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Ανατομή χερσαίου γαστερόποδου 
Cantareus aspersus 

 

Εισαγωγή 
Το αναπαραγωγικό σύστημα των χερσαίων πνευμονοφόρων μαλακίων είναι από τα πιο πολύπλοκα 
αναπαραγωγικά συστήματα στο ζωικό βασίλειο. Ο λόγος είναι γιατί είναι ταυτόχρονα ερμαφρόδιτοι 
οργανισμοί, δηλαδή έχουν ταυτόχρονα αρσενικά και θηλυκά όργανα, και επίσης λειτουργούν και ως 
αρσενικά άτομα και ως θηλυκά. Μετά από ένα πολύπλοκο ερωτικό χορό τα δύο άτομα 
ανταλλάσσουν σπερματοζωάρια. Μετά τη σύζευξη, και την εσωτερική γονιμοποίηση των ωαρίων το 
κάθε άτομο γεννά αυγά που αποθέτει στο έδαφος, από όπου γεννιούνται μικρά σαλιγκαράκια. 

Ο ρόλος του αναπαραγωγικού συστήματος είναι να παράγει, να μεταβιβάζει και να φυλάει τους 
γαμέτες. Η προέλευση του αναπαραγωγικού συστήματος είναι μεσοδερμική και εξωδερμική.  

Γενικά στοιχεία για το Cantareus aspersus 
Το Cantareus aspersus, κοινό όνομα χοχλιός ή κρητικό σαλιγκάρι, είναι ένα χερσαίο μαλάκιο (φύλο). 
Ανήκει στην ομοταξία (κλάση) γαστερόποδα και υφομοταξία πνευμονοφόρα.  Όπως όλα τα 
μαλάκια το ζώο διακρίνεται σε τρεις περιοχές: κεφάλι – σπλαχνική μάζα – πόδας. 

Το ζώο φέρει ασβεστολιθικό κέλυφος, περιελιγμένο, όπου μέσα υπάρχει πάντα η σπλαχνική μάζα. 
Το κέλυφος προστατεύει το ζώο τόσο από την ξηρασία και τις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες 
αλλά και από τους θηρευτές του, και επίσης όταν πέφτει σε νάρκη αποσύρεται μέσα το κέλυφος 
όλο το ζώο.  

Ο πόδας βρίσκεται κοιλιακά (εξ ου και το όνομα της κλάσης: γαστερόποδο: γαστήρ+πόδας = 
κοιλιά+πόδας) και βοηθάει στη μετακίνηση του ζώου αλλά και στο σκάψιμο του εδάφους για να 
κρυφτεί ή για την απόθεση των αυγών του. 

Στο κεφάλι υπάρχει το στόμα, κάτω και μπροστά, και λίγο πιο μέσα (εσωτερικά) η στοματική 
κοιλότητα που φέρει το ξύστρο και τη σιαγόνα. Το ξύστρο, μοναδικός σχηματισμός των μαλακίων, 
είναι χιτινώδες, μοιάζει με τρίφτη τυριού, με πολλά μικρά δοντάκια που σε συνδυασμό με τη 
σιαγόνα τεμαχίζουν την τροφή. Μπροστά και στο επάνω τμήμα του κεφαλιού υπάρχουν 2 ζευγάρια 
κεραιών. λίγο πιο πίσω 1 ζευγάρι μακριές κεραίες (οι οφθαλμικές), και πιο μπροστά 1 ζευγάρι 
κοντύτερες.  Στην κορυφή των οφθαλμικών κεραιών υπάρχουν τα μάτια, που αντιλαμβάνονται την 
κίνηση, ενώ και οι 4 κεραίες είναι χημειοαισθητήρια.  

Στη δεξιά πλευρά της κεφαλικής περιοχής, λίγο πιο πίσω από τις κεραίες και στο πλάι, υπάρχει ο 
γεννητικός πόρος (έξοδος αναπαραγωγικού συστήματος). 

