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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ 
 
Τα καρκινοειδή ανήκουν συστηματικά στο φύλο των Αρθροπόδων. Είναι κυρίως υδρόβια ζώα (γλυκών, υφάλμυρων και 

κυρίως θαλάσσιων υδάτων), βενθικής ή πελαγικής διαβίωσης. Το μέγεθος των ενήλικων ατόμων ποικίλλει μεταξύ αυτού των 
μικροσκοπικών μακρο-ζωοπλαγκτονικών (200-2000 μm) ειδών και των μεγαλόσωμων αστακών (όπως ο Homarus americanus, 
με μήκος μέχρι και 1 m και βάρος 19 Kg), ή ακόμα και του Ιαπωνικού αραχνοκάβουρα (Macrocheira kaempferi), ο οποίος 
αποτελεί και το μεγαλύτερο αρθρόποδο που ζει σήμερα (4 m μήκος και 18 Kg βάρος). Τα καρκινοειδή εμφανίζουν σχεδόν κάθε 
τύπο διατροφής, όπως διηθηματοφαγία, παρασιτισμός, σαπροφαγία ή σαρκοφαγία (ενεργητικοί θηρευτές).  

Τα καρκινοειδή διαφέρουν από τα υπόλοιπα αρθρόποδα σε πολλά χαρακτηριστικά. Το κυριότερο ωστόσο διαγνωστικό 
χαρακτηριστικό είναι ότι τα καρκινοειδή είναι τα μοναδικά αρθρόποδα με δύο ζεύγη κεραιών, τρία ζεύγη στοματικών μορίων 
και δισχιδή εξαρτήματα (σχήματος Υ).  
 

Γενικά χαρακτηριστικά των 
αρθροπόδων 

Εξειδικεύσεις των καρκινοειδών 

1. Ευκοιλωματικά ζώα. Το κοίλωμα έχει 
περιοριστεί στις κοιλότητες που 
περιβάλλουν τις γονάδες και σε ορισμένους 
απεκκριτικούς αδένες.  

 

2. Παρουσιάζουν αμφίπλευρη συμμετρία.  
3. Είναι πρωτοστόμια, με σπειροειδή 

αυλάκωση, μωσαϊκή οντογένεση άμεση ή 
έμμεση ανάπτυξη (με ενδιάμεσα νυμφικά 
στάδια και μεταμόρφωση). 

 

4. Εμφανίζουν ετερώνυμη εξωτερική 
μεταμέρεια, με το σώμα να χωρίζεται σε δύο 
τμήματα (κεφάλι και κορμός) ή τρία 
τμήματα (κεφαλή, θώρακα και κοιλία). 

Το σώμα χωρίζεται σε δύο (κεφαλοθώρακα και 
κοιλία) ή τρία τμήματα (κεφαλή, θώρακα και 
κοιλία). 

5. Πρωτογενώς φέρουν ένα αρθρωτό ζεύγος 
μονοσχιδών εξαρτημάτων σε κάθε σωμίτη.  

Δισχιδή εξαρτήματα (σχήματος Υ) με βάση 
(πρωτοπόδιο) και δύο προεκβολές (έξω- και ενδο-
πόδιο).  

6. Με ή χωρίς 1 ζεύγος κεραιών.   Δύο ζεύγη κεραιών.  
7. Πλήρες πεπτικό σύστημα με ένα ζεύγος 

εξειδικευμένων στοματικών ή 
μεταστοματικών εξαρτημάτων (γνάθοι ή 
χηληκεραίες αντίστοιχα).  

Τρία ζεύγη στοματικών εξαρτημάτων (1 άνω 
γνάθος και 2 κάτω γνάθοι).  

8. Σύνθετο μυϊκό σύστημα με λείους και 
γραμμωτούς μύες που προσφύονται στον 
εξωσκελετό (χιτινώδους κυρίως σύστασης).  

Εναπόθεση αλάτων Ca στον εξωσκελετό. 

9. Η σωματική αύξηση επιτελείται με 
απομάκρυνση του εξωσκελετού και 
σχηματισμό νέου. Το φαινόμενο αυτό 
καλείται έκδυση. 

