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◀◀
Aantal waargenomen soorten
tweekleppigen en slakken van
zoet en brak water per 5×5 km
tot en met 2009. Kwadratisch
geschaald; grootste stip:
45-55 soorten.
Bron: Stichting anemoon &
eis-Nederland.
◀
Aantal waargenomen soorten
terrestrische slakken per 5×5 km
tot en met 2009. Kwadratisch
geschaald; grootste stip:
53-65 soorten.
Bron: Stichting anemoon &
eis-Nederland.

Animalia ▶ Mollusca (fylum)

▶

Caudofoveata (klasse)

CAUDOFOVEATA - SCHILDVOETIGEN
Rykel H. de Bruyne

Schildvoetigen hebben een wormachtig uiterlijk, de meeste
met afmetingen van 1-30 mm. Ze hebben geen schelp, maar
in plaats daarvan schubben die bij de voortbeweging gebruikt worden en kalkstekels (sclerites) die aan de achterzijde onder andere de geveerde kieuwen beschermen. Aan
de mondzijde zit een schild dat als primitieve voet wordt
gebruikt. De klasse heeft drie families: Chaetodermatidae,
Limifossoridae en Prochaetodermatidae. Alle soorten leven
in zee.

nederland 1 gevestigd
wereld ca. 120 beschreven

Voorkomen
Verreweg de meeste soorten leven in dieper water. Chaeto
derma nitidulum, met gemiddeld 30-40 mm (tot maximaal
80 mm) één van de grotere soorten, komt waarschijnlijk
zowel binnen als buiten de twaalfmijlszone voor (gegevens
anm & stichting anemoon).
Determinatie
salvini-plawen 1975, jones & baxter 1987.

Cyclus
Over de ontwikkeling is weinig bekend. De meeste schildvoetigen hebben gescheiden geslachten. De eieren en zaadcellen worden vrij in het water geloosd en de eieren worden
aldaar bevrucht, waarna een vrijzwemmend larvestadium
(veliger) volgt.

▼
Chaetoderma nitidulum

Ecologie
Schildvoetigen leven ingegraven in zacht sediment. Ze voeden zich in verticale stand, waarbij alleen de kop met rasptong (radula) en monddelen boven de bodem uitsteken.
Het voedsel bestaat uit dood organisch materiaal, foraminiferen en kiezelwieren (Bacillariophyceae). Voor de zuurstofopname wordt het andere einde met de kieuwen boven het
zand uitgestoken.
Diversiteit
Wereldwijd waren in 1997 circa 60 soorten bekend (kilias
1997). De laatste jaren zijn echter diverse soorten nieuw beschreven, en inmiddels ligt dat aantal op circa 120. Uit de
Europese wateren zijn 33 soorten bekend (clemam 2010, gofas
et al. 2001). In het Nederlandse kustgebied leefts slechts één
soort, Chaetoderma nitidulum.



