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Η εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε το ερέθισµα διερεύνησης 

και εµβάθυνσης σε ένα τοµέα πολύ ενδιαφέρον στην σηµερινή κοινωνία, εφόσον 

παρατηρείται µεγάλη στροφή σε επικερδείς επιχειρήσεις .Έτσι και εγώ δέχτηκα µε 

ευχαρίστηση να εντρυφήσω στο κοµµάτι αυτό. 

Με την εργασία αυτή, ένας κύκλος φτάνει στο τέλος του. Η ακαδηµαϊκή πορεία 

ολοκληρώνεται και ξεκινάει µια σελίδα, ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή µου. Ως είθισται, στο 

τέλος µιας µακρόχρονης πορείας, γίνεται ο απολογισµός και δίδονται οι κατάλληλες 

ευχαριστίες στα άτοµα τα οποία συνέβαλλαν στις πιο σηµαντικές στιγµές της πορείας. 

Έτσι, µέσα από αυτή την σελίδα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να δείξω την ευγνωµοσύνη 

µου στον επιβλέπων καθηγητή κ. Κολλάρο ∆ηµήτριο  για την εµπιστοσύνη που έδειξε στο 

πρόσωπό µου, την υποµονή αλλά πρωτίστως για την σηµαντική βοήθεια που µου παρείχε για 

την εκπόνηση και υλοποίηση της πτυχιακής µου εργασίας. Τον ευχαριστώ θερµά. 

 Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που µε έµαθαν να «προσπερνώ» και 

βοήθησαν να γίνουν «ανεκτοί» οι συµβιβασµοί των τελευταίων χρόνων: την οικογένεια µου, 

τον σύντροφό µου, τους φίλους µου. Σε αυτούς, που µε την καθηµερινή τους συµπαράσταση, 

την υποµονή τους και την θετική τους σκέψη, ιδιαίτερα σε εποχές µεγάλων διληµµάτων, 

συνέβαλαν στην εκπλήρωση του στόχου µου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε σε περιοχή του αγροκτήµατος του ΤΕΙ 

Ηρακλείου, καθώς και στο ερευνητικό εργαστήριο Οικολογίας, όπου και είχαν τοποθετηθεί 

τα δοχεία εκτροφής γαστερόποδων, συγκεκριµένα τριών ειδών σαλιγκαριών. Σκοπός του 

πειράµατος µας ήταν η εκτίµηση των διατροφικών προτιµήσεων τριών ειδών σαλιγκαριών 

(Helix aspersa - Eobania vermiculata - Theba pisana), η εκτίµηση του πληθυσµού, µέσω της 

µεθόδου σύλληψης- επανασύλληψης (capture-recapture) των ατόµων δύο ειδών (Eobania 

vermiculata - Theba pisana) ,καθώς και η ποσοτική µελέτη της διατροφής στα τρία είδη. 

Συνολικά  η εκτροφή διήρκησε από 22/03/11 έως 01/06/11. Στο τέλος του διαστήµατος αυτού 

παρατηρήθηκε τάση για λήθαργο των σαλιγκαριών, που όπως θα δούµε και παρακάτω 

επηρέασε έντονα τη διατροφική δραστηριότητα, καθώς και την συνολική ανάπτυξή τους. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Τα σαλιγκάρια στο πλαίσιο της πανίδας της Ελλάδας 

1.1.1.Ελληνική πανίδα 

Με τον όρο πανίδα εννοούµε το σύνολο των διαφόρων ειδών ζωικών οργανισµών 

(Σπονδυλωτών και Ασπόνδυλων) που απαντούν σε µία περιοχή. Η γνώση µας για τα ζώα της 

Ελλάδας ξεκινά πολύ παλιά, ουσιαστικά από τον Αριστοτέλη που πριν από 2.300 χρόνια 

έγραψε το «Περί ζώων ιστορίαι», όπου περιέγραψε µε ιδιαίτερη λεπτοµέρεια περίπου 600 

είδη. Σύµφωνα µε πρόσφατες απογραφές (Fauna Europaea, 2004), στην Ελλάδα έχουν 

καταγραφεί 23.130 είδη ζώων της ξηράς και των γλυκών νερών (Λεγάκις, 2004). Σ’ αυτά 

µπορούµε να προσθέσουµε και άλλα 3.500 είδη της θάλασσας. Αν προσθέσουµε έναν αριθµό 

ειδών που έχει καταγραφεί αλλά δεν περιλαµβάνεται στους σηµερινούς καταλόγους, 

φθάνουµε σε ένα σύνολο περίπου 30.000 ειδών. 

Η πανίδα της Ελλάδας δεν είναι καλά µελετηµένη. Καλύτερα γνωστά είναι τα 

Σπονδυλόζωα, ενώ τα µεγαλύτερα κενά υπάρχουν στα Ασπόνδυλα. Πιστεύεται ότι αν 

µελετηθεί η ελληνική πανίδα πλήρως, θα πρέπει να περιλαµβάνει περίπου 50.000 είδη! 

(Λεγάκις, 2007). Από αυτά: 555 είναι ψάρια (447 θαλάσσια και 108 είδη γλυκού νερού). 

• 22 είναι αµφίβια 

• 61 είναι ερπετά 

• 436 είναι πουλιά 

• 111 είναι θηλαστικά (98 χερσαία και 13 θαλάσσια) 

• 24.747 περίπου είναι ασπόνδυλα 

Η πανίδα της Ελλάδας έχει περισσότερες συγγένειες µε την πανίδα της ανατολικής 

Μεσογείου, µιας περιοχής που επηρεάζεται από την Ευρώπη, την κεντρική Ασία, την 

Ανατολία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Μια άλλη ιδιαιτερότητα της ελληνικής πανίδας 

είναι το υψηλό ποσοστό ενδηµισµού. Από τα δεδοµένα του προγράµµατος Fauna Europaea 

προκύπτει ότι µέχρι σήµερα έχουν καταγραφεί 3.956 ενδηµικά είδη της ξηράς και των 
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γλυκών νερών, ένα ποσοστό 17,1%. Υπάρχουν ορισµένες οµάδες όπως τα χερσαία Ισόποδα 

και τα Ορθόπτερα, µε ενδηµισµό υψηλότερο από 30% (64% και 32% αντίστοιχα). Οι 

κυριότεροι λόγοι για την ύπαρξη αυτών των υψηλών ποσοστών είναι η µακροχρόνια 

αποµόνωση των ελληνικών νησιών και η ύπαρξη καταφυγίων κατά τη διάρκεια των 

παγετώνων στις ορεινές περιοχές. Μέχρι στιγµής αναφερόµαστε µόνο στους αριθµούς των 

ειδών και όχι των υποειδών, τα οποία αυξάνουν ακόµα περισσότερο την ποικιλία της πανίδας 

µας και αυτό γίνεται, γιατί η συστηµατική κατάταξη πολλών από αυτά δεν έχει ακόµα 

αποσαφηνιστεί πλήρως.  

Αυτή η µεγάλη ποικιλότητα της πανίδας της χώρας µας εξηγείται όπως και η 

ποικιλότητα στην χλωρίδα. Από τη µία πλευρά, ο ελληνικός χώρος λειτούργησε ως 

καταφύγιο στα ζώα της Βόρειας Ευρώπης που ήθελαν να αποφύγουν τους παγετώνες και από 

την άλλη, η τεράστια ποικιλία οικοτόπων της χώρας µας (σ' ένα µικρό γεωγραφικό χώρο 

απαντούν πολλοί διαφορετικοί τύποι περιβάλλοντος) βοήθησε στην ανάπτυξη διαφορετικών 

πληθυσµών άγριων ζώων, οι οποίοι έδωσαν νέα είδη και υποείδη, πολλά από τα οποία είναι 

ενδηµικά στη χώρα µας. (http://www.parnitha-np.gr) 

 

1.1.2 Ασπόνδυλα 

 

Τα ασπόνδυλα αποτελούν τη µεγαλύτερη ζωική οµάδα, µε πάνω από 1.000.000 είδη 

παγκοσµίως. Ο αριθµός των ειδών ασπόνδυλων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι 

περίπου 27.000, από τα οποία περίπου 4.000 είναι ενδηµικά της Ελλάδας, δηλαδή υπάρχουν 

µόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσµο. Υπολογίζεται όµως ότι πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 είδη ακόµη που δεν έχουν ως τώρα εντοπιστεί. Οι ελλείψεις 

αυτές οφείλονται κυρίως στο ότι η πανίδα της Ελλάδας έχει µελετηθεί σποραδικά από ξένους 

κυρίως επιστήµονες και η βιβλιογραφία βρίσκεται διασπαρµένη σε πολλά µέρη και ορισµένες 

φορές σε δυσεύρετα περιοδικά. 

Ο αριθµός των ασπόνδυλων της Ελλάδας είναι πολύ µεγάλος σε σχέση µε την έκτασή 

της. Σε µερικές οµάδες, όπως τα σαλιγκάρια και τα Ορθόπτερα (ακρίδες, τριζόνια, 

θαµνόγρυλλοι κ.ά.), ο αριθµός ειδών ανά τ. χλµ. είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη. Αυτό 

οφείλεται µεταξύ άλλων στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ανάµεσα στην Ευρώπη, την 

Ασία και την Αφρική, στο γεγονός ότι οι παγετώνες δεν έφτασαν µέχρι την Ελλάδα αλλά 

δηµιούργησαν περιοχές-καταφύγια για πολλά είδη στα ορεινά, στην ύπαρξη πολλών νησιών 

και τις συνεχείς αλλαγές της στάθµης της θάλασσας και στην καρστική φύση των 
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πετρωµάτων, που έδωσε στην Ελλάδα τον µεγαλύτερο αριθµό σπηλιών στην Ευρώπη µετά 

την πρώην Γιουγκοσλαβία. 

Είναι επίσης άγνωστο πόσα και ποια είδη ασπονδύλων απειλούνται µε εξαφάνιση. Από 

στοιχεία που προέρχονται από άλλες χώρες, είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον το 10%, δηλαδή 

περίπου 2.000-3.000 είδη, κινδυνεύει να εξαφανιστεί τα επόµενα χρόνια αν δεν ληφθούν 

µέτρα για τη διατήρησή τους. 

Ιδιαίτερα τρωτά είναι τα στενά ενδηµικά είδη, δηλαδή είδη που ζουν σε µια έκταση 

µικρότερη από 20 τ.χλµ. Για παράδειγµα, το ισόποδο Cordioniscus antiparosi υπάρχει µόνο 

σε µια σπηλιά στην Αντίπαρο και στον γύρω από αυτή χερσαίο χώρο, όπως και πάρα πολλά 

άλλα σπηλαιόβια είδη που έχουν προσαρµοστεί στις ειδικές συνθήκες των σπηλιών. Από την 

άλλη πλευρά µπορεί να έχουν πλατιά εξάπλωση, να ξεπερνούν, για παράδειγµα, τα ελληνικά 

σύνορα, αλλά να συναντώνται στην Ελλάδα σε πολύ αραιούς πληθυσµούς, όπως η πεταλούδα 

Erebia epiphron, η οποία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη αλλά στην Ελλάδα υπάρχει µόνο 

σε δύο ορεινούς όγκους της Μακεδονίας (Λεγάκις, 2009). 

 

1.1.3.Συνοµοταξία (φύλο) Μαλάκια (Molluska) 

1.1.3.α. Τα χερσαία µαλάκια της Ελλάδας 

Τα χερσαία σαλιγκάρια ανήκουν στο φύλο Μαλάκια και στην οµοταξία Γαστερόποδα. 

Από τις τρείς υφοµοταξίες των γαστεροπόδων µόνο οι δύο έχουν αντιπροσώπους στη χέρσο : 

τα Προσωβράγχια, που είναι κυρίως υδρόβιοι οργανισµοί, αλλά έχουν και λίγους 

αντιπροσώπους στη χέρσο, και τα Πνευµονοφόρα που είναι κυρίως χερσαία. 

Η συστηµατική των µαλακίων αναθεωρείτε συνεχώς. Η πιο σύγχρονη και η πλέον 

αποδεκτή εργασία, η οποία περιλαµβάνει όλες τις οικογένειες που συναντώνται στην Ελλάδα 

είναι η εργασία του Zilch (1960). Την κατάταξη της εργασίας αυτής ακολούθησα στην 

παρούσα διατριβή. 

Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύονται περίπου 30 οικογένειες Πνευµονοφόρων και 2 

οικογένειες Προσωβραγχίων µε χερσαία τάξα. Κατά τους πιο συντηρητικούς υπολογισµούς 

τα είδη χερσαίων µαλακίων της Ελλάδας ξεπερνούν τα 600 είδη. Ο ακριβής αριθµός των 

ελληνικών τάξων, ιδιαίτερα των κατώτερων δεν είναι γνωστός γιατί αφενός δεν υπάρχει 

σχετική εργασία και αφετέρου κάθε χρόνο ανακαλύπτονται πολλά καινούρια είδη. 
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1.1.3.β. Οµοταξίες και Οικογένειες Μαλακίων 

Η συνοµοταξία Μαλάκια περιλαµβάνει τις εξής Οµοταξίες: 

• Monoplacophora (Κάµβριο-Σήµερα) 

• αµφίνευρα – Amphineura (Α. Κάµβριο-Σήµερα) 

• σκαφόποδα – Scaphopoda (Ορδοβίσιο-Σήµερα) 

• ελασµατοβραγχίωτα ή δίθυρα ή πελεκύποδα – Lamelibranchiata ή 

Bivalvia ή Pelecypoda Bivalvia (Ορδοβίσιο-Σήµερα) π.χ. , πεταλίδες, µύδια, 

κυδώνια, στρείδια, χτένια 

• Rostroconchia (Κ. Κάµβριο-Πέρµιο) 

• γαστερόποδα – Gastropoda (Κάµβριο-Σήµερα) π.χ. γυµνοβράγχια, 

σαλιγκάρια, γυµνοσάλιαγκες.  