 

10. Ανοικτό κυκλοφορικό σύστημα με ραχιαία 
συσταλτή καρδιά, αρτηρίες και αιμόκοιλο. 

 

11. Αναπνοή μέσω της επιδερμίδας, ή με 
τραχείες, βιβλιοπνεύμονες ή με βράγχια.  

Βραγχιακή ή επιδερμική αναπνοή. 

12. Το απεκκριτικό αποτελείται από τα 
μαλπιγγειανά σωληνάρια.  

Από ζεύγη κεραικών ή γναθικών αδένων, ή στα 
χερσαία από μαλπιγγειανά σωληνάρια. 

13. Νευρικό σύστημα τύπου δακτυλιοσκώληκα, 
με ραχιαίο εγκέφαλο και διπλό νευρικό 
σχοινί από κοιλιακά γάγγλια. Καλά 
ανεπτυγμένα αισθητήρια.  

 

14. Συνήθως γονοχωριστικά με εσωτερική ή 
εξωτερική γονιμοποίηση. Ωοτόκα ή 
ωοζωοτόκα. 

Τα περισσότερα είναι γονοχωριστικά, αλλά 
υπάρχουν και ερμαφρόδιτα. Μερικά εμφανίζουν 
παρθενογένεση. Ωοτόκα. 

15. Κυρίως χερσαία Κυρίως υδρόβια.  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ 
(Μακρόουρου) 

 
Τα Δεκάποδα καρκινοειδή αποτελούν τάξη των Μαλακόστρακων και περιλαμβάνουν τα Μακρόουρα Κολυμβητικά 

(γαρίδες), τα Μακρόουρα Βαδιστικά (καραβίδες, αστακοί), τα Βραχύουρα (καβούρια) και τα Ανώμουρα (πάγουροι).  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

Δομή & σχήμα. Το σώμα των δεκάποδων καρκινοειδών είναι αμφίπλευρα συμμετρικό και 
μεταμερισμένο. Αποτελείται από δύο ανατομικά διακριτές περιοχές 
(τάγματα), τον κεφαλοθώρακα και την κοιλία σε εν’ σειρά μεταξύ τους 
διάταξη. Στα Βραχύουρα η κοιλία είναι αναδιπλωμένη κάτω από τον 
κεφαλοθώρακα και ελασματοειδής, ενώ ο κεφαλοθώρακας είναι 
πεπλατυσμένος και ογκώδης. Στα Ανώμουρα η κοιλία είναι συνήθως 
μαλακή και ασύμμετρη και τα περισσότερα κοιλιακά εξαρτήματα 
υποπλασμένα ή απόντα. Κάθε σωμίτης φέρει ένα ζεύγος εξειδικευμένων 
και συνήθως δισχιδών εξαρτημάτων. 

Εξωσκελετός. Το σώμα καλύπτεται από εξωσκελετό χιτίνης, εμποτισμένο με άλατα ασβεστίου. 
Η κινητικότητα των εξαρτημάτων και των κοιλιακών σωμιτών επιτυγχάνεται 
με α) την αντικατάσταση του σκληρού εξωσκελετού από χιτινώδεις 
εύκαμπτες αρθρωτικές μεμβράνες στις αρθρώσεις, και β) την 
αντιδιαμετρική θέση των αρθρικών επιφανειών (κόνδυλοι και κοτύλες) 
μεταξύ δύο διαδοχικών τμημάτων. Η σωματική αύξηση επιτυγχάνεται με 
την αποβολή του παλαιού εξωσκελετού και την αντικατάστασή του με νέο 
μεγαλύτερων διαστάσεων, διαδικασία γνωστή ως έκδυση. 

Κίνηση. Τα Μακρύουρα δεκάποδα καρκινοειδή κινούνται με τη βοήθεια των βαδιστικών 
ποδιών, ή/και των πλεοποδίων. Για την ταχεία διαφυγή τους, μερικά είδη 
εκτινάσσουν το σώμα τους προς τα πίσω με την απότομη σύμπηξη της 
κοιλιάς και την προώθηση νερού με τα ουροπόδια. 