Η σπλαχνική μάζα περιλαμβάνει όλα τα συστήματα, π.χ. νευρικό, πεπτικό, αναπαραγωγικό, 
απεκκριτικό κλπ. Εξωτερικά, η σπλαχνική μάζα καλύπτεται από το μανδύα (μοναδικό 



χαρακτηριστικό των μαλακίων), που είναι διαφοροποιημένη επιδερμίδα. Στο μπροστινό μέρος του 
σώματος και λίγο πιο πίσω από το κεφάλι, ο μανδύας αναδιπλώνεται και σχηματίζει τη μανδυακή 
κοιλότητα, όπου υπάρχουν οι έξοδοι του πεπτικού, αναπνευστικού και απεκκριτικού συστήματος. 
Επιπλέον όλη η επιφάνεια της μανδυακής κοιλότητας λειτουργεί ως πνεύμονας, και εδώ γίνεται η 
ανταλλαγή των αερίων της αναπνοής. Στην άκρη του κελύφους ο μανδύας είναι αρκετά παχύς, 
λέγεται χείλος του μανδύα, και αποκλείει την επαφή της σπλαχνικής μάζας με το εξωτερικό 
περιβάλλον. Στην άκρη του χείλους του μανδύα υπάρχει το πνευμονόστομα, επαφή του 
αναπνευστικού συστήματος με το εξωτερικό περιβάλλον (το ρουθούνι του σαλιγκαριού).  

Το συγκεκριμένο είδος είναι φυτοφάγο, με πολλούς θηρευτές- πουλιά τρωκτικά, σαύρες, βατράχια, 
και άνθρωπος. 

 

Χαρακτηριστικά κελύφους 

 

                             

 

                                

 

 



Χαρακτηριστικά χερσαίου σαλιγκαριού 

     Κεραίες 

       Κέλυφος 
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   Χείλος μανδύα 

   Πνευμονόστομα 

 

 

 

 

 

Ξύστρο 

          

 



Αναπαραγωγικό σύστημα Cantareus aspersus 
Το αναπαραγωγικό σύστημα χωρίζεται σε αρσενικό, θηλυκό και κοινό τμήμα. Στο αναπαραγωγικό 
σύστημα υπάρχουν πολλά όργανα τα οποία συνεισφέρουν στη σύζευξη και τη γονιμοποίηση, όμως 
επειδή αυτά ποικίλουν από ομάδα σε ομάδα, θα παρουσιαστεί μόνο η περίπτωση του Cantareus 
aspersus.  

Κοινό τμήμα  

Το κοινό τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος περιλαμβάνει μόνο την αρχή και το τέλος του 
συστήματος, δηλαδή τον ερμαφρόδιτο αδένα και τον ερμαφρόδιτο αγωγό (αρχή) και τον γεννητικό 
πόρο (έξοδος αναπαραγωγικού συστήματος) (τέλος). 

Τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια παράγονται στον ίδιο αδένα, τον ερμαφρόδιτο αδένα. Τα ωάρια 
και τα σπερματοζωάρια σχηματίζονται σε ξεχωριστές περιοχές του αδένα, έτσι δεν έρχονται 
καθόλου σε επαφή. Μετά, μέσω του ερμαφρόδιτου αγωγού κατεβαίνουν και το καθένα ακολουθεί 
τη δική πορεία. 

 

 

 

ΑΣΠ     Αγωγός της σπερματοθήκης 

ΒΑ        Βλεννογόνοι αδένες 

Γ           Γεννητικός πόρος 

Ε           Επίφαλλος 

ΕΡ        Ερμαφρόδιτος αδένας 

ΕΡΑΓ   Ερμαφρόδιτος αγωγός 

ΕΣ        Ελεύθερος σπερματαγωγός 

Κ         Κόλπος 

Λ          Λευκωματογόνος αδένας 

ΜΑ      Μαστίγιο 

ΜΠ      Μυς του πέους 

Π          Πέος 

Σ          Σπερματαγωγός 

ΣΑ       Σάκος ακοντίου 

ΣΠ       Σπερματοθήκη 

ΤΑΣΠ  Τυφλή απόφυση του 

αγωγού της σπερματοθήκης 

Ω         Ωαγωγός  

 

 



Αρσενικό τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος 

Στο αρσενικό τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος παράγονται τα σπερματοζωάρια και τα 
οποία μεταφέρονται στο άλλο άτομο. 

