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en eet daar ook van. Tot hun predatoren rekenen we krabben, zeesterren en vogels zoals de scholekster Haematopus
ostralegus.
Diversiteit
Wereldwijd zijn circa 500 soorten bekend (lindberg 1988). In
Nederland is één soort gevestigd: Patella vulgata. Een tweede soort, Ansates pellucida, spoelt regelmatig levend aan; de
soort plant zich langs Engelse en Franse kusten voort. Twee
andere Patella-soorten worden soms vanuit Het Kanaal op
drijvende wieren aangevoerd.
Voorkomen
De afgelopen tien jaar is de populatie gewone schaalhorens
Patella vulgata aanzienlijk in omvang toegenomen (titselaar
2004). Zij leven op onze kunstmatige rotskusten, met een
voorkeur voor geëxponeerde locaties. Andere Patella-soorten leven op zuidelijkere kusten vaak lager in het litoraal en
meer tussen wieren.
Determinatie

▲
Schaalhoorn
Patella vulgata

entrop 1972, de bruyne & de boer 2008.

Animalia ▶ Mollusca (fylum) ▶ Gastropoda (klasse)

▶

Vetigastropoda (subklasse)

VETIGASTROPODA - OERSLAKKEN
Jeroen Goud & A.J. (Ton) de Winter	

De Vetigastropoda omvatten ruim tien families, waaronder
sleutelgathorens (Fissurellidae), zeeoren (Haliotidae), slitschelpen (Pleurotomariidae) en de tolhorens (Trochidae).
Ze hebben gewonden of napvormige schelpen, welke veelal
aan de binnenzijde met parelmoer bedekt zijn. De radula of
rasptong bezit vele tanden per rij (rhipidoglos) (lindberg et
al. 2004). Oerslakken komen uitsluitend marien voor.
Cyclus
De dieren zijn van gescheiden geslacht. De bevruchting
vindt doorgaans uitwendig plaats. Sommige soorten leggen
individuele eieren, maar bijvoorbeeld Calliostoma zet gelatineuze strengen eieren af. De larven zijn pelagisch en voeden
zich niet (fretter et al. 1998).
Ecologie
Oerslakken zijn overwegend detrituseters, sommige leven
echter als grazers van zowel plantaardige als (sessiele) dierlijke organismen. Hiernaast zijn er binnen deze groep ook
filteraars zoals Skenea en Umbonium. Uit analyse van de
maaginhoud is enerzijds bekend dat Calliostoma vooral
detrituseters zijn, maar herhaaldelijk is ook waargenomen
dat zij poliepen van hydroïden, zachte koralen of anemonen eten (fretter & graham 1977). Ook is een priktolhoren
(Calliostoma zizyphinum) waargenomen in de Oosterschelde die vraatsporen achterliet op een geweispons (Haliclona
oculata) (gegevens stichting anemoon).

nederland 5 gevestigd (waarvan 4 exoten)
wereld ca. 3700 beschreven

Diversiteit
Wereldwijd zijn er ongeveer 3700 soorten beschreven (geiger et al. 2008). In Nederland beschouwen we vijf soorten als
gevestigd: Gibbula tumida, Calliostoma zizyphinum, Gib
bula umblicalis, Gibbula cineraria en Osilinus lineatus. De
laatste vier soorten zijn vrijwel zeker exoten.
Voorkomen
De talrijke soorten van deze succesvolle groep van mariene
Gastropoda hebben zich aan allerlei omstandigheden aangepast. De meeste leven in het litoraal of net daaronder,
maar ook veel van de diep in de oceanen levende slakkenfauna van heetwaterbronnen (‘hydrothermal vents’) behoren tot de oerslakken. Van de Nederlandse soorten leeft
Gibbula tumida in wat dieper water op het Nederlandse
deel van het Continentaal Plat. De overige soorten werden
meerdere keren levend in de Oosterschelde waargenomen;
of er langere tijd populaties hebben geleefd of dat steeds
opnieuw sprake is van nieuwe aanvoer is onduidelijk, maar
de soorten worden wel als gevestigd beschouwd. Het vermoeden bestaat dat deze soorten met geïmporteerde weekdieren (o.a. mossels Mytilus edulis en oesters Ostrea edulis)
voor consumptie zijn meegekomen.
Determinatie
entrop 1972, de bruyne & de boer 2008.