• κεφαλόποδα – Cephalopoda (Α. Κάµβριο-Σήµερα) π.χ. καλαµάρια, 

χταπόδια, σουπιές 

 

Παρακάτω (1.1.4) αναφέρονται οι κυριότερες εκ των οικογενειών των γαστεροπόδων, 

που υπάρχουν στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύονται στο νότιο Αιγαιικό τόξο µε κατώτερα 

τάξα τους (Βαρδινογιάννη, 1994): Στον Ελληνικό χώρο διαφοροποιούνται γένη 38 

οικογενειών, από τις οποίες σηµαντικότερες είναι οι Helicidae, Zonitidae, Clausiliidae, 

Enidae, Vitrinidae και Agriolimacidae. 

 

1.1.3.γ. Μορφολογία µαλακίων 

 

Ζώα αµφίπλευρης συµµετρίας µε ή δίχως κεφαλή. Στην πλειοψηφία τους είναι 

υδρόβια ζώα και φέρουν βράγχια. Είναι ζώα ασπόνδυλα, µε σώµα µαλακό και γλοιώδες. Το 

σώµα τους, στα περισσότερα είδη, περικλείεται από ένα όστρακο ή κέλυφος. 

Παρά τις µεγάλες διαφορές τους, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική µορφολογία 

του οργανισµού τους, έχουν την ίδια βασική κατασκευή. 

Το δέρµα τους πτυχώνεται σχηµατίζοντας τον Μανδυακό σάκο µέσα στον οποίο 

περικλείονται όλα τα µαλακά τους µέρη και τα σπλάχνα τους. Ο Μανδύας εκκρίνει 

ασβεστιτική ουσία και σχηµατίζει όστρακο µέσα στο οποίο περικλείεται για προστασία το 

ζώο. Το όστρακο αποτελείται είτε από ένα τµήµα (Μονοπλακοφόρα, Γαστερόποδα, 

Κεφαλόποδα, Σκαφόποδα), είτε από δύο (∆ίθυρα), είτε από περισσότερα τµήµατα 
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(Αµφίνευρα, Πολυπλακοφόρα) και εµφανίζεται µε διάφορα σχήµατα. Στην πλειοψηφία τους 

τα όστρακα είναι εξωτερικά, µερικά όµως µαλάκια φέρουν εσωτερικό όστρακο, ενώ άλλα 

στερούνται οστράκου. 

Το όστρακο των Μαλακίων είναι το µόνο τµήµα τους που απολιθώνεται και η 

µορφολογία του είναι σηµαντική στον προσδιορισµό των απολιθωµάτων. 

Τα Μαλάκια είναι από τις πιο διαφοροποιηµένες συνοµοταξίες ασπόνδυλων 

περιλαµβάνουν ζώα που µε πρώτη µατιά φαίνονται τόσο διαφορετικά που θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν άσχετα µεταξύ τους. Εµφανίστηκαν στο Κάµβριο και ζουν µέχρι σήµερα µε 

πληθώρα γενών.Εµφανίστηκαν στη γη πριν από 500 εκατοµµύρια χρόνια περίπου.  Είναι ζώα 

θαλάσσια, ελάχιστα ζουν σε γλυκά νερά (∆ίθυρα, Γαστερόποδα), ενώ µόνο µια οµάδα 

(Πνευµονοφόρα-Γαστερόποδα) έχει προσαρµοστεί στη χερσαία διαβίωση. Εποµένως τα 

Μαλάκια – Molusca είναι µια από τις µεγαλύτερες συνοµοταξίες του ζωικού βασιλείου, µε 

περισσότερα από 45.000 είδη καταγραµµένα ότι ζουν σήµερα στη γη. Υπολογίζεται ότι 

υπάρχουν 100.000 είδη µαλακίων που τα καθιστά δεύτερο µεγαλύτερο φύλο στο ζωικό 

βασίλειο (µετά τα Arthropoda). 

Τα 45.000 σηµερινά είδη τα συναντούµε παντού, σε ολόκληρο τον κόσµο, στη θάλασσα, στα 

γλυκά νερά και στην υγρή ξηρά. 

Το σώµα των µαλακίων αποτελείται από τα εξής τρία κύρια µέρη: το κεφάλι, το 

σπλαχνικό σάκο, και το πόδι. 

Το κεφάλι σε πολλά είδη είναι πολύ καλά ανεπτυγµένο (γαστερόποδα), σε άλλα είναι 

ατροφικό (σκαφόποδα) και τέλος, σε µια µεγάλη οµάδα των µαλακίων στα ελασµατοβράγχια, 

ή δίθυρα, συνήθως λείπει, γι’ αυτό και τα είδη αυτά ονοµάζονται και ακέφαλα. 

Ο σπλαχνικός σάκος περικλείει τα περισσότερα από τα σπλάχνα, όπως τον πεπτικό 

σωλήνα, συκώτι, νεφρά, γενετικούς αδένες κλπ. 

Ο πόδας είναι αµφίπλευρο όργανο που βρίσκεται στην κοιλιά. Η κατασκευή και 

λειτουργία του ποδιού, διαφέρουν στις διάφορες οµοταξίες µαλακίων. Στα κεφαλόποδα είναι 

χωρισµένο σε βραχίονες ή πλοκάµια, που χρησιµεύουν για να συλλαµβάνουν την λεία τους 

και να κολυµπούν. Στα γαστερόποδα, ο πόδας είναι ένα σαρκώδες κοιλιακό και πλατύ πέλµα, 

που χρησιµεύει για να µετακινούνται έρποντας, για να κολυµπούν ή και για να 

προσκολλώνται πάνω σε σταθερά αντικείµενα. Ο πόδας των µαλακίων καλύπτει λειτουργίες 

µετακίνησης και στα µαλάκια που κατέχουν ένα κέλυφος, ο πόδας µπορεί συχνά να κλείνεται 

στο εσωτερικό του. Η σπλαχνική µάζα, που βρίσκεται πάνω από τον πόδα, περιέχει το 

πεπτικό σύστηµα, την καρδιά και άλλα εσωτερικά όργανα. Τέλος, ο µανδύας είναι ένα 
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στρώµα του ιστού που καλύπτει τη σπλαχνική µάζα και σε πολλά µαλάκια περιέχει αδένες 

που εκκρίνουν ένα σκληρό κέλυφος. 

Το µέγεθός τους κυµαίνεται από 0.5 mm έως 5 m ή µεγαλύτερο. Αναφέρεται ότι το 

γιγαντιαίο καλαµάρι Architeuthis που ζει σήµερα έχει µήκος πλοκαµιών > 15 m. 

Η πλειοψηφία των θαλάσσιων µαλακίων αρχίζουν τη ζωή τους ως προνύµφες, που 

κολυµπούν ελεύθερα και που αργότερα εξελίσσονται σε ενήλικη µορφή. Τα µικρά των 

χερσαίων σαλιγκαριών και του γλυκού νερού αναπτύσσονται µέσα στο αυγό και 

εµφανίζονται ως µικρό, αλλά πλήρως σχηµατισµένο σαλιγκάρι όπως η ενήλικη µορφή. 

(http://www.geo.auth.gr) 

 

1.1.4. Η οικογένεια των Γαστεροπόδων που περιλαµβάνει τα µελετώµενα είδη 

ΚΛΑΣΗ: ΓΑΣΤΕΡΟΠΟ∆Α 

ΟΜΟΤΑΞΙΑ:ΓΑΣΤΕΡΟΠΟ∆Α 

υφοµοτ.: Πνευµονοφόρα 

τάξη: Στυλοµµατοφόρα 

υπόταξη: Σιγµούρηθρα 

υπεροικογένεια: Helicacea όπου περιλαµβάνεται και η οικογένεια: Helicidae µε κύρια γένη: 

Helix, Levantina, Assyriella, Sphincterochila, Eobania, Lindholmiola, Helicodonta, 

Caracollina, Metafruticicola, Monacha, Cochlicella, Theba, Cernuella, Trochoidea, 

Helicopsis, Helicella. 

 

Γαστερόποδα, ονοµάζονται τα γνωστά µας σαλιγκάρια µε το κέλυφος, αλλά και οι 

γυµνοσάλιαγκες µε ανύπαρκτο ή ατροφικό. Τα σαλιγκάρια µε κέλυφος έχουν ένα ενιαίο 

όστρακο µε κωνικό ή κυπελλόµορφο σχήµα. Τα βρίσκουµε σε όλους τους βιότοπους, 

προτιµούν υγρές περιοχές, ενώ αντίθετα δεν αντέχουν την ξηρασία. Επίσης προτιµούν 

ασβεστούχα εδάφη, γιατί το ασβέστιο είναι απαραίτητο στην κατασκευή του κελύφους τους, 

ενώ αποφεύγουν τα όξινα (µε χαµηλό pH) εδάφη. Τρέφονται µε νεκρή φυτική ουσία αλλά και 

µε χλωρά φυτά, όπως φύλλα, βλαστούς και προκαλούν σοβαρές ζηµίες στα φυτά που 

προσβάλλουν. 

Τα σαλιγκάρια απειλούνται από σπονδυλόζωα, όπως είναι τα πουλιά, τα ποντίκια, τα 

ερπετά, οι σκαντζόχοιροι κτλ., διότι αποτελούν τροφή για αυτά τα ζώα. Από τους εχθρούς 

τους, καθώς και από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες αναζητούν καταφύγια σε σχισµές 
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βράχων, κάτω και ανάµεσα από πέτρες, στη φυλλοστρωµνή κλπ. (Βαρδινογιάννη 1994, 

Μυλωνάς 1982, Pfleger & Chatfield 1988). 

Από τους Γυµνοσάλιαγκες (Slugs) γνωστά είδη αποτελούν: ο Αρίων ο Κηπαίος (Arion 

hortensis), ο Αρίων ο Ερυθρός (Arion rufus), ο Λείµαξ ο Αγροδίαιτος (Limax agrestis) και ο 

Λείµαξ ο Κηπαίος (Limax cellarius).  

 

1.1.4.α. Χερσαία γαστερόποδα Ελλάδας 

Η Ελλάδα είναι από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης σε χερσαία σαλιγκάρια, 

µαζί µε την Ισπανία. Αυτό οφείλεται στην πολύ µεγάλη βιοτική και αβιοτική ποικιλοµορφία 

που εµφανίζει ο ελληνικός χώρος. Τα ποικίλα οικοσυστήµατα, το ανάγλυφο, το κλίµα, η 

µακροχρόνια δράση του ανθρώπου και η γεωλογική εξέλιξη έπαιξαν και συνεχίζουν να 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παρουσία και την ποικιλότητα των σαλιγκαριών στην 

Ελλάδα. 

Με τα µέχρι σήµερα δεδοµένα η ελληνική χερσαία µαλακοπανίδα περιλαµβάνει 680 

είδη σαλιγκαριών, που ανήκουν σε 38 οικογένειες. Οι πιο πλούσιες οικογένειες, κατά σειρά, 

είναι τα Clausiliidae, τα Zonitidae, τα Hygromiidae, τα Helicidae και τα Enidae. Η κατανοµή 

των χερσαίων σαλιγκαριών στον ελληνικό χώρο εµφανίζει µεγάλη µωσαϊκότητα και 

ανοµοιοµορφία από περιοχή σε περιοχή. Από το σύνολο των ειδών, ελάχιστα εξαπλώνονται 

σε όλη την Ελλάδα, περίπου 30 είδη (4%). Όλα τα άλλα έχουν πιο εντοπισµένη εξάπλωση, 

µόνο σε νησιά του Αιγαίου ή µόνο στη βόρεια Ελλάδα ή µόνο δυτικά της Πίνδου. Για 

παράδειγµα, η µαλακοπανίδα της βόρειας Ελλάδας έχει ελάχιστες οµοιότητες, ακόµη και σε 

επίπεδο γένους, µε τα νησιά του νοτίου Αιγαίου ή την Κρήτη. 

Από τα 680 είδη που συναντώνται στην Ελλάδα τα µισά (55%) είναι ενδηµικά της 

Ελλάδας. Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Τα 

περισσότερα ενδηµικά είδη έχουν µικρή έως πάρα πολύ µικρή εξάπλωση. 

Ζουν σε όλα τα οικοσυστήµατα και τους οικοτόπους που συναντώνται στην Ελλάδα, 

από το επίπεδο της θάλασσας µέχρι την κορυφή του Ολύµπου, κυρίως όµως σε περιοχές όπου 

υπάρχει ασβέστιο στο υπόστρωµα. Τα σαλιγκάρια στην Ελλάδα εµφανίζουν και βιολογική 

ποικιλοµορφία, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις έντονες κλιµατικές διαφορές που 

εµφανίζονται στον ελληνικό χώρο και στην πλαστικότητα του βιολογικού κύκλου των 

σαλιγκαριών. Έτσι τα χερσαία σαλιγκάρια στην κεντρική και βόρεια χώρα είναι δραστήρια 
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κατά κανόνα από την άνοιξη µέχρι τα µέσα του φθινοπώρου, ενώ στη νότια Ελλάδα είναι 

δραστήρια από τα πρωτοβρόχια µέχρι τα µέσα-τέλη της άνοιξης. 

Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα χερσαία σαλιγκάρια είναι η καταστροφή των 

βιοτόπων τους, κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες. Επειδή αρκετά από τα είδη που 

συναντώνται στην Ελλάδα έχουν πολύ περιορισµένη εξάπλωση, η καταστροφή του βιοτόπου 

τους µπορεί να έχει άµεσες συνέπειες στην εξαφάνιση κάποιου είδους. Ιδιαίτερα ευάλωτα 

είναι τα είδη που ζουν σε σπηλιές. Επίσης, η εισαγωγή ξένων ειδών µπορεί να επηρεάσει τη 

µαλακοπανίδα της χώρας, κυρίως λόγω µεταφοράς παρασίτων. (Βαρδινογιάννη και αλ. 

2009). 

1.1.5. Τα εδώδιµα σαλιγκάρια 

Τα είδη των σαλιγκαριών θα είναι, σε όλο τον κόσµο πάνω από 4000. Από αυτά, πάρα 

πολλά είναι εγκλιµατισµένα στην Ελλάδα και αρκετά µπορούν να χαρακτηριστούν - µε λίγο 

καλή θέληση εδώδιµα. 

Παρακάτω θα αναφερθούµε στα πιο διαδεδοµένα στη χώρα µας σαλιγκάρια, αυτά που 

παρουσιάζονται µε µία πραγµατική θρεπτική και γαστρονοµική αξία και έχουν αληθινές 

δυνατότητες κατανάλωσης. 

