
Μουσείο Γουλανδρή
Βοτανική – Έντομα – Υδροβιολογία
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Νίτσου



Χτένια

 Το χτένι (Pecten) είναι θαλάσσιος 
οργανισμός που υπάγεται στα Δίθυρα 
Μαλάκια. Ανήκει στην οικογένεια των 
Κτενιδών. Απαντάται σε όλους τους 
ωκεανούς του κόσμου και το κρέας του 
τρώγεται. Μερικά χτένια είναι πολύτιμα 
για τα λαμπρά χρώματα των κελυφών 
τους. Μπορούν να κολυμπούν και 
μάλιστα σε μεγάλες αποστασεις, όπως 
και να ανοιγοκλείνουν το όστρακό τους. 
Η τροφή τους περιλαμβάνει θαλάσσιους 
οργανισμούς. Αναπαράγονται με 
εξωτερική γονιμοποίηση. Πρόσφατα, 
απαγορεύτηκε στην Ελλάδα η εμπορία 
οστράκων του «χτενιού του Αγίου 
Ιακώβου», μεγέθους μέχρι 10 
εκατοστών.



Αρθρόποδα

 Τα αρθρόποδα είναι από τα
μεγαλύτερα φύλα στο ζωικό
βασίλειο και έχουν κατακτήσει την
χέρσο, τον αέρα αλλά και τα
θαλάσσια λιμναία και ποτάμια
περιβάλλοντά. Τα καρκινοειδή που
αποτελούνε τους θαλάσσιους
αντιπρόσωπους του φίλου
περιλαμβάνουν κυρίως τους
αστακούς, τις γαρίδες, τα
θυσανόποδα και άλλους θαλάσσιους
οργανισμούς. Ο ερημίτης ή αλλιώς
πάγουρας είναι ένας από τα πιο
διάσημα αρθρόποδα και κατοικεί σε
θαλάσσια κοχύλια άλλων μαλακίων
και με προσοχή διαλέγει το
κατάλληλο κέλυφος για εκείνον.



Γιγάντιο Δίθυρο

 Το Γιγάντιο Δίθυρο όπως προδίδει

και το επιστημονικό του όνομα

Ridacna Gigas είναι το

μεγαλύτερο δίθυρο που μπορεί να

συναντήσει κανείς στους

τροπικούς βυθούς του κόσμου και

μπορεί να ζυγίζει έως και 200

κιλά.



Μαλάκια

 Οι λίμνες τα ποτάμια, τα ρακιά, οι 
βάλτοι και τα έλη προσφέρουν 
καταφύγιο για πλούσια πανίδα 
Μαλακίων. Πολλά γαστερόποδα και 
δίθυρα ζουν σε αυτούς τους 
πλούσιους υγροτόπους. Ορισμένα 
από τα γαστερόποδα ζούνε σε ρίζες 
φυτών. Τα γνωστά μας 
γαστερόποδα τα Σαλιγκάρια είναι 
και αυτά μαλάκια τα οποία ζούνε 
στην ξηρά. Πέρα από τα Σαλιγκάρια 
τα οποία συναντάμε και στο πιάτο 
μας υπάρχουν και άλλα πολύ 
μεγαλύτερα ή πολύ μικρότερα είδη 
με ποικιλία χρωμάτων. Ένα από τα 
μεγαλύτερα Μαλάκια είναι η 
Αχατίνα που ζει στην Αφρική αλλά 
έχει εισαχθεί από τον άνθρωπο και 
σε άλλες ηπείρους.