Παρατηρείστε τις δύο διαφορετικές σωματικές περιοχές, τους σωμίτες με τα εξαρτήματά 
τους και τα ανατομικά χαρακτηριστικά των αρθρώσεων. 

 
ΚΕΦΑΛΟΘΩΡΑΚΑΣ Ο κεφαλοθώρακας αποτελείται από 5 κεφαλικούς και 8 θωρακικούς σωμίτες, συντηγμένους 

μεταξύ τους. Πλευρικά και νωτιαία φέρει ένα ενιαίο συμπαγές κάλυμμα, το 
θυρεό. Τα πλευρικά τμήματα του τελευταίου ονομάζονται βραγχιοστεγίτες 
και καλύπτουν τα υποκείμενα βράγχια. Στο πρόθιο τμήμα του, το χέλυο 
σχηματίζει το ρύγχος. Η μεταμέρεια του κεφαλοθώρακα δεν είναι εμφανής 
νωτοπλευρικά (εξαιτίας της ύπαρξης του θυρεού), αλλά μόνο κοιλιακά όπου 
και διακρίνονται έξι δακτυλιοειδή μεταμερίδια.  

Εξαρτήματα. Ο κεφαλοθώρακας φέρει 13 ζεύγη αρθρωτών εξαρτημάτων, ομαδοποιημένα σε 
λειτουργικές ομάδες με διαφορετική μορφολογία (Πίνακας 1): 

1 ζεύγος κεραιϊδίων, 
1 ζεύγος κεραιών, 
1 ζεύγος άνω γνάθων, 
2 ζεύγη κάτω γνάθων, 
3 ζεύγη γναθικών ποδιών, και 
5 ζεύγη βαδιστικών ποδιών. 

Τα εξαρτήματα είναι κυρίως δισχιδή, αποτελούμενα από το πρωτοπόδιο 
(βασικό τμήμα άρθρωσης με τον κεφαλοθώρακα), το ενδοπόδιο (εγγύς 
στοιχείο) και το εξωπόδιο (άπω στοιχείο). Το πρωτοπόδιο αποτελείται από 
δύο τμήματα (ισχιοπόδιο και βασιπόδιο), ενώ τα άλλα δύο στοιχεία από 
ποικίλο αριθμό τμημάτων. Μερικά εξαρτήματα έχουν χάσει το δισχιδή 
χαρακτήρα τους, με απώλεια του ενδο- ή του εξωποδίου. 

Στόμα. Εντοπίζεται στην πρόσθια κοιλιακή περιοχή του κεφαλοθώρακα.  
Οφθαλμοί. Είναι έμμισχοι και σύνθετοι, αποτελούμενοι από πολλά ομματίδια.  
Εντοπίστε και παρατηρείστε τα διαφορετικά τμήματα του κεφαλοθώρακα και τα 13 ζεύγη 

εξαρτημάτων. Διακρίνετε τα κεφαλικά και τα θωρακικά εξαρτήματα. 
Σχεδιάστε τη βασική δομή των κεραιών και εντοπίστε το πρωτοπόδιο, 
ενδοπόδιο, εξωπόδιο, ισχιοπόδιο και βασιπόδιο. Ποια είναι η κύρια 
διαφορά μεταξύ  

α) του 3ου γναθικού και του 5ου βαδιστικού ποδιού,  
β) του 1ου και του 5ου βαδιστικού ποδιού; 

 
ΚΟΙΛΙΑ 
 

Η κοιλία αποτελείται από 6 σωμίτες και ένα ουραίο τμήμα, το τέλσο. Κάθε σωμίτης 
αποτελείται ραχιαία από το νώτο, πλευρικά από τους πλευρίτες και 
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κοιλιακά από το στέρνο. Τα διαδοχικά στέρνα συνδέονται μεταξύ τους με 
χιτινώδεις εύκαμπτες αρθρωτικές μεμβράνες.  