Τα φαγώσιµα σαλιγκάρια (χοχλιοί), ανήκουν όλα στην οικογένεια Helicidae. 

Αφθονούν σε ασβεστολιθικά εδάφη, αφού το ασβέστιό τους είναι απαραίτητο για το κέλυφός 

τους (καβούκι) και άλλες δοµές του σώµατός τους. Οι χοχλιοί αρχικά τρέφονταν µε σάπια 

φύλλα και θεωρείται ότι στράφηκαν στη φυτοφαγία χλωρών φυτών µετά την ανάπτυξη της 

γεωργίας από τον άνθρωπο. 

Τα τέσσερα κοινότερα και αφθονότερα είδη (µε µεγαλύτερους πληθυσµούς) που 

τρώγονται είναι ο µεγάλος χοχλιός (Helix aspersa), ο λιανός (Eobania vermiculata), το 

µουρµούρι (Helix aperta), και ο µικρός, ο λεγόµενος του ούζου ή της ρακής (Theba pisana), 

ο οποίος συναντάται σε διάφορες χρωµατικές αποχρώσεις, αλλά στην Κρήτη και γενικά στη 

νότια Ελλάδα αφθονούν οι πιο ανοιχτόχρωµες, που τείνουν ως το λευκό 

(http://www.easreth.gr). 

Στη συνέχεια αναφέρονται επιπλέον µερικά από τα κυριότερα είδη σαλιγκαριών 

(Snails) που είναι πολύ γνωστά: o Έλιξ ο Εδώδιµος ή ο Ποµατίας (Helix pomatia), ο Έλιξ των 

∆ασών (Helix incorum) και ο Έλιξ ο Μαύρος (Helix lucorum) (http://www.anthokipos.com). 
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1.1.5.α. Είδη βρώσιµων σαλιγκαριών 

Υπάρχουν εκατοντάδες είδη σαλιγκαριών, πολλά από τα οποία είναι βρώσιµα. Αυτά, 

όµως, που είναι πιο συνηθισµένα και τα βρίσκουµε στην ελληνική ύπαιθρο ή/και αγορά είναι: 

Τα Ισπανικά σαλιγκάρια ή γαλακτόχροα (Helix 

lactea ή Otala lactea)  

∆ιακρίνονται από το πλακουτσωτό, 

ανοιχτόχρωµο, σχεδόν άσπρο, κέλυφός τους, που 

τους δίνει και το δεύτερο όνοµά τους. Το κέλυφος 

φέρει µια πιο σκούρα καστανή γραµµή σε σχήµα 

σπείρας. Από αρχαιολογική ανακάλυψη στο 

Μαρόκο, φαίνεται ότι αυτό το είδος το 

εκµεταλλευόταν ο άνθρωπος από την προϊστορική εποχή (http://en.wikipedia). 

Αυτό το είδος είναι ιθαγενές της Ευρώπης και τµηµάτων της Βορείου Αφρικής. Έχει 

εισαχθεί σε πολιτείες των ΗΠΑ, µεταξύ των οποίων της Αριζόνας και της Φλόριντα, καθώς 

και στις Βερµούδες, την Κούβα και τη ΝΑ Αυστραλία. (http://www.skoufis.gr).  

 

O Έλιξ ο Εδώδιµος ή ο Ποµατίας (Helix 

pomatia L) 

  Μοιάζει µε τον κρητικό χοχλιό, 

συναντάται στις περιοχές που ζει µε τα κοινά 

ονόµατα σαλιγκάρι των βουνών και δίµυτο. Οι 

διαστάσεις του είναι µεγαλύτερες, µε ύψος από 

30- 45 mm. και διάµετρο από 30–50mm., έχει 

δηλαδή ελαφρώς κωνικό καφετί κέλυφος, µε κάθετες ακανόνιστες ραβδώσεις και λωρίδες 

ίδιου βασικού χρώµατος αλλά πιο έντονου, συχνά σχεδόν σβησµένες.) Το κέλυφος όταν 

εκτεθεί στον ήλιο και τη βροχή γίνεται άσπρο, η ίδια αλλαγή επέρχεται και όταν είναι άδειο. 

Το σώµα του είναι χοντρό, κιτρινωπό σκεπασµένο από πολλά φυµάτια επιµήκη και 

ακανόνιστα.. Ζει σε µεγάλο µέρος της Ευρώπης και παρουσιάζει έντονη κινητικότητα µετά 

από βροχή ή νωρίς το πρωί, όσο ακόµη διατηρείται η πρωινή υγρασία στα χόρτα σε 

αβεστώδη εδάφη, σε δάση, καλλιεργηµένα χωράφια, γύρω από ξερολιθιές σε βουνά µε 



16 

 

χαµηλή βλάστηση και σε κήπους. Το βρίσκουµε σε αρκετό υψόµετρο 1500µ µέχρι τα 2000 

µέτρα περίπου. Πολλοί το προτιµούν όµως περισσότερο από το H. aspersa για την νοστιµιά 

του και το µέγεθός του.  

Η καταγωγή του είναι από τις Άλπεις και είναι διαδεδοµένο στην Κ. Ευρώπη, πού 

διαδεδοµένο στη Γαλλία (ως Gros blanc/Escargot de Bourgogne) µέχρι και τη ∆. Ρωσία και 

από την Αγγλία µέχρι τη Ν. Σουηδία. Στην χώρα µας απαντάται κυρίως στην Α .Μακεδονία 

και Θράκη. 

 

 

Ο χοχλιός ή Έλιξ ο ∆ιάστικτος (Helix 

aspersa). 

 Πρόσφατα µετονοµάσθηκε σε Cornu 

aspersum. Το όνοµα Helix aspersa 

διατηρείται σε πολλές επιστηµονικές 

αναφορές και ειδικά σε επίπεδο 

ζωοτεχνικό και εµπορικό. Το πλήρες 

ιστορικό της ονοµατολογίας του 

αναφέρεται στη συνέχεια: 

Για πρώτη φορά, το είδος περιγράφηκε ως Helix aspersa από τον O. F. Müller το 1774. 

Το Helix aspersa στα λατινικά σηµαίνει "διάστικτο σαλιγκάρι". Στον κατάλογο Ευρωπαϊκών 

ειδών χερσαίων Μαλακίων (CLECOM, 2001 edition Bank et al., 2001) το είδος αναφέρεται 

ως Cornu aspersum aspersum (Müller, 1774) και εντάσσεται δηλαδή στο γένος Cornu Born, 

1778. 

Αυτό το είδος είναι ιθαγενές στη Μεσογειακή περιοχή (συµπεριλαµβανοµένης της 

Αιγύπτου), από τη βορειοδυτική Αφρική και την Ιβηρική χερσόνησο έως τη Μικρά Ασία 

ανατολικά και έως τα Βρετανικά νησιά. Περιλαµβάνει ένα σύνολο από βορειοαφρικανικές 

ενδηµικές µορφές και υποείδη, που περιγράφτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα µε βάση τα 

χαρακτηριστικά του κελύφους. (Wikipedia) 

Το σαλιγκάρι αυτό πολλοί το προτιµούν για την νοστιµιά του καθώς και  δεσπόζει 

στην αγορά. Είναι γνωστό στην Κρήτη περισσότερο ως χοχλιός. Μεταφέρθηκε από τη 

Μεσογειακή περιοχή από όπου και κατάγεται, καθώς απολιθώµατα από το ανώτερο 

πλειόκαινο στη Β. Αφρική, καθώς επίσης και στη Ν. Γαλλία, στην Ισπανία και στην Κορσική 

δείχνουν κατανοµή του και στη δυτική Μεσόγειο.  
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Το H. αspersa έφθασε στα βρετανικά νησιά µε τους Κέλτες πολύ πριν από τους 

Ρωµαίους, ενώ σε πολλές περιοχές της Ευρώπης διαδόθηκε από τους Ρωµαίους. Η εξάπλωση 

του H. αspersa συνέβη κατά τη διάρκεια των σύγχρονων χρόνων, µέσω της µεταφοράς 

φρούτων και λαχανικών. Πιο πρόσφατα, πάλι από τον άνθρωπο εξαπλώθηκε σε πολλές 

εύκρατες και τροπικές περιοχές (π.χ. Κ. Ευρώπη, Α. Ασία, Ν. Αφρική, Μεξικό, Ν. Αµερική, 

Ωκεανία). Το συγκεκριµένο είδος είναι ερµαφρόδιτο και υποχρεωτικά ετερογονιµοποιούµενο. 

Από το 1859 το είδος αυτό έχει µεταφερθεί και στην περιοχή της Καλιφόρνιας και 

από εκεί εξαπλώθηκε και σε άλλες δυτικές πολιτείες των Η.Π.Α. (Basinger, 1931, Capinera. 

2001). Επειδή µεταφέρεται πολύ εύκολα (άµεσα ή έµµεσα) από τον άνθρωπο, σήµερα πλέον 

υπάρχει σε όλες τις ηπείρους. Χαρακτηρίζεται έτσι ως ένα τυπικά ανθρωπόχωρο είδος, 

δηλαδή είδος που διαδίδεται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές µε τον άνθρωπο εκούσια ή 

ακούσια (Wikipedia). Σε βάρος µπορεί να υπερβεί τα 15 γραµµάρια (http://it.wikipedia). 

Σάρκα 60-70%.Είναι το πιο κοινό είδος σαλιγκαριού στη νότια Ελλάδα. Υπάρχει στα 

περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και της ∆ωδεκανήσου.  

Ζει παντού, σε όλους τους τύπους βιοτόπων, ανθρωπογενείς, όπως κήπους, πάρκα, 

αγρούς, διαχωριστικούς φυσικούς φράκτες και µη ανθρωπογενείς, όπως δάση. Έχει 

διαστάσεις 25–40mm σε διάµετρο και 25–35 mm ύψος. Εµπορικά αποκαλείται µε διάφορα 

κοινά ονόµατα όπως σαλιγκάρι Βουργουνδίας, escargot ή petit gris στα γαλλικά, Brown 

garden snail στα αγγλικά, ρωµαϊκό και στην Ελλάδα Κρητικός κοχλιός. Το είδος αυτό 

χρησιµοποιείται κατά κανόνα στη µεταπρατική βιοµηχανία σαλιγκαριών. Συναντάται σε 

βουνά µε πλούσια βλάστηση και οροπέδια, µέχρι 2.000 µ., αλλά και σε χαµηλά υψόµετρα σε 

κήπους. 

Προτιµά τα ασβεστούχα εδάφη για τη λήψη ασβεστίου το οποίο είναι απαραίτητο για 

την κατασκευή του κελύφους του και την αναπαραγωγική δραστηριότητα (Ports, 1975). 

Επίσης οικολογικές µελέτες έχουν αποδείξει τη συσχέτιση της δοµής και της χηµικής 

σύστασης του εδάφους µε τη γεωγραφική εξάπλωση και την αφθονία των σαλιγκαριών. Οι 

κυριότεροι παράγοντες είναι η περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλο και άµµο, το pH, η 

οργανική ύλη καθώς και η περιεκτικότητα του εδάφους σε ασβέστιο - ανθρακικά άλατα και 

µαγνήσιο (Hermida et al., 2000).(http://www.jstor.org). 

Το όστρακό του Helix aspersa είναι κωνοειδές, σφαιρικό, παχουλό, πολύ κυρτό στην 

κορυφή και λοξά ξαπλωµένο στη βάση. Το άνοιγµα είναι λοξό οβάλ, µε άκρες πολύ 

συγκλίνουσες ενωµένες µε απαλές κυµατοειδείς προεξοχές χρώµατος λευκού. Οι σπείρες που 

είναι 4 ή 5 είναι πολύ τονισµένες, η τελευταία είναι µεγάλη, στρογγυλοποιηµένη. Το βασικό 
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χρώµα του κελύφους του είναι γκρίζο ή κιτρινωπό διακοπτόµενο από σκούρες λωρίδες, µε 

ποικιλία αριθµού και πλάτους, διασταυρούµενες µε ζώνες πιο ανοιχτόχρωµες από το βασικό 

χρώµα. Το χρώµα του σώµατος είναι καστανό σκούρο, κιτρινωπό/γκρίζο διακοσµηµένο µε 

γλωσσίτσες πιο ανοιχτόχρωµες. 

Η καταγωγή του είναι µεσογειακή, απ’ όπου διαδόθηκε στη συνέχεια στην Ευρώπη 

και πρόσφατα στη Ν. Αφρική, Η.Π.Α, Μεξικό, Αυστραλία. Είναι πολύ διαδεδοµένο στη Ν. 

Γαλλία καθώς επίσης και στην χώρα µας κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, την 

Πελοπόννησο. 

Απαντάται κυρίως στην πεδιάδα, ενώ προτιµά µικροπεριβάλλοντα µε υγρασία, όπως 

κήπους, θάµνους, κούτσουρα, βράχους, καθώς και αµµώδη εδάφη. 

 

Το σαλιγκάρι των δασών (Helix lucorum L.)  

Θεωρείται ως το πιο µεγάλο από 

τα είδη του γένους Helix. Το κέλυφος 

έχει ύψος 36 - 41 χιλιοστ. και 

διάµετρο που φτάνει τα 40 - 43χιλιοστ. 

είναι σχεδόν στρογγυλό, πολύ χοντρό 

µε άνοιγµα µακρόστενο και σκούρο. 

Το βασικό χρώµα του κελύφους τείνει 

προς το άσπρο µε λωρίδες σκούρες 

πολύ ζωηρές που ακολουθούν σπείρες. 

Απαντάται στη Βαλκανική χερσόνησο, την κεντρική και Ν.Α. Ευρώπη και Μικρά Ασία. 

Είναι πολύ διαδεδοµένο στην Ιταλία λόγω της εξαιρετικά πολύ καλής ποιότητας κρέατος. 