Στον ερμαφρόδιτο αδένα πρώτα ωριμάζουν τα σπερματοζωάρια (αυτοσπερματοζωάρια, 
πρωτανδρία), και με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η αυτογονιμοποίηση, και μέσω του 
ερμαφρόδιτου αγωγού εισέρχονται στο σπερματαγωγό. Τα τοιχώματα του σπερματαγωγού 
σχηματίζουν τον προστάτη. Τα σπερματοζωάρια στον ερμαφρόδιτο αγωγό εμπλουτίζονται με 
γλυκογόνο ενώ στον προστάτη με θρεπτικά, κυρίως υδατάνθρακες. Από το σπερματαγωγό μέσω του 
ελεύθερου αγωγού φτάνουν στον επίφαλλο. Ο επίφαλλος είναι ένα μυώδες όργανο, όπου 
σχηματίζεται ο σπερματοφόρος, μία χιτινώδης θήκη όπου «πακετάρονται» τα σπερματοζωάρια. Σε 
πολλά είδη υπάρχει πάνω στον επίφαλλο το μαστίγιο, όπου εδώ δημιουργείται η άκρη του 
σπερματοφόρου. Μετά τον επίφαλλο ακολουθεί το πέος, με κύριο ρόλο τη μεταφορά του 
σπερματοφόρου στο άλλο άτομο.  

Πάνω στον κόλπο βρίσκονται ο σάκος ακοντίου και οι βλεννογόνοι αδένες. Ο σάκος ακοντίου είναι 
ένας παχύς μυώδης σχηματισμός που περιέχει το ακόντιο, ένας αιχμηρός, ασβεστολιθικός 
σχηματισμός που μοιάζει με στιλέτο. Λίγο πιο πάνω από το σάκο ακοντίου βρίσκονται οι 
βλεννογόνοι αδένες που παράγουν βλέννα (ένζυμα και φερομόνες). Κατά τη διάρκεια του ερωτικού 
χορού το ακόντιο αφού καλυφθεί με βλέννα (από τους βλεννογόνους αδένες) «καρφώνεται» στο 
ταίρι, προκαλώντας την τυφλή απόφαση της σπερματοθήκης (του δέκτη) να δεχτεί τον ξένο 
σπερματοφόρο. 

Πορεία σπερματοζωαρίων «δότη»  

 

 



Θηλυκό τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος 

Στο θηλυκό τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος παράγονται τα ωάρια, αλλά γίνεται και η 
εσωτερική τους γονιμοποίηση από τα σπερματοζωάρια του δότη. Επιπλέον εδώ διαλύονται 
(καταστρέφονται τα περισσευούμενα υλικά της αναπαραγωγής). 

Τα ωάρια παράγονται στον ερμαφρόδιτο αδένα και κατεβαίνουν τον ερμαφρόδιτο αγωγό, όπου 
στο τέλος του συναντούν τα σπερματοζωάρια (αλλοσπερματοζωάρια - του δότη, τα ξένα) τα οποία 
το γονιμοποιούν. Το γονιμοποιημένο ωάριο περιβάλλεται με λεύκωμα που παράγεται στον 
λευκωματογόνο αδένα. Το γονιμοποιημένο και εμπλουτισμένο με λεύκωμα και θρεπτικά ωάριο 
κατέρχεται μέσω του ωαγωγού. Στον ωαγωγό περιβάλλεται με ζελατινώδεις ουσίες (παροχή νερού), 
και τις εξωτερικές μεμβράνες (τσόφλι αυγού), που μπορεί να είναι μαλακές ή πιο σκληρές λόγω  
απόθεσης ασβεστίου. Μετά τα αυγά περιβάλλονται με βλέννα και είναι έτοιμα για ωοαπόθεση. 
Μετά τον ωαγωγό κατεβαίνουν στον κόλπο περιβάλλονται με επιπλέον βλέννα και από εκεί 
βγαίνουν από το γεννητικό πόρο και αποτίθενται στο έδαφος. 