Εξαρτήματα. Η κοιλία φέρει 6 ζεύγη αρθρωτών εξαρτημάτων, τα πλεοπόδια (1ο-5ο ζεύγος) και 
τα ουροπόδια (6ο ζεύγος), με εξειδικευμένη μορφολογία και λειτουργία 
(Πίνακας 1). Το τέλσο στερείται εξαρτημάτων, αλλά μαζί με το 6ο κοιλιακό 
ζεύγος εξαρτημάτων σχηματίζει την ουρά. Το 1ο ζεύγος πλεοποδίων των 
θηλυκών ατόμων είναι ατροφικό, ενώ στα αρσενικά άτομα το 1ο και το 2ο 
ζεύγος έχουν διαφοροποιηθεί σε όργανα σύζευξης. Όλα τα κοιλιακά 
εξαρτήματα είναι δισχιδή (διακρίνεται πρωτοπόδιο, ενδοπόδιο και 
εξωπόδιο).  

Έδρα. Εντοπίζεται στην κοιλιακή περιοχή του τέλσου.  
Εντοπίστε και παρατηρείστε τα διαφορετικά τμήματα της κοιλίας, μαζί με τα 6 ζεύγη 

εξαρτημάτων. Σχεδιάστε τη βασική δομή του τρίτου πλεοπόδιου και του 
ουροπόδιου. Εντοπίστε το πρωτοπόδιο, ενδοπόδιο, εξωπόδιο, ισχιοπόδιο 
και βασιπόδιο. Προσδιορίστε το φύλο του εξεταζόμενου ατόμου. 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ 
 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Η αναπνοή επιτελείται από εσωτερικά βράγχια που βρίσκονται στους βραγχιακούς θαλάμους, 

εσωτερικά και πλευρικά του θυρεού. Τα βράγχια προσφύονται στις βάσεις των 
θωρακικών εξαρτημάτων (εκτός του 1ου γναθικού ποδιού) και στην εσωτερική πλευρά 
του βραγχιακού θαλάμου. Για την αναπνοή, το νερό εισέρχεται στους βραγχιακούς 
θαλάμους από τα κοιλιακά επιμήκη ανοίγματά τους (μεταξύ των εξαρτημάτων και του 
θυρεού) και εξέρχεται από το πρόσθιο άνοιγμα (πλευρικά του στόματος). Η άντληση 
του νερού στους βραγχιακούς θαλάμους γίνεται με την κίνηση του 2ου ζεύγους κάτω 
γνάθων. 

Αναγνωρίστε τα πρόσθια και τα κοιλιακά ανοίγματα των βραγχιακών θαλάμων.  
ΤΟΜΗ:  Με τη βοήθεια του αντίχειρα εκτείνετε το ένα κοιλακό άκρο του θυρεού και με τη 

βοήθεια του ψαλιδιού κάντε κάθετη εγκάρσια τομή, στο ύψος του πρώτου βαδιστικού 
ποδιού. Αφαιρέστε με τη λαβίδα το οπίσθιο τμήμα του θυρεού. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: οι τομές είναι εξωτερικές. Πρέπει να γίνονται μόνο στον εξωσκελετό και 
όχι στα εσωτερικά όργανα.  

Αναγνωρίστε τα βράγχια. Πιάνοντας το βασιπόδιο με τη λαβίδα, αποκολλήστε ένα 
βαδιστικό πόδι και παρατηρήστε τα βράγχια στο πρωτοπόδιο. Παρατηρείστε τη 
δομή των βραγχίων στο στερεοσκόπιο, μέσα σε νερό.  

 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Ανοικτό κυκλοφορικό σύστημα. Η καρδιά αποτελείται από γραμμωτούς μύες, περιβάλλεται 

από το περικάρδιο και εντοπίζεται στο μέσο και νωτιαίο τμήμα του κεφαλοθώρακα. Η 
αιμολέμφος εισέρχεται από την περικαρδιακή κοιλότητα στην καρδιά (μέσω των 
καρδιακών οπών) και μέσω των αρτηριών κατευθύνεται στους ιστούς όπου και 
εξαγγειώνεται. Ακολούθως εισέρχεται στο αιμόκοιλο και μέσω των προσαγωγών 
βραγχιακών αγγείων στα βράγχια. Η αιμολέμφος επιστρέφει στην καρδιά μέσω των 
απαγωγών βραγχιακών αγγείων, των προσαγωγών καρδιακών αγγείων και του 
περικαρδίου. Η αιμολέμφος περιέχει αιμοκυανίνη και αμοιβαδοκύτταρα (είναι 
υπεύθυνα για την πήξη της αιμολέμφου κατά τον τραυματισμό ή ακρωτηριασμό του 
ζώου). 