Προτιµάει τις δασώδεις (απ' όπου και το όνοµα), υγρές, πεδινές καλλιεργούµενες κυρίως 

περιοχές καθώς και κάτω από πέτρες ή κορµούς δένδρων. Παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

παρόµοια µε εκείνα του Helix pomatia, αντίθετα όµως δεν έχει την ίδια εκτίµηση στην αγορά 

όπου όπως και µε το H. aspersa έτσι και η εκτροφή του H. lucorum περιορίζεται στην 

ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών αγορών. 
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Bερµικουλάτα ή Λιανοχοχλιός  (Eobania vermiculata) 

Κατανοµή 

• Αυτό το είδος µεγάλου χερσαίου 

σαλιγκαριού είναι κοινό στη 

µεσογειακή περιοχή και εκτείνεται 

από την Ισπανία ως τη Ρωσική 

Κριµαία. Συναντάται σε Ισραήλ, 

Αίγυπτο, ανατολική Ισπανία, 

ανατολική Βουλγαρία, νότια 

Ελλάδα και τη χερσόνησο της 

Κριµαίας. 

• Βρίσκεται επίσης χωρίς να είναι αυτόχθονο (µεταφέρθηκε) σε Ν. Α. Αυστραλία, ενώ: 

Η µη ιθαγενής κατανοµή της Eobania vermiculata περιλαµβάνει: 

• Τη Ν. Α. Αυστραλία, όπως προαναφέρθηκε, όπου είναι γνωστό ως σαλιγκάρι µε τη 

σοκολατί λωρίδα. 

• Τις Η.Π.Α., όπου εγκαταστάθηκε ήδη και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει µια δυνητικά 

µεγάλη απειλή ως επιβλαβές είδος – εισβολέας., που θα µπορούσε να επηρεάσει τη 

γεωργία, τα φυσικά οικοσυστήµατα, την ανθρώπινη υγεία ή το εµπόριο. Προτάθηκε 

έτσι να δοθεί στην αποµόνωση αυτού του είδους κορυφαία εθνική σηµασία.  

 Περιγραφή 

Το χρώµα του κελύφους είναι πολύ µεταβλητό. Ασπρουδερό ως πρασινωπό κίτρινο, 

συχνά µε έγχρωµες λωρίδες ή κηλίδες. Η κάτω πλευρά είναι συχνά λευκή µε δύο καστανές 

λωρίδες και λευκωπή ανάµεσα στην κατώτατη λωρίδα και τον «οµφαλό». Το κέλυφος φέρει 

4 έως 4,5 σπείρες. Η περιφέρεια του ανοίγµατος είναι λευκή και στα ενήλικα άτοµα 

στρέφεται προς τα πάνω, ενώ στα νεαρά αυτό συµβαίνει µόνο στη µεριά του άξονα 

(columella). Ο «οµφαλός» είναι στενός και ανοικτός στα νεαρά, µερικά καλυµµένος από το 

γυριστό περιθώριο της µεριάς του άξονα, ενώ είναι πλήρως κλειστός στα κελύφη των 

ενηλίκων. Το πλάτος του κελύφους είναι 22–32mm. Το ύψος του είναι 14–24mm. 
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Η άνω όψη και η όψη του 

ανοίγµατος του κελύφους στην 

Eobania vermiculata. 

 

 

 

Η άνω όψη του κελύφους στην Eobania 

vermiculata 

Τα νεαρά άτοµα διαφέρουν από τα άτοµα του είδους Theba pisana (που έχουν 

παρόµοιο «οµφαλό») από το µεγαλύτερο µέγεθος της κορυφής. 

Οικολογία Eobania vermiculata 

Το είδος Eobania vermiculata ζει σε µια ευρεία ποικιλία ενδιαιτηµάτων, συνήθως σε 

ξηρή βλάστηση, συνήθως σε εγγύτητα µε τις ακτές, επίσης σε γεωργικές καλλιέργειες. Είναι 

πολύ κοινό στην Κρήτη, ενώ το είδος ζει πρακτικά σε κάθε µικρό νησί του νότιου Αιγαίου. 

 

Σχεδιασµός του βέλους της αγάπης» του είδους Eobania vermiculata. Εγκάρσια τοµή 

(αριστερά) και πλευρική όψη (δεξιά). 
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Στη βόρειο Ελλάδα η σύζευξη συµβαίνει µετά τις πρώτες βροχοπτώσεις το φθινόπωρο. 

Αυτό το είδος δηµιουργεί «βέλη της αγάπης» και τα χρησιµοποιεί ως µέρος της συζευκτικής 

του συµπεριφοράς.Είκοσι µέρες αργότερα γεννιούνται περίπου 70 αυγά. Το µέγεθος του 

αυγού είναι 4.1 × 3mm. Τα νεαρά εκκολάπτονται λίγο µετά και µεγαλώνουν σε διάµετρο 

περίπου 12–13mm το χρόνο για δύο χρόνια (η αυξητική περίοδος συνήθως περιορίζεται από 

Φεβρουάριο ως Ιούνιο στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη αυτή η περίοδος τελειώνει ήδη 

κατά το Μάιο). Φθάνει στην ωριµότητα µετά από δύο χρόνια, όταν αποκτήσει διάµετρο 

25mm, κλείσει ο οµφαλός και στραφεί προς τα πάνω η περιφέρεια του ανοίγµατος. Τα 

σαλιγκάρια φθάνουν 29–30mm σε διάµετρο κατά το Μάιο – Ιούνιο του δεύτερου χρόνου στη 

βόρεια Ελλάδα (Απρίλιο στην Κρήτη) µε τη µέγιστη διάµετρο τα 33 mm, να χρειάζεται 5 

χρόνια ή περισσότερα για να επιτευχθεί, αλλά η θνησιµότητα αυξάνει πολύ µετά τα δύο 

χρόνια. 

Περίπου το 20% των ατόµων σε ένα πληθυσµό επιζούν, ώστε να γεννήσουν αυγά τον 3ο 

χρόνο, ενώ µόνο 5% των ατόµων ξαναγεννούν αυγά κατά τον 4ο χρόνο. Ο ρυθµός 

θνησιµότητας µειώνεται µε την ηλικία. Τα ζώα διαχειµάζουν (στη βόρεια Ελλάδα) ή 

διαθερίζουν (πέφτουν σε θερινή νάρκη – στην Κρήτη), αλλά νεαρά και ενήλικα δείχνουν 

διαφορές στη συµπεριφορά τους. Τα ενήλικα σκάπτουν στο έδαφος και φτιάχνουν ένα 

επίφραγµα, ενώ τα νεαρά αναζητούν προστατευµένες θέσεις κάτω από πέτρες ή φύλλα 

χαµηλών φυτών (http://www.saculture.gr; http://en.wikipedia.org). 

Ανθρώπινη χρήση για το Eobania vermiculata 

Το είδος είναι εµπορεύσιµο και εξάγεται από 

την Ελλάδα στη Γαλλία. Αυτό το γεγονός 

οδήγησε τους ερευνητές (Lazaridou-Dimitriadou 

& Kattoulas 1981) να προτείνουν περιορισµούς 

στο µέγεθος των συλλεγοµένων ατόµων και τις 

εποχές συλλογής. 

Βρίσκεται σε όλη την χώρα καθώς είναι το 

περισσότερο διαδεδοµένο σαλιγκάρι. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του είδους. Αφθονεί 

στην αγορά και το βάρος φτάνει τα 5-8 γραµµάρια. Σάρκα 45-50%, πολύ τρυφερή και πολύ 

νόστιµη. Είναι από τα το πιο κοινά είδη σαλιγκαριών της νότιας Ελλάδας. Θα το 
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συναντήσουµε σε όλα σχεδόν τα νησιά ακόµη και στα πιο µικρά βραχονήσια σε όλους τους 

βιοτόπους, ανθρωπογενείς και µη (Wikipedia). 

 

Το σαλιγκάρι Helix godetiana 

Είναι ένα µεγάλο σε µέγεθος σαλιγκάρι µε 

λίγους και αραιούς πληθυσµούς σε πολύ λίγα 

νησιά και νησάκια. Ζει κυρίως σε περιοχές µε 

µακκία βλάστηση. Σε αντίθεση, µε τα 

περισσότερα άλλα είδη σαλιγκαριών της νότιας 

Ελλάδας, γεννάει προς το τέλος της άνοιξης. Το 

είδος κινδυνεύει άµεσα από τη συλλογή του από 

τους ανθρώπους και την εισαγωγή 

ανταγωνιστικών ειδών, και έµµεσα από την 

υπερβόσκηση, λόγω της καταστροφή των 

βιοτόπων που ζει. Έχει καταγραφεί σε τέσσερα µόνο νησιά του Αιγαίου, ενώ έχουν βρεθεί 

ηµιαπολιθωµένα κελύφη του σε άλλα οκτώ Αιγαιικά µεσαίου και µικρού µεγέθους νησιά 

(http://www.animalbase.uni-goettingen.de). Είναι το µοναδικό είδος χερσαίου σαλιγκαριού 

που αναφέρεται στο «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουµένων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας» 

(http://www.saculture.gr). 

 

Το σαλιγκάρι (ούζου)Theba pisana (Müller) 

Το άσπρο σαλιγκάρι κήπων, Theba 

pisana (Müller), είναι πιθανόν το χειρότερο 

γεωργικό παράσιτο από όλα τα σαλιγκάρια 

Helicidae που εισάγονται στη Βόρεια 

Αµερική (http://edis.ifas.ufl.edu). 

Είναι ένα πολύ συχνά εισαγόµενο 

µε εµπορεύµατα, ξένο για τις ΗΠΑ, 

χερσαίο σαλιγκάρι (Hanna 1966, Mead 
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1971), που φθάνει γενικά µε αποστολές γεωργικών ειδών από τις µεσογειακές χώρες. Το 

Theba pisana παρουσιάζει ισχυρή ροπή για αναρρίχηση επάνω ακόµη και σε φορτία 

ψάχνοντας θέσεις για διαθέριση και είναι έτσι δύσκολο να ανιχνευθεί. Αυτό το σαλιγκάρι 

µπορεί να επιζήσει των µακριών και σκληρών ταξιδιών λόγω της δυνατότητάς του να 

διαµορφώσει έναν υµένα από ξηρή βλέννα, αποκαλούµενο επίφραγµα (epiphragm), στο 

άνοιγµα του κελύφους του, που µειώνει την απώλεια ύδατος κατά τη διάρκεια του λήθαργου. 

Το Theba pisana είναι ικανό για έντονες πληθυσµιακές αυξήσεις όπου έχει εισαχθεί, και 

µπορεί να βρεθεί σε πυκνότητες µέχρι 3.000 σαλιγκαριών ανά δέντρο (Mead 1971) µετά από 

περιόδους µικρότερες των 5 ετών (Chace 1915, Orcutt 1919). Μόλις εδραιωθεί σε µια νέα 

περιοχή, το Τ. pisana προκαλεί απώλεια φύλλων διάφορων φυτών, συµπεριλαµβανοµένων 

των εσπεριδοειδών και των διακοσµητικών φυτών (Orcutt 1919, Pilsbry 1939, Abbott 1950, 

Dekle 1962, Hanna 1966). 

Το Theba pisana ήταν γνωστό προηγουµένως ως Helix pisana (Müller). Το Τ. pisana 

είναι ιθαγενές στη νοτιοδυτική Αγγλία, την Ουαλία, την Ιρλανδία, τη δυτική Γαλλία, την 

Ελβετία και τις µεσογειακές χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής (Pilsbry 1939, Burch 1960). 

Ο βιότοπός του στην Ευρώπη είναι κοντά στις ακτές (Kerney και Cameron 1979). Έχει 

εισαχθεί στα ατλαντικά νησιά, τη Νότια Αφρική, το Somaliland, και τη δυτική Αυστραλία. 

Αυτό το σαλιγκάρι παρατηρήθηκε αρχικά στη Βόρεια Αµερική στη Λα Χόγια, στο νοµό του 

Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια, το 1914 (Chace 1915, Basinger 1923). ∆ιαδόθηκε σύντοµα σε 

διάφορες τοποθεσίες στους νοµούς Orange και του Λος Άντζελες, αλλά προφανώς οι 

πληθυσµοί του εκεί µηδενίστηκαν µέχρι το 1940 (Hanna 1966). Ο Mead (1971) κατέγραψε 

µια δεύτερη προσβολή στο νοµό του Λος Άντζελες το 1966 από όπου βεβαιώθηκε η εξάλειψη 

το 1972. Τα σαλιγκάρια βρέθηκαν και προσδιορίστηκαν Αύγουστο 1985 στο Σαν Ντιέγκο, 

στην Καλιφόρνια, σε διάφορες τοποθεσίες εντός µιας περιοχής 10 τετραγωνικών µιλίων. ∆εν 

υπάρχει κανένα δηµοσιευµένο αρχείο για τους βορειοαµερικανικούς πληθυσµούς έξω από 

την Καλιφόρνια. Το Theba pisana είναι επίσης παρόν στις Βερµούδες, αλλά δεν έχει 

καταγραφεί ποτέ από τη Φλώριδα. 

Το κέλυφός του είναι υποσφαιρικό µε ήπια συµπιεσµένη σπείρα. Το ενήλικο κέλυφος 

έχει 5 1/2 έως 6 ελαφρώς κυρτές σπείρες µε ρηχές συρραφές. Είναι µέσου µεγέθους, που 

κυµαίνεται από 12 έως 15 χιλ. (σπάνια σε 25) στη διάµετρο και 9 έως 12 χιλ. (σπάνια σε 20) 

στο ύψος, και είναι αδιαφανές και µετρίως στερεό (ανθεκτικό). Το άνοιγµα του κελύφους 

είναι στρογγυλευµένο και ηµισεληνοειδές και µόνο ελαφρώς πλάγιο. Το χείλι του ανοίγµατος 

είναι αιχµηρό, αλλά µερικά δείγµατα παρουσιάζουν µια πάχυνση µέσα στο χείλι. Το νεανικό 
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κέλυφος έχει µια αιχµηρή καρίνα στην περιφέρεια, αλλά στο ενήλικο κοχύλι η περιφέρεια 

εµφανίζει οµαλή καµπύλη. Η επιφάνεια του κελύφους δεν είναι στιλπνή, αλλά είναι 

µαρκαρισµένη µε πολλές λεπτές κάθετες λωρίδες. Το χρώµα υποβάθρου του κελύφους είναι 

σχεδόν πάντα λευκό του ελεφαντόδοντου (σπάνια ροζ), και υπάρχει συχνά ένας µεταβλητός 

αριθµός στενών σκούρων καφέ σπειροειδών ζωνών. Αυτές οι ζώνες µπορούν να είναι είτε 

συµπαγείς, είτε φτιαγµένες από σηµεία και κηλίδες, ή ακόµα και απούσες. Αυτή η διαφορά 

στο χρωµατισµό δεν έχει οποιαδήποτε συστηµατική σηµασία, επειδή είναι προφανώς ένα 

πολυµορφικό γνώρισµα, υποκείµενο στις διαφορικές πιέσεις επιλογής και συσχετίζεται µε το 

µικροενδιαίτηµα (Johnson 1980). Οι πρώτες 1 1/2 σπείρες είναι γενικά σκοτεινές στο χρώµα, 

που κυµαίνεται από το µαύρο ως σκοτεινό καφετή, και δίνουν την εµφάνιση ενός σηµείου 

στην κορυφή του κελύφους. 

