variëteit van waterleven. De zoetwater 
meren van het eiland zijn unieke leefwerelden waar vele 
soorten ongewervelden, die ondertussen zeer populair 
geworden zijn in de aquariumhobby, gevonden kunnen 
worden.
Waarschijnlijk is de meest verspreide en populaire 
van deze ongewervelde, de “konijnslakken” van het 
geslacht Tylomelania. Wij kennen ze natuurlijk beter als 
olifantslakken of reuze sulawesislakken.

In het kader van mijn nieuwste presentatie (die zo goed als af is), maak ik nog even een 
artikel. Dit met als hoofdreden jullie interesse te wekken voor de presentatie.

De naam “konijnslak” verwijst naar de antennes van 
de slakken die enige gelijkenissen vertonen met 
konijnenoortjes. 
Een meer voorkomende naam is natuurlijk de 
“olifantslakken” en dit verwijst dan weer naar het kleine 
slurfje waarmee ze de bodem afzoeken naar voer. 
In het algemeen worden deze slakken benoemd als reuze-
Sulawesislakken, dit omdat de meeste variaties in deze 
soort redelijk groot zijn, toch naar aquarium standaarden.
Het formaat van de meest voorkomende soort zal ongeveer 
een 7 à 9 cm zijn, hoewel er ook kleinere soorten zijn die 
verre van als reus beschouwd kunnen worden. 
Er zijn zelfs soorten die zoetwatersponzen op hun schelpen 
huisvesten. Deze sponzen leven weliswaar niet al te lang 
in een aquarium opstelling. 
In het wild, net zoals in het aquarium voorzien, de dikke en 
harde huizen van de slakken bijvoorbeeld de vele soorten 
zoetwater garnalen uit Sulawesi van eten.

In het aquarium zijn deze slakken een streling voor het 
oog. Eens ze zich genesteld hebben, zijn ze extreem 
actief en altijd op zoek naar voedsel. Ze houden ervan om 
platte en gladde oppervlaktes af te schuinen naar algen, 
zo kan het af en toe eens voorkomen dat je er een paar 
tegen de raam vindt. Het zijn vraatzuchtige, niet al te 
kieskeurige eters. Ze eten algen, verse groenten, spirulina 
en ook niet opgegeten visvoer zal snel en vlot verdwijnen. 
Je dient er wel rekening mee te houden, dat wanneer je 
deze dieren hebt, dat je ervoor moet zorgen dat deze 



relatief grote slakken ook een specifieke nood hebben aan 
bepaalde voeding en niet altijd op het algemeen visvoer 
kunnen teren. Hun eetpatroon dient regelmatig aangevuld 
te worden met courgette, kool, spinazie of komkommer 
en af en toe een algenwafer (die menook gebruikt voor 
L-nummers) kan ook zeker geen kwaad. Het moet wel 
gezegd worden dat deze dieren soms beginnen te 
knabbelen aan je aquariumplanten. Dus je dient ze wel in 
het oog te houden en dit kan natuurlijk voorkomen worden 
door ze afwisselend en zeer regelmatig te voeren.
Dankzij de grootte en de vorm van de conische schelp van 
de meeste van deze soorten, is een ruim en goed ingericht 
aquarium een must voor de grotere variëteiten. Tegelijkertijd 
zullen alle Tylomelania soorten het kunnen appreciëren als 

bepaalde Sulawesi krabsoorten die zich voeden met deze 
slakken, geen goede tankmatch dus… 
De meest voorkomende co-bewoners van deze dieren 
zijn de Sulawesi garnaaltjes, waaronder de kardinaal 
garnaaltjes (Caridina dennerli).

er een gedimd licht aanwezig is, met voldoende schaduw 
en voldoende vlakke en gladde rotsformaties. De bodem 
zou het beste een fijne zandbodem of iets gelijkaardigs 
moeten zijn, daar ze graag af en toe eens graven.
Zoals de meeste slakkensoorten, zijn ook deze volledig 
vredig. Het is wel zo dat je ze niet mag samen zetten met 
agressieve vissen of andere ongewervelden, zo zijn er 

De meeste Tylomelania soorten die beschikbaar zijn in 
de hobby, zijn van oorsprong wildvang. Dit komt doordat 
ze een zeer trage voortplantingssnelheid hebben. Dit ten 
opzichte van andere bepaalde slakkensoorten die een ware 
explosie aan nageslacht bezorgen. Ze kweken weliswaar 
redelijk gemakkelijk. Dit is natuurlijk een toegevoegde 
bonus voor de liefhebber die ze graag bezig ziet in het 
aquarium.

Zo, ik hoop met dit artikeltje jullie interesse gewekt te 
hebben voor een meer volledige presentatie.
Wanneer deze zal doorgaan, is voorlopig nog niet bekend, 
maar ik hou jullie zeker op de hoogte.