Αναγνωρίστε την καρδιά.  
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ Τα δεκάποδα καρκινοειδή είναι γονοχωριστικά. Οι γονάδες βρίσκονται στον κεφαλοθώρακα, 
κοιλιακά της περικαρδιακής κοιλότητας. Το αναπαραγωγικό σύστημα αποτελείται από 
τις γονάδες (όρχεις ή ωοθήκες) και τον αναπαραγωγικό αγωγό (σπερματαγωγός ή 
ωαγωγός), ο οποίος εκβάλλει στο γεννητικό πόρο. Εκκρίσεις των σπερματαγωγών 
συγκολλούν τα σπερματοζωάρια σε σπερματοφόρα, τα οποία αποθηκεύονται από το 
θηλυκό μέχρι την έκδυση και τη γονιμοποίηση. Ο γεννητικός πόρος εντοπίζεται στο 
ισχιοπόδιο του 5ου (αρσενικά) ή του 3ου ζεύγους (θηλυκά) βαδιστικών ποδιών. Τα 
δεκάποδα παρουσιάζουν φυλετικό διμορφισμό, περιορισμένο στην διαφορετική 
μορφολογία και λειτουργία του 1ου και 2ου ζεύγους πλεοποδίων, τα οποία στα αρσενικά 
άτομα έχουν διαφοροποιηθεί σε εξαρτήματα σύζευξης (Πίνακας 1). Μέχρι την 
εκκόλαψη, τα κεντρολεκιθικά αυγά είναι προσκολλημένα στα πλεοπόδια του θηλυκού. 
Αν και η πλειονότητα των καρκινοειδών παρουσιάζει έμμεση ανάπτυξη, τα δεκάποδα 
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χαρακτηρίζονται από άμεση ανάπτυξη.  

Αναγνωρίστε το φύλο του ατόμου που έχετε. Εντοπίστε τις γονάδες και το γεννητικό πόρο. 
 

ΜΥΙΚΟ Το μυϊκό σύστημα είναι καλά ανεπτυγμένο. Το μεγαλύτερο μέρος του εντοπίζεται στην κοιλία, 
αποτελούμενο από τους νωτιαίους και τους κοιλιακούς μύες. Οι μύες της κοιλίας 
αφήνουν ένα κενό κεντρικό χώρο από τον οποίο διέρχεται ο εντερικός σωλήνας.  

ΤΟΜΗ:  Αφαιρέστε τον νωτιαίο εξωσκελετό (τεργίτες) της κοιλίας, κάνοντας 
πλευρονωτιαία επιμήκη τομή σε σχήμα Π (ξεκινώντας από το πρόσθιο άκρο της). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: η τομή είναι εξωτερική. Πρέπει να γίνεται μόνο στον εξωσκελετό και όχι 
στα εσωτερικά όργανα.  

Εντοπίστε τους μύες της κοιλίας. 
 

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περιλαμβάνει τις γνάθους, τη στοματική κοιλότητα, τον οισοφάγο, το στομάχι, το έντερο, 
την έδρα και τον πεπτικό αδένα. Η έδρα εκβάλλει στην κοιλιακή πλευρά του τέλσου. 
Η στοματική κοιλότητα, ο οισοφάγος, το στομάχι και η έδρα επενδύονται εσωτερικά με 
χιτινώδη στοιβάδα. Το στομάχι χωρίζεται στην καρδιακή (πρόσθια) και πυλωρική 
(οπίσθια) μοίρα. Η καρδιακή μοίρα του στομάχου φέρει το γαστρικό μύλο 
(αποτελούμενο από χητινώδη δόντια και ασβεστικές πλάκες) ο οποίος χρησιμοποιείται 
για την περαιτέρω μάσηση της τροφής. Στην καρδιακή μοίρα του στομάχου 
αποθηκεύονται άλατα ασβεστίου, με τη μορφή ασβεστολιθικών μαζών (γαστρόλιθοι). 
Τέλος, πριν την είσοδό της στο έντερο, η τροφή διηθείται στην πυλωρική μοίρα του 
στομάχου.  