1.1.6.Βιολογία σαλιγκαριών (από τη σκοπιά του εκτροφέα) 

Ο κύκλος της βοσκής και της αναπαραγωγής ποικίλλει ανάλογα µε το κλίµα, το 

υψόµετρο και το είδος του σαλιγκαριού που θα χρησιµοποιηθεί. Τα σαλιγκάρια κινούνται 

έρποντας σαν τα σκουλήκια, µε εναλλασσόµενες συσπάσεις σώµατος και διατάσεις, µε 

παροιµιώδη χαµηλή ταχύτητα (47 µέτρα την ώρα, το είδος Helix aspersa) 

(http://en.wikipedia.org). 

Τα σαλιγκάρια ξεκινάνε να ζευγαρώνουν αργά το φθινόπωρο και το χειµώνα στη 

Μεσόγειο. (Cowie 1984). Εποµένως στο κλίµα της χώρας µας το ζευγάρωµα και η απόθεση 

πραγµατοποιείται 2 φορές τον χρόνο. Συγκεκριµένα το Helix aspersa Müller, είναι ένα είδος 

σαλιγκαριού που προσαρµόζεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες . (http://www.helixagro.gr). 

Κατά τη διάρκεια του ξηρού καιρού, τα περισσότερα σαλιγκάρια και γυµνοσάλιαγκες 

που διαθερίζουν κρύβονται κάτω από τα κούτσουρα ή τις πέτρες ή θάβονται στη γη. Όµως το 

είδος Theba pisana ακόµη και σε θερµά κλίµατα διαθερίζει (aestivates) συχνά απ’ ευθείας 

εκτεθειµένο στον ήλιο, προσκολληµένη σε αγρωστώδη, θάµνους, παχύφυτα, ψηλά 

αγριόχορτα κλπ. Ο Pilsbry (1939) παρουσίασε ότι το Τ. pisana συζευγνύεται µετά από τις 

βροχές κατά τη διάρκεια αρχών Νοεµβρίου στην Καλιφόρνια. Όπως όλα τα σαλιγκάρια 

Helicidae, το Theba pisana είναι ένα ερµαφρόδιτο σταυρογονιµοποιούµενο ζώο. Τα αυγά 

αποτίθενται σε λίγες ίντσες βάθους στο έδαφος µερικές εβδοµάδες µετά από το ζευγάρωµα. Η 

εκκόλαψη γίνεται µετά από ένα ελάχιστο 20 ηµερών, αλλά µπορεί και αργότερα κατά τη 

διάρκεια του ξηρού καιρού. Στην ενεργό εποχή, αυτό το σαλιγκάρι καταστρέφει µερικώς τα 

φύλλα σε ποικίλους θάµνους και δέντρα, συµπεριλαµβανοµένων των εσπεριδοειδών. Η 
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µεγάλη πυκνότητα των πληθυσµών στην Καλιφόρνια (µέχρι 3000 σαλιγκάρια ανά δέντρο) 

και η γρήγορη αναπαραγωγή είναι βασικοί παράγοντες στην ένταξη αυτού του σαλιγκαριού 

στα σηµαντικά παράσιτα (Mead, 1971). 

 

1.1.7. Γονιµοποίηση-αναπαραγωγή σαλιγκαριών 

Όπως και άλλα Πνευµονοφόρα Μαλάκια, το είδος Helix aspersa είναι ένα 

ερµαφρόδιτο σαλιγκάρι, δηλαδή είναι ετερογονιµοποιούµενο σαλιγκάρι. που παράγει 

αρσενικούς και θηλυκούς γαµέτες, αν και όπως έχει βρεθεί σε άλλο είδος της οικογένειας 

(Theba pisana) µπορεί να συµβεί αυτογονιµοποίηση. Παρόλο που υπάρχει και η ικανότητα 

αυτογονιµοποίησης, η περίπτωση αυτή θεωρείται απίθανη ή τουλάχιστον εξαιρετικά σπάνια 

για το σαλιγκάρι αυτό, αλλά και για όλα τα είδη της οικογένειας Helicidae. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται τόσο στην πρωτανδρική ωρίµανση του γεννητικού συστήµατος του σαλιγκαριού 

(τα σπερµατοζωάρια ωριµάζουν πιο νωρίς από ότι τα ωάρια), όσο και σε ανατοµικούς 

φραγµούς (http://pelekis.blogspot.com). 

∆εν έχει συγκεκριµένο µήνα αναπαραγωγής, αλλά εξαρτάται κυρίως από τις 

κλιµατολογικές συνθήκες. Κατά το ζευγάρωµα γίνεται αµοιβαία ανταλλαγή 

σπερµατοζωαρίων ή µονοµερής µεταφορά προς το άλλο σαλιγκάρι. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο ότι τα σπερµατοζωάρια ωριµάζουν πιο νωρίς από ότι τα ωάρια. Του 

ζευγαρώµατος έχει προηγηθεί ερωτοτροπία, στη διάρκεια της οποίας τα δύο άτοµα κάνουν 

κύκλους το ένα γύρω από το άλλο, αγγίζονται και αφήνουν µια µεγάλη πλατφόρµα από 

συσσωρευµένες βλέννες. Τελικά τα «βελάκια της αγάπης» απελευθερώνονται, αυτά µπορεί 

να προεξέχουν για µια στιγµή ή µπορεί πραγµατικά να εισχωρήσουν στο σώµα του 

συντρόφου. Κατά τη διάρκεια του ζευγαρώµατος, το οποίο µπορεί να διαρκέσει αρκετές 

ώρες, τα σαλιγκάρια, παίρνουν θέση έτσι ώστε τα όργανα αναπαραγωγής τους να έρχονται σε 

επαφή. Το πέος του κάθε ενός να στρέφεται προς τα έξω και να εισάγεται στον κόλπο της 

συντρόφου. Το σπέρµα µεταφέρεται σε ένα µακρύ και λεπτό πακέτο, το σπερµατοφόρο, το 

οποίο διαµορφώνεται στο µαστίγιο πέρα από τον επιφαλλό. Το ανέπαφο σπερµατοφόρο 

εισέρχεται στο τυφλό εγκόλπωµα του αγωγού της σπερµατοθήκης του συντρόφου, που το 

παραλαµβάνει, όπου απoδοµείται. Το απελευθερωµένο σπέρµα αποθηκεύεται στη 

σπερµατοθήκη µέχρι να χρειαστεί. Στη συνέχεια, τα σπερµατοζωάρια κολυµπούν µέχρι τη 

σάλπιγγα, και γονιµοποιούν τα αυγά στην περιοχή του αδένα αλβουµίνης (albumen). Το 

σπέρµα µπορεί να αποθηκευτεί για περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά ωοτοκία 
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πραγµατοποιείται συνήθως για ένα δεκαπενθήµερο µετά το ζευγάρωµα 

(http://en.wikipedia.org). 

Από τον Απρίλιο έως το τέλος καλοκαιριού τα σαλιγκάρια ζευγαρώνουν και σε αυτό 

βοηθούν οι αβιοτικοί παράγοντες, καθώς επικρατεί ήπια ζέστη και αυξηµένη υγρασία.. Το 

φλερτ µεταξύ δύο σαλιγκαριών µπορεί να διαρκέσει µέχρι και 10-12 ώρες  

Το Helix aspersa µε τον ασβεστίτη γνωστό 

ως βέλος της αγάπης καρφώνει τον σύντροφό του. 

Το βέλος περιέχει µια χηµική ουσία που επιτρέπει 

στον σύντροφο του να διατηρήσει βιώσιµο το 

σπέρµα του για µεγάλο χρονικό διάστηµα . 

Ερωτοτροπούν µεταξύ τους επί πολλές ώρες µέχρι 

να ζευγαρώσουν. 

Το γεννητικό όργανο του σαλιγκαριού 

Το σαλιγκάρι µπορεί µε ένα ζευγάρωµα να ωοτοκήσει πολλές φορές. Στην Κρήτη το 

ζευγάρωµα γίνεται το φθινόπωρο µε τα πρωτοβρόχια. ο χρόνος από το ζευγάρωµα µέχρι την 

ωοτοκία είναι περίπου 16-18 µέρες . η ξηρασία αυξάνει την διάρκεια εκκόλαψης. Μετά από 

µία έως τρείς εβδοµάδες το σαλιγκάρι Helix aspersa για την εναπόθεση των αυγών, σκάβει το 

µαλακό χώµα µε το σώµα µέχρι και 10 εκ. και θάβει τα αυγά του στο έδαφος. Το Helix 

aspersa αποθέτει τα αβγά του, τα οποία σχηµατίζουν µια µάζα που περιβάλλεται από βλέννα, 

ώστε να αποφευχθεί ο διασκορπισµός τους κατά την ωαπόθεση και η αφυδάτωσή τους µέσα 

στο χώµα. Τα σαλιγκάρια προτιµούν υγρά εδάφη πλούσια σε ασβέστιο όπου σκάβουν σε 

µέγιστο βάθος 6 cm σχηµατίζοντας µια 

«φωλιά» την οποία και καλύπτουν µε 

χώµα µε τη βοήθεια του ποδιού τους 

µετά το τέλος της απόθεσης 

(http://pelekis.blogspot.com). 

Τα αυγά του είναι σφαιρικά και 

άσπρα περίπου 3-4 χιλ. και ο αριθµός 

τους περίπου από 30 έως 200. Ο χρόνος 

επώασης διαρκεί από δύο έως τέσσερις εβδοµάδες . Η επώαση των αβγών των σαλιγκαριών 
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εξαρτάται από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος Κάθε σαλιγκάρι γεννάει ένα αυγό κάθε 15 

λεπτά και ολοκληρώνει τη γέννα του σε 25-30 ώρες Το κέλυφος του σαλιγκαριού 

αναπτύσσεται από έµβρυο και όταν γεννηθεί έχει µεγάλη ανάγκη για ασβέστιο γι’ αυτό 

αµέσως τρώει το περίβληµα στο οποίο αναπτυσσόταν και παίρνει τον δρόµο προς την 

επιφάνεια. 

Τον πρώτο καιρό το κέλυφος των µικρών είναι άχρωµο και σε µερικές εβδοµάδες 

παίρνουν σιγά - σιγά τον χρωµατισµό των ενηλίκων. Το σαλιγκάρι ανεξάρτητα µε τον ρυθµό 

ανάπτυξης του χρειάζεται 1 χρόνο για να αναπτυχτεί σεξουαλικά. Σε ένα χρόνο εποµένως το 

σαλιγκάρι είναι έτοιµο για αναπαραγωγή και είναι σε πλήρη ανάπτυξη το 2ο ή 3ο χρόνο 

(http://snail.com.gr). Υπάρχουν 3-4 αποθέσεις αυγών το χρόνο ανάλογα βέβαια µε το κλίµα 

της περιοχής που εκτρέφονται, µε µέσο όρο τα 80-85 αυγά ανά φωλιά 

(http://www.helixagro.gr). 

Συνήθως τα σαλιγκάρια γεννούν όταν έχει υγρασία και η πιο γόνιµη περίοδος τους 

είναι από Φεβρουάριο έως Οκτώβριο. 

Το H. aspersa 

αποτελεί ένα από τα πιο 

επιτυχηµένα, εξελικτικά, 

είδη µεταξύ των χερσαίων 

πνευµονοφόρων 

γαστερόποδων, κάτι που 

αποδίδεται στην εξαιρετική 

του προσαρµοστικότητα, η οποία είναι απόρροια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

αναπαραγωγικού του συστήµατος (π.χ. πολλαπλά ζευγαρώµατα) και του βιολογικού του 

κύκλου Γενικά, προτιµά υγρές περιοχές µε ήπιο κλίµα, ελαφρύ έδαφος και χαµηλό υψόµετρο, 

αν και µερικές φορές συναντάται σε υψόµετρο πάνω από 555 µέτρα, (Lazaridou- Dimitriadou 

et al., 1993). 

Στην K. Ευρώπη δε µπόρεσε να εξαπλωθεί ακολουθώντας ένα πρότυπο συνεχόµενης 

κατανοµής γιατί αδυνατεί να αντιµετωπίσει τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες που 

σηµειώνονται το χειµώνα (λόγω του µεµβρανώδους επιφράγµατος που παράγει σε αντίθεση 

µε άλλα σαλιγκάρια της οικογένειας Helicidae που παράγουν ασβεστώδες επίφραγµα που 

τους παρέχει προστασία από χαµηλές θερµοκρασίες. Απαντάται σε περιοχές κοντά στο Ρήνο 

και γύρω από τη Βιέννη. Στη χώρα µας είναι ευρύτατα διαδεδοµένο στη νότια ηπειρωτική 
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χώρα (από το νόµο Φθιώτιδας και νοτιότερα) και στα νησιά, ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά και 

στα νησιά του Αιγαίου όπου η οικογένεια Helicidae καταλαµβάνει το 30% της συνολικής 

πανίδας των µαλακίων (Λαζαρίδου – ∆ηµητριάδου & Κάττουλας, 1985).Το κέλυφος των 

ώριµων ατόµων µπορεί να φτάσει στα 30 mm ύψος και στα 35,5 mm διάµετρο. Το σχήµα του 

είναι κωνικοσφαιρικό και κυρτό στην κορυφή. Περιελίσσεται δεξιόστροφα γύρω από έναν 

κεντρικό άξονα, τον στυλίσκο, σχηµατίζοντας 4-5 σπείρες χωρίς να σχηµατίζει οµφαλό. Το 

χρώµα και το πάχος του ποικίλλουν ανάλογα µε την ηλικία του ζώου και το περιβάλλον. 

