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Jako mnoho jiných mořských živočichů, tak i gastropodi mají larvální a postlarvální stadia. Zpravidla se 
líhnou s embryonální schránkou (protokoncha I), která se vytváří ve vajíčku, a následně, během další 
ontogeneze, některé skupiny gastropodů vytváří pravou larvální schránku (protokoncha II). Hlavní skupiny 
gastropodů se liší těmito ontogenetickými stadii, což je reflektováno morfologií jejich protokonch. Starobylé 
skupiny gastropodů (Patellogastropoda a Archaeogastropoda) mají nejjednodušší ontogenezi a vytváření 
pouze embryonální schránku. Evolučně pokročilejší skupiny gastropodů (Neritimorpha, Caenogastropoda, a 
Heterobranchia) vytvářejí jak embryonální, tak i pravou larvální schránku. Během larválního stadia se 
mohou volně plovoucí larvy gastropodů živit planktonem (planktotrofní strategie), nebo se vyživují zásobou 
z vajíčka (lecithotrofní strategie). Lecithotrofní strategie je považována za primární larvální strategii, a to 
nejen u gastropodů (e.g., Hasprunar 1995). Nová data o paleozoických gastropodech odhalila, že se hlavní 
skupiny žijících gastropodů (Archaeogastropoda, Neritimorpha, Caenogastropoda, a Heterostropha) oddělily 
již ve starším paleozoiku (Frýda and Rohr 2004, Frýda 2004a). Typickým rysem mnoha skupin 
paleozoických gastropodů je tvorba otevřeně točené protokonchy (e.g., Dzik 1994). Tento morfologický 
znak však vymizel v průběhu středního a mladšího paleozoika (Frýda 1999, Frýda and Rohr 2004). 
Kvantitativní analýza tohoto makroevolučního trendu odhalila dramatickou změnu v morfologii protokonch 
během devonu (Nützel a Frýda 2003). Souběžně s touto změnou došlo k i výraznému zmenšení embryonální 
schránky (Frýda 2004b). U velké většiny devonských gastropodů byla otevřeně točená protokoncha s velkou 
embryonální schránkou nahrazena těsně vinutými protokonchami s malou embryonální schránkou. Tento 
makroevoluční trend koinciduje se vznikem larvální planktotrofie, a předcházel paleozoické radiaci zástupců 
řádů Neritimorpha, Caenogastropoda, a Heterostropha. Vznik larvální planktotrofie koinciduje také 
s obdobím prudké radiace suchozemských rostlin a jejich invazí na souš. Tento proces vyvolal změnu 
procesů zvětrávání hornin a následně způsobil přínosem živin i zásadní změny v biogeochemické evoluci 
paleozoických oceánů (McGhee 2004). Původ larvální planktotrofie u třídy Gastropoda se zdá být tedy těsně 
spojen se vzrůstem přínosu živin do povrchových vod devonských oceánů. 
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