ΤΟΜΗ:  Συνεχίστε την νωτιαία τομή του κεφαλοθώρακα προς το πρόσθιο τμήμα και μέχρι 
τη βάση του ρύγχους, αφαιρώντας προσεκτικά το υπόλοιπο (νωτιαίο) τμήμα του 
θυρεού. Κάντε νωτιαία επιμήκη τομή των κοιλακών μυών με τη βοήθεια του ψαλιδιού. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: η τομή είναι εξωτερική. Πρέπει να γίνεται μόνο στον εξωσκελετό και όχι 
στα εσωτερικά όργανα. 
Αφαιρέστε προσεκτικά τους νωτιαίους μύες της κοιλίας και αποκαλύψτε το έντερο. 

Αναγνωρίστε το στομάχι, τον οισοφάγο και το έντερο. Εντοπίστε τον πεπτικό αδένα 
πλευρικά και οπίσθια του στομάχου. Παρατηρείστε την εσωτερική χιτινώδη 
στοιβάδα του στόματος και της έδρας. Εντοπίστε τα στοματικά εξαρτήματα και 
παρατηρείστε τις κινητικές δυνατότητές τους. Με ποιά μοίρα του στομάχου 
ενώνεται ο οισοφάγος και με ποιά το έντερο; 

 
ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΟ Αποτελείται από 1 ζεύγος απεκκριτικών οργάνων, των κεραιικών ή πράσινων αδένων. 

Εντοπίζονται πρόσθια και κοιλιακά του στομάχου. Εκβάλλουν στους απεκκριτικούς 
πόρους, οι οποίοι εντοπίζονται στους ισχιοποδίτες των κεραιών. 

ΤΟΜΗ:  Αφαιρέστε το στομάχι, αποκόπτοντάς το από τον οισοφάγο και το έντερο. 
Αναγνωρίστε τους κεραϊκούς αδένες και τους απεκκριτικούς πόρους. 
 

ΝΕΥΡΙΚΟ Το κεντρικό νευρικό σύστημα των καρκινοειδών αποτελείται από τον εγκέφαλο, τα υπο-
οισοφαγικά γάγγλια και το κοιλιακό νευρικό σχοινί. Ο εγκέφαλος είναι ένα επι-
οισοφαγικό ζεύγος γαγγλίων, από το οποίο εκπορεύονται τα νεύρα των οφθαλμών, 
των κεραιών και των κεραϊδίων. Συνδέεται με τα συντηγμένα υπο-οισοφαγικά γάγγλια, 
από τα οποία εκπορεύονται τα νεύρα του στόματος, των εξαρτημάτων, του οισοφάγου 
και των κεραϊκών αδένων. Το κοιλιακό νευρικό σχοινί νευρώνει τα εξαρτήματα, τους 
μύες, και τα υπόλοιπα τμήματα του σώματος. Τέλος, υπάρχει και συμπαθητικό νευρικό 
σύστημα που νευρώνει το πεπτικό. Τα αισθητήρια όργανα αποτελούνται από το ζεύγος 
των έμμισχων σύνθετων οφθαλμών, το ζεύγος των στατοκύστεων καθώς και από 
απτικά, οσφρητικά, γευστικά τριχίδια. Τα αισθητικά τριχίδια εντοπίζονται κυρίως 
στις κεραίες και κεραιίδια, στο στόμα και τα συγγενή εξαρτήματα, στο τέλσο κ.α. Οι 
στατοκύστεις είναι σακοειδείς σχηματισμοί που εντοπίζονται στις βάσεις των 
κεραιϊδίων και φέρουν τους στατόλιθους (ασβεστολιθικές δομές). Εξυπηρετούν την 
αίσθηση της ισορροπίας.  