Συνήθως, είναι κιτρινοκάστανο και παρεµβάλλονται σκούρες ζωνώσεις που ποικίλλουν σε 

αριθµό και πλάτος. Το είδος αυτό προτιµά υγρές περιοχές µε ήπιο κλίµα, ελαφρύ έδαφος και 

χαµηλό υψόµετρο, αν και µερικές φορές συναντάται και σε υψόµετρο 1000 m (INPN, 2007). 

Το συγκεκριµένο είδος, όπως και όλα τα χερσαία γαστερόποδα, είναι ερµαφρόδιτο και 

υποχρεωτικά ετερογονιµοποιούµενο (Koene and Chase, 1998a). Η αναπαραγωγική περίοδός 

του στις περιοχές της Μεσογείου, 

λαµβάνει χώρα αργά την άνοιξη ή 

νωρίς το καλοκαίρι. Στην Ελλάδα το 

είδος αυτό εµφανίζει και µια 

αναπαραγωγική περίοδο το 

φθινόπωρο (Lazaridou et al., 1983). 

Στη φύση, συνήθως, απαιτούνται ένα 

έως δύο χρόνια αύξησης για να 

φθάσουν στην ωριµότητα (Basinger, 

1931; Dekle 2002).  

Σαλιγκάρια σε διαδικασία γονιµοποίησης 

1.1.8.Ερευνητικές µελέτες στο είδος H. aspersa 

Τα ερµαφρόδιτα ζώα εξ αρχής θεωρούνταν από τους ζωολόγους ως λιγότερο 

«εξελιγµένα» και η πιθανότητα δράσης της φυλοεπιλογής σε αυτά µικρή, µετά από έρευνες 

των δύο τελευταίων δεκαετιών τα αποτελέσµατα φανέρωσαν την ποικιλότητα και 

πολυπλοκότητα των συστηµάτων αναπαραγωγής που παρατηρούνται σε διάφορα είδη 

ερµαφρόδιτων ζώων, ακόµη η πολυπλοκότητα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και απετέλεσε 

ισχυρό έναυσµα για τη διεξαγωγή πλήθους ερευνών στο πλαίσιο της φυλοεπιλογής και σε 

αυτά τα ζώα. Στη χώρα µας γνωστή είναι η µελέτη της καθ. Πανεπιστηµίου Αλεξάνδρας 
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Στάικου, που ερευνά τη φυλοεπιλογή σε ταυτόχρονα ερµαφρόδιτα χερσαία σαλιγκάρια, όσον 

αφορά τη συζευκτική συµπεριφορά, το σπερµατικό ανταγωνισµό, την πολλαπλή πατρότητα. 

Παρατηρήθηκε σπερµατικός ανταγωνισµός που προκύπτει ως αποτέλεσµα των πολλαπλών 

συζεύξεων που παρατηρούνται σε πολλά πνευµονοφόρα σαλιγκάρια, µεταξύ των οποίων και 

στο Helix aspersa. Με χρήση µικροδορυφορικών DNA δεικτών εκτιµήθηκε η πατρότητα των 

νεοεκκολαφθέντων σαλιγκαριών από ωαποθέσεις σαλιγκαριών που ζευγαρώνουν µε διάφορο 

αριθµό συντρόφων προσπαθώντας να διευκρινιστεί εάν το συζευκτικό πρότυπο αντιστοιχεί 

µε το πρότυπο πατρότητας (http://users.auth.gr). 

  

 

  

1.1.9. Οικολογικά δεδοµένα για τα χερσαία γαστερόποδα 

1.1.9.α. Βιότοποι 

Η επίδραση του ασβεστίου (Ca) στα χερσαία µαλάκια είναι πρωταρχικής σηµασίας. 

Είναι γενικώς αποδεκτό και αποδεδειγµένο από όλες τις έρευνες που έχουν γίνει και αφορούν 

τα µαλάκια ότι στα ασβεστούχα εδάφη πάντοτε η µαλακοπανίδα είναι πιο πλούσια ποσοτικά 

και ποιοτικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα µη ασβεστούχα. 

Επίσης πλούσια µαλακοπανίδα υπάρχει και σε περιοχές χωρίς ασβεστούχα πετρώµατα 

που όµως είναι εµπλουτισµένες µε Ca από τον άνθρωπο εξαιτίας κτισµάτων, καλλιεργειών 

και άλλων ενεργειών. Ανάµεσα στα ασβεστούχα εδάφη, τα καλύτερα είναι αυτά που έχουν 

πολλές πέτρες και βράχια, καθώς και πλούσιο χώµα. 

Πυκνοί βράχοι και πέτρες συγκρατούν την υγρασία και προσφέρουν καταφύγιο στα 

σαλιγκάρια. Έτσι ο Boycott (1934) υποστηρίζει ότι τα καταφύγια είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας, µαζί µε το Ca, που επηρεάζει την εµφάνιση και τη διασπορά των µαλακίων. 
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Καταφύγια, εκτός από τις πέτρες, µπορεί να είναι φύλλα, ξύλα, δέντρα, φράχτες, απάνεµες 

πλαγιές και κοιλάδες. 

Στα σαλιγκάρια το Ca είναι απαραίτητο στη δηµιουργία του κελύφους, καθώς και σε 

αρκετές από τις λειτουργίες τους, κυρίως όµως στην αναπαραγωγή. Σε πειράµατα 

διαπιστώθηκε ότι το Ca επιδρά λίγο στην αύξηση του µεγέθους του κελύφους, αλλά αυξάνει 

κατά 3,5 φορές το πάχος του. Η επίδραση του pH στην πυκνότητα των ειδών και των 

πληθυσµών των µαλακίων είναι δύσκολο να µελετηθεί, διότι υπάρχει στενή σχέση µε το Ca. 

Πηγή Ca για τα σαλιγκάρια είναι κυρίως το εδαφικό υπόστρωµα και για τα φυτοφάγα 

σαλιγκάρια, τα φύλλα των δέντρων. Σε περίπτωση που οι παραπάνω πηγές δεν επαρκούν, 

τότε συνωστίζονται σε ασβεστούχους τοίχους ή τρώνε κελύφη άλλων σαλιγκαριών. 

 

1.1.9.β. Κλίµα 

Το κλίµα είναι ένας από τους βασικότερους οικολογικούς παράγοντες που επιδρούν 

στην εξάπλωση και στον πλούτο της µαλακοπανίδας. Έµµεσα επιδρά µεταβάλλοντας το 

περιβάλλον τους, ενώ άµεσα επιδρώντας στις βασικές λειτουργίες τους, µεταβάλλοντας έτσι 

τον κύκλο της ζωής τους. Οι σπουδαιότεροι κλιµατικοί παράγοντες για τα σαλιγκάρια είναι: 

• Βροχή 

• Υγρασία 

• Άνεµος 

• Θερµοκρασία 

Τα σαλιγκάρια είναι ευαίσθητα στις αλλαγές στην ατµοσφαιρική υγρασία και 

θερµοκρασία. Αν οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες τότε πέφτουν ως γνωστό σε λήθαργο 

και σταµατούν να αναπτύσσονται. Αν η θερµοκρασία είναι µικρότερη από 5oC ή µεγαλύτερη 

από 30oC τότε τα σαλιγκάρια πέφτουν σε λήθαργο, το ίδιο συµβαίνει αν η ατµοσφαιρική 

υγρασία πέσει κάτω από 70-75%. 

• Κατάλληλες θερµοκρασίες: 25-30oC µε ελάχιστη διαφορά µεταξύ 

θερµοκρασιών µέρας και νύχτας 

• Φωτοπερίοδος: 12 ώρες σε φως και 12 ώρες στο σκοτάδι 

• Ατµοσφαιρική Υγρασία: 75-95% 

Όλα τα σαλιγκάρια χρειάζονται απαραίτητα υγρό περιβάλλον για να 

πραγµατοποιήσουν τις βιολογικές τους δραστηριότητες. Οι πληµµύρες και η παρατεταµένη 
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και υψηλή υγρασία στο έδαφος προκαλούν το θάνατο σε µεγάλο αριθµό σαλιγκαριών. Τα 

υγρόφιλα σαλιγκάρια έχουν λεπτά υαλώδη, χρώµατος καφέ κελύφη, ενώ τα ξηρόφιλα έχουν 

άσπρα κελύφη (ένδειξη ξηρού περιβάλλοντος), παχιά και µε ραβδώσεις. 

Τα αυγά τους µπορούν να αντέξουν λίγο σε περιόδους ξηρασίας, ενώ άλλοι 

παράγοντες που µειώνουν τους πληθυσµούς τους είναι οι γαιοσκώληκες και το φάγωµα από 

άλλα σαρκοφάγα σαλιγκάρια και αρθρόποδα του εδάφους. Οι λίµακες αναπτύσσουν 

διαφορετικούς µηχανισµούς αντιµετώπισης της ξηρασίας. Μετακινούνται γρηγορότερα και 

λόγω της κατασκευής τους µπορούν να διεισδύουν στο έδαφος ή ανάµεσα στις πέτρες, 

φλούδες δέντρων, ενώ το εξωτερικό γλοιώδες στρώµα του σώµατός τους, τους προστατεύει 

από την αφυδάτωση (http://www.agro-help.com). 

 

1.1.9.γ. Θέση στο οικοσύστηµα 

Ο ρόλος των σαλιγκαριών στα οικοσυστήµατα είναι πολύ σηµαντικός. Τα σαλιγκάρια 

που τρέφονται µε χλωρά φυτά µπορούν να τα καταστρέψουν τελείως, ενώ τα σαλιγκάρια που 

τρέφονται µε ποώδη φυτά, µπορούν να αυξήσουν το ύψος των φυτών αυτών. Βρέθηκε ότι τα 

σαλιγκάρια δεσµεύουν το 50% της ενέργειας των φύλλων, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται µε 

την µορφή πολύ µικρών κοµµατιών που γίνονται έτσι κατάλληλα για τροφή για 

µικροαρθρόποδα. Επίσης το κέλυφός τους αποτελεί µια σηµαντική πηγή ασβεστίου για το 

έδαφος. 

Τα σαλιγκάρια δεν παίζουν σηµαντικό ρόλο στους τροφικούς κύκλους άλλων ζώων. 

Καταναλωτής που αποκλειστικώς τρέφεται µε σαλιγκάρια είναι η προνύµφη της 

πυγολαµπίδας, ενώ άλλα ζώα που τρέφονται µε σαλιγκάρια είναι πουλιά, ποντίκια και ερπετά 

(Χαζιράκης, 2007). 

 

1.1.10. Χρήση των σαλιγκαριών 

Στις µέρες µας το σαλιγκάρι αποτελεί τροφικό είδος, το οποίο καταναλώνεται από 

εκατοµµύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσµο. Η εντατική του κατανάλωση ξεκίνησε από 

τα τέλη του 19ου αιώνα, εξαιτίας κυρίως της µεγάλης προβολής των γαστρονοµικών του 

προσόντων. Όµως, η κατανάλωση των σαλιγκαριών ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Έχει 

διαπιστωθεί ότι από την Παλαιολιθική εποχή µέχρι την ύστερη εποχή του χαλκού, τα µαλάκια 

αποτέλεσαν σηµαντικό διατροφικό παράγοντα. Στη διάρκεια της Προϊστορικής εποχής του 

Αιγαίου, υπήρξε σαφής προτίµηση σε συγκεκριµένα είδη οστράκων, κυρίως θαλασσινών, 
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καθώς και στο χερσαίο γαστερόποδο Helix. Οι κρητικοί κοχλιοί (σαλιγκάρια) ήταν εκλεκτό 

έδεσµα της Μινωικής αλλά και της σηµερινής Κρήτης. Οι Κρητικοί ακόµη και σήµερα τρώνε 

περισσότερα σαλιγκάρια, σαν πηγή πρωτεΐνης, από οποιοδήποτε άλλο µέρος του κόσµου. 

Στην αρχαία Ρώµη, διατηρούσαν τα σαλιγκάρια σε ειδικούς «κήπους» για πάχυνση πριν τα 

καταναλώσουν ως έδεσµα και επέλεγαν ως γεννήτορες τα καλύτερα από αυτά. 

Η εκτροφή χερσαίων γαστερόποδων µαλακίων (σαλιγκαριών) αποτελεί µια γεωργική 

εκµετάλλευση, στην οποία θα πρέπει να εφαρµοστούν οι κανόνες Ορθής Πρακτικής που 

ισχύουν γενικότερα στην πρωτογενή παραγωγή (π.χ. GAP) καθώς και οι απαιτήσεις υγιεινής 

(GHPs) για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία η 

πρωτογενής αυτή παραγωγή και η διαχείρισή της πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε οι κίνδυνοι 

να παρακολουθούνται και, εάν χρειάζεται, να εξαλείφονται ή να µειώνονται σε αποδεκτό 

επίπεδο, λαµβανοµένων υπόψη των συνήθων διαδικασιών µεταποίησης που 

πραγµατοποιούνται µετά την πρωτογενή παραγωγή (http://www.scribd.com). 

 

1.1.11.Βλέννα σαλιγκαριών-ιστορικά γεγονότα.  

Η βλέννα που αφήνουν τα 

σαλιγκάρια καθώς κινούνται 

δοκιµάζεται για την επούλωση των 

πληγών, τα κατάγµατα των οστών 

και τον πόνο. Προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον των επιστηµόνων όταν 

Χιλιανοί αγρότες παρατήρησαν πως 

την εποχή που µάζευαν σαλιγκάρια 

τα χέρια τους ήταν εξαιρετικά απαλά 

και οι µικρές πληγές έκλειναν 

ασυνήθιστα γρήγορα. 