Πάνω από τον κόλπο ξεκινάει ο αγωγός της σπερματοθήκης, που καταλήγει στη σπερματοθήκη, και 
στη τυφλή απόφυση της σπερματοθήκης. Στην τυφλή απόφυση της σπερματοθήκης εισέρχεται ο 
σπερματοφόρος «περιμένοντας» τα ωάρια να ωριμάσουν και να ξεκινήσει η γονιμοποίησή τους. Ο 
σπερματοφόρος προστατεύει τα σπερματοζωάρια από τα «διαλυτικά» υγρά της σπερματοθήκης. 
Στη σπερματοθήκη μετά την ολοκλήρωση της γονιμοποίησης διαλύονται τα επιπλέον 
σπερματοζωάρια, τα αυτοσπερματοζωάρια και άλλα αναπαραγωγικά υλικά. Επίσης πολλά 
αλλοσπερματοζωάρια καταστρέφονται και μόνο ένα μικρό ποσοστό φτάνει στα ωάρια. 

 

Σύζευξη – Γονιμοποίηση – Απόθεση αυγών - εκκόλαψη 

Τα σαλιγκάρια είναι δραστήρια την υγρή περίοδο, ενώ την ξηρή και άνομβρη εποχή (στη νότιο 
Ελλάδα) είναι σε διάπαυση. Το Cantareus aspersus μετά τα πρωτοβρόχια βγαίνει από την 
καλοκαιρινή του διάπαυση και δραστηριοποιείται. Μετά τις πρώτες βροχές  αρχίζει να αναζητά 
ώριμο άτομο του είδους του για να ζευγαρώσει. Η αναγνώριση γίνεται με τις κεραίες, και τις 
φερομόνες του κάθε ατόμου. Μετά την αναγνώριση αρχίζει ερωτικός χορός που διαρκεί αρκετή 
ώρα, με ανασήκωμα του μπροστινού τμήματος του πόδα και ακούμπημα του άλλου πόδα, και 
σταδιακά τα δύο άτομα έρχονται κεφάλι με κεφάλι και πλησιάζουν τους γεννητικούς τους πόρους.  
Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιούν και το ακόντιο «καρφώνοντάς το» στο σώμα του άλλου ατόμου. Εν 
τω μεταξύ, και στα δύο άτομα ο σπερματοφόρος κατεβαίνει στο πέος, και όταν οι δύο γεννητικοί 
πόροι βρεθούν δίπλα-δίπλα, το πέος του καθενός αναδιπλώνεται και εισέρχεται στο άλλο ζώο, 
μεταφέροντας το σπερματοφόρο. Από εκεί ο σπερματοφόρος ανεβαίνει στην τυφλή απόφυση της 
σπερματοθήκης όπου περιμένει να ωριμάσουν τα ωάρια. 

Όταν τα ωάρια ωριμάσουν κατεβαίνουν μέχρι το τέλος του ερμαφρόδιτου αγωγού και στη αρχή του 
ωαγωγού, ενώ τα σπερματοζωάρια διαφεύγουν από το σπερματοφόρο και ανεβαίνουν και αυτά 
μέσω του σπερματαγωγού στο τέλος του ερμαφρόδιτου αγωγού όπου γονιμοποιούν τα ωάρια. Τα 
γονιμοποιημένα ωάρια εμπλουτίζονται με λεύκωμα, περιβάλλονται με ζελατινώδεις ουσίες, και 
εξωτερικές μεμβράνες με κρυστάλλους ασβεστίου, και κατεβαίνουν στον κόλπο. Μετά από 3-6 
μέρες  το σαλιγκάρι σκάβει με τον πόδα του μια μικρή τρύπα στο έδαφος όπου αποθέτει τα αυγά 
του, συνήθως 70-100 αυγά, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 36 ώρες!  Σε 2-3 
εβδομάδες, ανάλογα με την υγρασία του περιβάλλοντος, τα αυγά (3-5 mm) εκκολάπτονται και τα 



μικρά σαλιγκαράκια παραμένουν δραστήρια μέχρι το τέλος των βροχών. Στο τέλος της υγρής 
περιόδου (μέσα – τέλος άνοιξης)  πέφτουν σε θερινή διάπαυση. 