Εντοπίστε τον εγκέφαλο, τα υπο-οισοφαγικά γάγγλια και τις στατοκύστεις. Αναγνωρίστε 
τα αισθητικά τριχίδια των κεραιών και των κεραιϊδίων.  
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• http://phylogeny.arizona.edu/eukaryotes/animals/arthropoda/crustacea/crustacea.html  



Μορφολογία & Ανατομία Δεκάποδου Καρκινοειδούς    5 

Θώρακας

Κεραία

Θυρεός

Ρύγχος

Άνω γνάθος

2 Κάτω γνάθοι

3 Γναθικά πόδια

5 Βαδιστικά πόδια

Τέλσο

Ουροπόδια

5 Πλεοπόδια

Κεραιίδιο

Οφθαλμός

Κεφαλοθώρακας
(13 μεταμερή)

Κοιλία 
(6 μεταμερή)

 
 
Εικόνα 1. Βασικό σωματικό πρότυπο των Μαλακόστρακων καρκινοειδών. Οι σιαγώνες και τα γναθικά 

πόδια έχουν σχεδιαστεί σε έκταση, προκειμένου να δειχθεί η διάταξή τους. (από Hickman C.P., 
Roberts L.S., Larson A. 2001. Ολοκληρωμένες Αρχές Ζωολογίας. Α Τόμος. Εκδόσεις ΙΩΝ, 581 
p.) 

 
 

Κεραιίδιο

Κεραία

1  κάτω γνάθοςη

2  κάτω γνάθοςη

1  γναθικό πόδιο

2  γναθικό πόδιο

3  γναθικό πόδιο

Άνω γνάθος

Λαβίδα

2  Βαδιστικό πόδιο

4  Βαδιστικό πόδιο

Πλεοπόδια
1ο

2o

3ο

Ουροπόδιο

+

 
 
Εικόνα 2. Μορφολογία των διαφορετικών εξαρτημάτων Μακρόουρου Δεκάποδου καρκινοειδούς. (από 

Hickman C.P., Roberts L.S., Larson A. 2001. Ολοκληρωμένες Αρχές Ζωολογίας. Α Τόμος. 
Εκδόσεις ΙΩΝ, 581 p.) 
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ΚΕΦΑΛΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ

Στόμα
Κεραιϊκός
αδένας

Πεπτικός αδέναςΓάγγλιο

Όρχις

Στομάχι

Έντερο

Ουροπόδιο

Έδρα
Τέλσο

Συζευκτικό
πλεοπόδιο

ΠλεοπόδιοΕκβολή
Σπερματαγωγού

Καρδιά
Περικάρδιο

ΌστιοKεραία
Kεραιίδιο

Ρύγχος
Οφθαλμός Εγκέφαλος

Μύες

 
 
Εικόνα 3. Εσωτερική ανατομία Μακρόουρου Δεκάποδου καρκινοειδούς, μετά την αφαίρεση της αριστερής 

πλευράς του σώματος. 
 
 
 
 

Καρδιά

Περικάρδιο
Όστιο

Βραγχιακός
θάλαμος

Πεπτικός αδέναςΝευρικό
γαγγλιακό

σχοινί

Έντερο

Γονάδα

Στερνική
αρτηρία

Βράγχια

Περικαρδιακό διάκενο

Στερνικό
διάκενο

Βαδιστικό
πόδι

Χείλος θυρεού

 
 
Εικόνα 4. Εσωτερική ανατομία Μακρόουρου Δεκάποδου καρκινοειδούς. Εγκάρσια άποψη της περιοχής 

του κεφαλοθώρακα που φέρει την καρδιά. Τα βέλη δείχνουν την κυκλοφορία της αιμολέμφου. 
(από Hickman C.P., Roberts L.S., Larson A. 2001. Ολοκληρωμένες Αρχές Ζωολογίας. Α Τόμος. 
Εκδόσεις ΙΩΝ, 581 p.) 
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