Στην «Επιθεώρηση της 

∆ιεθνούς Εταιρείας ∆ερµατολογικής 

Φαρµακολογίας» (ISSPJ) 

δηµοσιεύθηκε µελέτη που έδειξε πως 

η βλέννα αυτή όντως έχει 

αναγεννητικές ιδιότητες, καθώς 
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περιέχει ουσίες όπως η αλλαντοΐνη, το κολλαγόνο και η ελαστίνη που χρησιµοποιούν τα 

σαλιγκάρια για να επιδιορθώνουν το κέλυφός τους όταν υφίσταται βλάβες.  

Επιπλέον, µελέτη µε ένα είδος γιγαντιαίου σαλιγκαριού της Αφρικής, την οποία 

πραγµατοποίησαν επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο Heriot-Watt, έδειξε πως η βλέννα τους 

περιέχει και κρυστάλλους ασβεστίτη, της πιο σταθερής από τις µορφές, του ανθρακικού 

ασβεστίου, που σκληραίνει πολύ γρήγορα και ελπίζεται ότι θα µπορέσει να χρησιµοποιηθεί 

στην ιατρική ως ένα είδος συγκολλητικής ύλης για τα κατάγµατα των οστών. 

Άλλη µελέτη, τέλος, από το ερευνητικό ίδρυµα Health Innovations στη Μελβούρνη 

έδειξε ότι τα δηλητηριώδη θαλάσσια σαλιγκάρια των ακτών της Αυστραλίας περιέχουν 

φυσικές αναισθητικές ουσίες, τις οποίες χρησιµοποιούν για να ακινητοποιούν τα θύµατά τους 

(γίνονται έρευνες για να αποµονωθούν αυτές οι ουσίες). 

Η κίνηση του σαλιγκαριού είναι αργή και διευκολύνεται µε την έκκριση σάλιου ώστε 

νη µην τραυµατίζεται το µαλακό σώµα του ζώου. Το σάλιο αυτό που αφήνει πίσω του 

βοηθάει τα φυτά να αντιµετωπίζουν τις διάφορες ασθένειες έχοντας έτσι σηµαντικό ρόλο 

στην όλη λειτουργία του οικοσυστήµατος. Η βλέννα µειώνει επίσης τον κίνδυνο του να 

βλαφθεί και το βοηθά να κρατήσει µακριά δυνητικά επικίνδυνα έντοµα όπως τα µυρµήγκια. 

Όταν συµπτυχθούν στα κελύφη τους, τα σαλιγκάρια  εκκρίνουν ένα ειδικό τύπο βλέννας, που 

στεγνώνει για να καλύψει την είσοδο του κελύφους τους µε µια «καταπακτή». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

2.1. Λειτουργική ανατοµία Γαστερόποδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.α.Εξωτερικά χαρακτηριστικά 

1)Σώµα 

Το σώµα διακρίνεται σε τρεις περιοχές : 

- Κεφάλι 

- Πόδα και 

- Σπλαχνική µάζα (καλύπτεται από το κέλυφος και το µανδύα) 

Το κεφάλι φέρει τις κεραίες και το στόµα. Στο κεφάλι του ζώου απαντούν δυο 

ζευγάρια κεραιών. Το ένα ζευγάρι, αυτές που βρίσκονται πιο ψηλά στο κεφάλι, είναι οι 

οφθαλµικές κεραίες και οι άλλες είναι οι αισθητήριες κεραίες που λειτουργούν κυρίως ως 

αισθητήρια αφής και ως χηµειοϋποδοχείς. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου δεν 

έχουµε καθόλου κεραίες όπως για παράδειγµα στα πολυπλακοφόρα που ολόκληρο το κεφάλι 

είναι υποπλασµένο. Το στόµα του ζώου βρίσκεται στο κάτω µέρος του κεφαλιού. ∆υο 

χαρακτηριστικές δοµές αποτελούν το στόµα του σαλιγκαριού, αυτές είναι η σιαγόνα και το 

ξύστρο (radula). Το ξύστρο είναι κάτι σαν τον τρίφτη του τυριού, φέρει δηλαδή πολλά και 

αιχµηρά ‘δόντια’ τα οποία τεµαχίζουν τη σαπροφυτική ύλη (φυτική ύλη υπό αποσύνθεση), 
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που αποτελεί την τροφή των σαλιγκαριών.Η σιαγόνα πιέζει τα «δόντια» επάνω στην τροφή. 

Περίπου στο όριο κεφαλιού και πόδα βρίσκεται και η έξοδος του αναπαραγωγικού 

συστήµατος (γεννητικός πόρος).Το κεφάλι δεν ξεχωρίζει ευδιάκριτα από το υπόλοιπο σώµα. 

Τα χερσαία σαλιγκάρια έχουν δύο ζεύγη αναδιπλούµενες κεραίες, άνω ζεύγος (δηλ. το 

οπίσθιο ζεύγος) και τη µικρότερη, το χαµηλότερο ζευγάρι (δηλαδή το πρόσθιο ζεύγος). Τα 

µάτια βρίσκονται στο άνω ζεύγος. 

 

Κάθετη τοµή του κεφαλιού που δείχνει το στόµα του σαλιγκαριού.  

 

Ο πόδας είναι ένας µυώδης σχηµατισµός ο οποίος προέκυψε από τη διαφοροποίηση 

του κοιλιακού τµήµατος του σώµατος του ζώου και ακριβώς εξαιτίας της µορφής του 

καλείται πόδας. Σε κάποιους άλλους αντιπροσώπους ο µυώδης αυτός σχηµατισµός έχει 

διαφοροποιηθεί και έχει πάρει τη µορφή πλοκαµιών (κεφαλόποδα: χταπόδια, σουπιές, 

καλαµάρια), σε κάποιους άλλους έχει τη µορφή πέλεκυ (πελεκύποδα: πεταλίδες), ενώ 

υπάρχουν και περιπτώσεις (απλακοφόρα) στις οποίες δεν απαντάται καθόλου. Η βασική 

λειτουργία του πόδα είναι η κίνηση η οποία διευκολύνεται πάρα πολύ από τη βλέννα που 

εκκρίνεται από αδένες της επιδερµίδας. Η βλέννα αυτή λειαίνει το υπόστρωµα πάνω στο 

οποίο κινείται το ζώο, µειώνει την τριβή, ενώ παράλληλα προστατεύει τον πόδα από 
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τραυµατισµό. Σε πολλούς αντιπροσώπους του φύλου, ο πόδας εκτός από την κίνηση, 

εξυπηρετεί και άλλες δραστηριότητες όπως είναι το σκάψιµο και η σύζευξη. 

Η σπλαχνική µάζα δεν είναι ορατή εξωτερικά γιατί καλύπτεται από το κέλυφος. 

Αµέσως µετά την αφαίρεση του κελύφους αυτό που φαίνεται είναι η σπλαχνική µάζα 

καλυµµένη από τον µανδύα. Ο µανδύας είναι διαφοροποιηµένη επιδερµίδα και είναι 

µοναδικό γνώρισµα του φύλου. Μια βασική λειτουργία του µανδύα είναι η έκκριση του 

κελύφους. Με αναδίπλωσή του ο µανδύας, δίνει την µανδυακή κοιλότητα στην οποία 

εκβάλλουν τα διάφορα συστήµατα του ζώου (αναπνευστικό, πεπτικό, απεκκριτικό). Η 

µανδυακή κοιλότητα είναι στην ουσία η επαφή αυτών των συστηµάτων µε το εξωτερικό 

περιβάλλον. Η θέση του πνευµονοστόµατος (οπή της µανδυακής κοιλότητας) επιτρέπει την 

είσοδο του εξωτερικού αέρα µέσα σε αυτή. Η έδρα (έξοδος πεπτικού συστήµατος) 

παρατηρείται επίσης επάνω στον µανδύα. Κάτι που πρέπει να τονίσουµε εδώ είναι η 

συστροφή της σπλαχνικής µάζας κατά 180ο που παρατηρείται µόνο στην οµοταξία των 

γαστεροπόδων. (Στους γυµνοσάλιαγκες δευτερογενώς πραγµατοποιήθηκε αποσυστροφή και 

η µανδυακή κοιλότητα είναι πίσω). 

Εξελικτικοί µαλακολόγοι έχουν αναπαραστήσει σχηµατικά αυτή τη συστροφή που 

εµφάνισε ο πρόγονος των γαστεροπόδων. Αν δεν είχε πραγµατοποιηθεί αυτή η συστροφή 

τότε η µανδυακή κοιλότητα δεν θα ήταν τοποθετηµένη µπροστά, ενώ η θέση των οπών που 

αναφέρθηκαν πριν θα ήταν πίσω από το κέλυφος. Κάτι τέτοιο όµως θα είχε σαν αποτέλεσµα 

αυτές οι οπές να κλείνουν, αφού το κέλυφος, κατά την κίνηση, θα έπεφτε προς τα πίσω λόγω 

βάρους. Η συστροφή κατά 180ο σε συνδυασµό µε την περιέλιξη του κελύφους, οδηγούν στην 

απώλεια της αµφίπλευρης συµµετρίας και πλέον τα γαστερόποδα χαρακτηρίζονται από 

ασυµµετρία. 

 

 

            

 

 

 

Ο αναπνευστικός πόρος 
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2.2.Συστήµατα (Ανατοµή στο Helix aspersa) 

1. Αναπνευστικό 

2. Κυκλοφορικό 

3. Πεπτικό 

4. Απεκκριτικό 

5. Νευρικό 

6. Αναπαραγωγικό 

Ξεκινώντας µε το αναπνευστικό υπενθυµίζουµε ότι η επαφή του µε το εξωτερικό 

περιβάλλον γίνεται µέσω του πνευµονοστόµατος, που είναι µια οπή δεξιά του σώµατος του 

ζώου όπως το κοιτάµε από πίσω. Ο αέρας εισερχόµενος από εκεί οξυγονώνει τον ειδικού 

τύπου πνεύµονα (αγγειοβριθές) που αποτελείται από αγγεία που βρίσκονται σε όλη την 

επιφάνεια της µανδυακής κοιλότητας. 

Το κυκλοφορικό σύστηµα είναι ανοικτό και περιλαµβάνει την καρδιά (µε µια κοιλία 

και ένα ή δυο κόλπους) που βρίσκεται µέσα στην περικαρδική κοιλότητα και λίγα µεγάλα 

αγγεία. Το αίµα διαγράφει την ακόλουθη πορεία: αφού θρέψει τα διάφορα όργανα, 

οξυγονώνεται στην περιοχή της πνευµονικής κοιλότητας και µε µια πνευµονική φλέβα 

καταλήγει στην καρδιά. Το αίµα από τον κόλπο πάει στην κοιλία και από εκεί κατευθύνεται 

µε την αορτή προς την σπλαχνική µάζα. Πριν την σπλαχνική µάζα, η αορτή διακλαδίζεται και 

το ένα µέρος της πάει στο κεφάλι και τον πόδα, ενώ το άλλο καταλήγει στην σπλαχνική µάζα. 

Η χρωστική που περιέχει το αίµα είναι συνήθως η αιµοκυανίνη. Η καρδιά του σαλιγκαριού 

βρίσκεται εποµένως στο περικάρδιο, στο χείλος τού ανώτερου µανδύα, πίσω από την 

αναπνευστική κοιλότητα. Χωρίζεται σε δύο θαλάµους οι οποίοι συνδέονται µε έναν στενό 

αγωγό, µια βαλβίδα που δεν αφήνει το αίµα να γυρίζει πίσω. 

Οι συχνότητα των χτύπων τής καρδιάς εξαρτάται από την θερµοκρασία τού σώµατος 

τού σαλιγκαριού και το πόσο δραστήριο είναι. Κυµαίνεται από 70 µε 80 χτύπους το λεπτό 

όταν είναι ξύπνιο και δραστήριο και περίπου 5 χτύπους όταν βρίσκεται σε διάπαυση, αλλά 

κυρίως κατά της διάρκεια της χειµερίας νάρκης. Όταν το αίµα του σαλιγκαριού ρέει πίσω 

στον πνεύµονα, απουσία οξυγόνου, είναι σχεδόν άχρωµο. Μετά αφού εµπλουτιστεί µε 

οξυγόνο, το χρώµα αλλάζει και γίνεται µπλε. Κι αυτό εξ' αιτίας µιας χρωστικής ουσίας που 
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βρίσκεται στο αίµα, της αιµοκυανίνης. Είναι αναπνευστική πρωτεΐνη µε τη µορφή 

µεταλλοπρωτεΐνης που περιέχει δύο άτοµα χαλκού που δεσµεύουν αναστρέψιµα ένα ενιαίο 

µόριο οξυγόνου (O2). Η αιµοκυανίνη µεταφέρει οξυγόνο στην αιµολέµφο των µαλακίων. Την 

αντίστοιχη λειτουργία επιτελεί η αιµοσφαιρίνη στα σπονδυλωτά. Όπως και στα περισσότερα 

άλλα µαλάκια, η κυκλοφορία τού αίµατος στο σαλιγκάρι γίνεται ως εξής: από την καρδιά το 

αίµα ρέει µέσα από την κύρια αρτηρία, στην αορτή και από κει στο σώµα. Η αορτή χωρίζεται 

σε πολλές µικρότερες αρτηρίες, οι οποίες παρέχουν στα διάφορα µέρη του σώµατος το αίµα. 

Τα µικρότερα αιµοφόρα αγγεία, τα τριχοειδή αγγεία, είναι ανοιχτά και το αίµα ρέει µέσα 

στην κοιλότητα του σώµατος και στα όργανα, τα οποία ως εκ τούτου τροφοδοτεί µε οξυγόνο. 

Από τα τριχοειδή αγγεία το αίµα γυρίζει πίσω και διοχετεύεται στον πνεύµονα, στον οποίο 

πάλι θα ξαναεµπλουτιστεί µε οξυγόνο. Τέλος, το αίµα δεν παίζει ρόλο µόνον στην αναπνοή, 

δίνει επίσης την µορφή και την σταθερότητα στο µαλακό σώµα τού σαλιγκαριού, το οποίο 

είναι µαλάκιο και στερείται ενός σκελετού. Καθώς είναι υπεύθυνο για την σταθερότητα τού 

οργανισµού, συνήθως αναφέρεται ως υδροσκελετός. 