Το Cantareus aspersus ζευγαρώνει το φθινόπωρο (αναπαραγωγική περίοδος), και πολύ σπάνια στα 
μέσα της άνοιξης για δεύτερη φορά. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο κάποια άτομα ζευγαρώνουν 
μόνο μία φορά αλλά τα περισσότερα ζευγαρώνουν αρκετές φορές, με διαφορετικά άτομα.  

 

 

 

Πορεία ωαρίων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πορεία σπερματοζωαρίων «δέκτη»  

 

 



Ζευγάρωμα 

 

     Αναδιπλωμένα πέη 

 

 

 

    Αναδιπλωμένα πέη     

 

                        Ακόντιο  

 
 



Απόθεση αυγών 

    

 

    Σκάψιμο «φωλιάς» 

 

 

 

 

 

                Απόθεση αυγών 

 

      

  

  

 

            Φωλιά με αυγά 



 

           Φωλιά με αυγά 

 

              Νέο-εκκολαπτόμενα 

                

 

 

Σαλιγκάρια σε θερινή διάπαυση 
 

    

 

 

 



Όροι 
αγωγός της σπερματοθήκης duct of bursa copulatrix 
ακόντιο dart 
αλλοσπερματοζωάρια allospermatozoa 
αναπαραγωγική περίοδος reproductive period 
άνοιγμα κελύφους mouth, opening 
άνοιγμα κελύφους ύψος mouth height 
άνοιγμα κελύφους πλάτος mouth diameter 
άξονας κελύφους shell axis 
αριστερόστροφο κέλυφος sinistral shell 
αυτογονιμοποίηση self-fertilization 
βλέννα mucus 
βλεννογόνοι αδένες mucus glands 
γαστερόποδo gastropod 
γεννητικός πόρος genital pore, reproductive opening 
δεξιόστροφο κέλυφος  dextral shell 
διάπαυση aestivation 
ελεύθερου αγωγού  vas deferens 
επίφαλλος epiphallus 
ερμαφρόδιτος αγωγός hermaphrodite duct 
ερμαφρόδιτος αδένας hermaphrodite gland 
ερμαφρόδιτος οργανισμός hermaphrodite organism 
τυφλή απόφυση της σπερματοθήκης diverticulum of busra copulatrix 
καρίνα keel 
κέλυφος shell 
κέλυφος ύψος shell height 
κέλυφος πλάτος shell diameter 
κεραία tentacle 
κεφάλι head 
κόλπος vagina 
κορυφή κελύφους shell apex 
λευκωματογόνος αδένας albumen gland 
μαλάκιο mollusc 
μανδύας mantle 
μανδυακή κοιλότητα mantle cavity 
μαστίγιο flagellum 
ξύστρο radula 
ομφαλός κελύφους umbilicus 
πέος penis 
πνευμονόστομα respiratory pore 
πνευμονοφόρα pulmonates 
πόδας foot 
πρωτανδρία protandry 
σάκος ακοντίου dart sac 
σιαγόνα jaw 
σπείρα whorl 
σπείρα ύψος spire height 
σπερματαγωγός spermiduct 
σπερματοζωάρια spermatozoa 
σπερματοθήκη bursa copulatrix, gametolytic gland 
σπερματοφόρος spermatophore 
σπλαχνική μάζα visceral mass 
στοματική κοιλότητα mouth cavity 
στύλος stylus 
σωματική σπείρα body whorl 
χείλος ανοίγματος lip 
ωαγωγός oviduct 
ωάρια ova 
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