Επιπλέον, το αίµα ενός σαλιγκαριού χρησιµοποιείται για να τεντώσει προς τα έξω τα 

µέρη του σώµατος µε υδραυλική πίεση. Έτσι, για παράδειγµα, όταν µια κεραία έχει 

αποσυρθεί από την δράση ενός συσπειρωτήρα µυός, πρέπει να τεντωθεί και πάλι µε την 

άντληση τού αίµατος στο κοίλο εσωτερικό της (http://www.koxliasfarm.gr) 

Το πεπτικό σύστηµα είναι ανοικτό. Ξεκινάει από το στόµα και καταλήγει στην έδρα. 

Αµέσως µετά το στόµα ακολουθεί ο οισοφάγος και στην συνέχεια είναι το στοµάχι που 

µοιάζει περισσότερο µε διεύρυνση του οισοφάγου. Το στοµάχι φέρει σιελογόνους αδένες που 

συµβάλλουν µε τις εκκρίσεις τους στην διάλυση της τροφής. Μετά το στοµάχι ακολουθεί το 

έντερο που καταλήγει σε έναν αδένα άµεσα συνδεδεµένο µε την πέψη, το ηπατοπάγκρεας 

(έντονα καφέ σχηµατισµός) που βρίσκεται στις τελευταίες ελικώσεις των σπλάχνων. Κατόπιν 

το έντερο κάνει στροφή 180ο και καταλήγει στην έδρα.  

Το απεκκριτικό σύστηµα είναι αρκετά απλό. ∆ίπλα στην καρδιά υπάρχει ένας 

ευµεγέθης σχηµατισµός που έχει σχήµα τριγωνικό και υποκίτρινο χρώµα. Ο σχηµατισµός 

αυτός είναι το νεφρό που είναι γνωστό και σαν όργανο του Bojanus. Από αυτό το όργανο 

ξεκινά ένας ουρητήρας παράλληλος µε το τελευταίο τµήµα του εντέρου και καταλήγει σε µια 

έξοδο (πολύ µικρή, δε διακρίνεται εύκολα) δίπλα στην έδρα. 
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Το νευρικό σύστηµα αποτελείται από γάγγλια που είναι συγκεντρωµένα στην 

περιοχή του οισοφάγου σχηµατίζοντας τον περιοισοφαγικό κλοιό. Υπάρχει ένα ζεύγος 

κεφαλικών γαγγλίων, ένα ζεύγος πλευρικών καθώς και ένα ποδικό και ένα σπλαχνικό. 

Τα γαστερόποδα είναι είτε ερµαφρόδιτα είτε γονοχωριστικά και η γονιµοποίηση 

µπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Το ζώο που εξετάζουµε είναι ερµαφρόδιτο µε 

εσωτερική γονιµοποίηση και η ανάπτυξη των εµβρύων του δεν έχει προνυµφικά στάδια. 

Πρώτα ωριµάζουν τα σπερµατοζωάριά του και κατόπιν τα ωάρια. Αυτό το φαινόµενο στους 

ερµαφρόδιτους οργανισµούς είναι γνωστό σαν πρωτανδρία.  

Το σαλιγκάρι έχει ένα καλά ανεπτυγµένο νευρικό σύστηµα.Περιφερικά νεύρα που 

εκτείνονται από το σύστηµα αυτό οδηγούν σε αισθητήρια όργανα (µάτια και όργανα γεύσης, 

όσφρησης και ισορροπίας) και στο σωµατικό τοίχωµα. 

Το αναπαραγωγικό σύστηµα είναι ίσως το πιο πολύπλοκο από τα συστήµατα του 

ζώου. (http://www.biology.uoc.gr) Μαζί µε το ηπατοπάγκρεας περιελίσσεται ένας 

σχηµατισµός, ο ερµαφρόδιτος αδένας (ωοθηκόρχις). Σε αυτό τον αδένα δηµιουργούνται τα 

ωάρια και τα σπερµατοζωάρια. Μετά από αυτό τον αδένα ακολουθεί ο ερµαφρόδιτος αγωγός. 

Ο ερµαφρόδιτος αγωγός τροφοδοτεί το αρσενικό και το θηλυκό τµήµα του αναπαραγωγικού 

συστήµατος µε τους αντίστοιχους γαµέτες. Από το σηµείο που ο ερµαφρόδιτος αγωγός 

διακλαδίζεται, ξεκινά και η διάκριση του αναπαραγωγικού συστήµατος σε αρσενικό και 

θηλυκό. Ο ερµαφρόδιτος αγωγός διακλαδίζεται προς τον σπερµαταγωγό και τον ωαγωγό. Ο 

σπερµαταγωγός είναι λεπτός και ευθύς ενώ ο ωαγωγός είναι παχύς και φέρει εγκολπώσεις. 

Στην περιοχή που διακλαδίζεται ο ερµαφρόδιτος αγωγός, υπάρχει ο λευκωµατογόνος αδένας 

(της αλβουµίνης). Κοντά στη βάση του ωαγωγού, υπάρχει συνδεδεµένος ο αγωγός της 

σπερµατοθήκης, που καταλήγει στο σάκο της σπερµατοθήκης, αφού όµως διχαστεί δίνοντας 

την τυφλή απόφυση της σπερµατοθήκης.  

Ο ωαγωγός και ο σπερµαταγωγός παραµένουν ενωµένοι και το κοµµάτι του 

σπερµαταγωγού που δεν είναι σε επαφή µε τον ωαγωγό αποτελεί τον ελεύθερο 

σπερµαταγωγό. Ο ελεύθερος σπερµαταγωγός συνεχίζει µε τον επιφαλλό και τελική κατάληξη 

είναι το πέος. Μια απόφυση του πέους που έχει µεγάλη σηµασία στην αναπαραγωγή είναι το 

µαστίγιο. Ο ωαγωγός αφού ξεχωρίσει από τον σπερµαταγωγό καταλήγει στη µήτρα όπου 

απαντώνται και οι βλεννογόνοι αδένες. Στην περιοχή της µήτρας εντοπίζεται και ο σάκος του 

ακοντίου που περιέχει το ακόντιο. Το ακόντιο είναι ασβεστολιθικός σχηµατισµός και 

χρησιµοποιείται κατά την σύζευξη για την διέγερση των ζώων. Το πέος και η µήτρα 

συναντώνται στον κόλπο. 
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2.3. Μέρη του κελύφους γαστερόποδων 

• Περιόστρακο (Periostracum):  ένα λεπτό στρώµα του οργανικού «δέρµατος» που 

διαµορφώνει το εξωτερικό στρώµα του κελύφους πολλών ειδών 

• Πρωτοκόγχη (Protoconch):το λαρβικό κέλυφος, παραµένει συχνά σε θέση ακόµη και 

σε ένα ενήλικο κοχύλι 

• κορυφή: οι µικρότερες λίγες σπείρες του κελύφους 

• κώνος: το µέρος του κοχυλιού που προεξέχει επάνω από τη σπείρα του σώµατος 

• σπείρα: καθεµία των πλήρων περιστροφών της σπείρας κελυφών 

• Σπείρα σώµατος: η µεγαλύτερη σπείρα στην οποία βρίσκεται το κύριο µέρος της 

σπλαγχνικής (visceral) µάζας του µαλακίου  

• άνοιγµα: το άνοιγµα του κοχυλιού 

• Περιστόµιο (Peristome): το µέρος του κελύφους που είναι σαν «γείσο» γύρω από το 

άνοιγµα 

• columella: ο κυρίως άξονας της περιστροφής του κοχυλιού 

• umbilicus: Το κωνοειδές βαθούλωµα που έχουν ορισµένα γαστερόποδα στην κάτω 

επιφάνειά τους, κοινά αποκαλούµενο «αφαλός»  

• varix: σε µερικά κοχύλια µαλακίων, τα χωρισµένα κατά διαστήµατα αυξηµένα και 

πυκνωµένα κάθετα πλευρά χαρακτηρίζουν το τέλος µιας περιόδου ταχείας ανάπτυξης 

αυτοί είναι κιρσοί 

• βλέφαρο: η «καταπακτή» του κοχυλιού 

• Σιφωνικό κανάλι: µια επέκταση του ανοίγµατος σε ορισµένα γαστερόποδα 

• κάλος (Parietal): µια κορυφογραµµή στο εσωτερικό χείλι του ανοίγµατος σε ορισµένα 

γαστερόποδα 

• Συρραφή: Η σύνδεση µεταξύ σπειρών στα περισσότερα γαστερόποδα 
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2.3.α. Το κέλυφος 

Τα κελύφη αποτελούνται από πολλά διαφορετικά στρώµατα. Το λεπτό εξωτερικό 

στρώµα (periostracum) αποτελείται από µια οργανική ουσία γνωστή ως κογχιολίνη 

(conchiolin). Κάτω από την κογχιολίνη (conchiolin) υπάρχει ένα πολύ παχύτερο ανόργανης 

σύστασης στρώµα αποτελείται από τρία στρώµατα του κρυσταλλικού ανθρακικού ασβεστίου 

το οποίο διαµορφώθηκε σε οργανική µήτρα (καλούπι). Το εσωτερικό στρώµα µαργάρου (η 

πρώτη ύλη σε στρείδια για παραγωγή µαργαριταριών), είναι καλύτερα διακρινόµενο στα 

θαλάσσια µαλάκια, µόνο ίχνη του παρατηρούνται σε «µη-θαλάσσια». µαλάκια Η ανάπτυξη 

του κελύφους δεν είναι απολύτως κανονική και οµαλή. Οι σχηµατισµοί κελυφών 

επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των αυξητικών ορµονών, 

της τροφής και της θερµοκρασίας. Ο χρωµατισµός των κελυφών παράγεται από οργανικά 

χρωστικά που απέκτησε το ζώο από το φαγητό του. Το βασικό χρώµα και το σχέδιο 

καθορίζονται γενετικά, αν και διαφορές µπορούν να αναπτυχθούν λόγω των παραπάνω 

παραγόντων. 

Εποµένως το ασβέστιο που χρειάζονται για να φτιάξουν το κέλυφος τα σαλιγκάρια το 

παίρνουν είτε από τους φυτικούς ιστούς που καταναλώνουν είτε από το χώµα το οποίο καµιά 

φορά τρώνε, ή τέλος από το νερό το οποίο πίνουν ή απορροφούν µέσω δέρµατος. Το 

σαλιγκάρι όταν γεννηθεί έχει κέλυφος διαφανές και εύθραυστο και καθώς αναπτύσσεται 

εµπλουτίζεται µε CaCO3 κάτι που το καθιστά αδιαφανές και σκληρό. Συγκεκριµένα το Helix 

aspersa έχει κέλυφος ενιαίο και εξωτερικό. Σε άλλους αντιπροσώπους του φύλου το κέλυφος 

µπορεί να αποτελείται από περισσότερα τµήµατα (πολυπλακοφόρα = άλλη οµοταξία του 

φύλου), να είναι εσωτερικό (κεφαλόποδα) ή να µην υπάρχει καθόλου (απλακοφόρα). 

Ορισµένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το κέλυφος των γαστεροπόδων είναι τα 

ακόλουθα: η περιέλιξη, η κορυφή, οι σπείρες, οι ραφές, το άνοιγµα και το χείλος. Το 

άνοιγµα ανάλογα µε την θέση του στο κέλυφος, χωρίζει τα γαστερόποδα σε δεξιόστροφα και 

αριστερόστροφα. Το χείλος στα είδη που απαντάται, εµφανίζεται αφού ολοκληρωθεί η 

ανάπτυξη του κελύφους και η παρουσία του τις περισσότερες φορές συµπίπτει µε την 

αναπαραγωγική ωρίµανση του ζώου. Κάθετα στην περιέλιξη του κελύφους υπάρχουν 

γραµµές που είναι γνωστές σαν γραµµές αύξησης. Αυτές οι γραµµές υποδηλώνουν την παύση 

της ανάπτυξης του κελύφους όταν το ζώο πέφτει σε θερινή διάπαυση. Από το πλήθος αυτών 

των γραµµών µπορεί να υπολογιστεί η ηλικία του σαλιγκαριού. Τέλος, άλλο στοιχείο που 

χαρακτηρίζει το κέλυφος, αλλά βρίσκεται στο εσωτερικό του είναι ο στύλος (columela). Το 
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ζώο προσδένεται µε µυς, επάνω στο στύλο και κατά αυτό τον τρόπο µε συσπάσεις των µυών, 

το σαλιγκάρι αποτραβιέται στο εσωτερικό του κελύφους. 

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του σαλιγκαριού οι σπείρες του κελύφους αυξάνονται 

σταθερά όλο και ευρύτερα. Όταν τα σαλιγκάρια ενηλικιώνονται, το πρότυπο ανάπτυξης 

αλλάζει. Το κέλυφος δεν γίνεται µεγαλύτερο, αλλά η περιοχή γύρω από το στόµιο µπορεί να 

ενισχυθεί µε ένα γείσο ή χείλος. 

Τα σώµατα στους γυµνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια είναι µαλακά και υγρά, είναι 

επικαλυµµένα µε ένα στρώµα βλεννογόνων. Το σώµα παρουσιάζει αµφίπλευρης συµµετρίας 

πόδα και κεφάλι, και µία συσπειρωµένη, ασύµµετρη «καµπούρα» που εφαρµόζει στον κώνο 

του κελύφους. 

Το σαλιγκάρι έχει 2 ζευγάρια κεραίες. Τα µάτια του βρίσκονται στις άκρες του 

µεγαλύτερου ζευγαριού, ενώ το χαµηλότερο ζευγάρι το βοηθά να µυρίζει και να 

αντιλαµβάνεται το περιβάλλον γύρω του. 

2.4. Κίνηση 

Ο πόδας, εξερχόµενος από το κέλυφος, χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση, που 

συνήθως παίρνει τη µορφή κανονικής, συνεχούς ολίσθησης. Αποτελείται από γραµµωτούς 

µυς, και συνδέεται εµπρός µε το κεφάλι, το οποίο έχει στόµα και τα αισθητήρια όργανα. Η 

κοιλιακή επιφάνεια του ποδιού που είναι γνωστή ως πέλµα, περιβάλλεται από περιθώριο του 

πόδα. Το πέλµα γλιστράει πάνω σε ένα λεπτό στρώµα από βλέννα που εκκρίνεται από έναν 
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αδένα που βρίσκεται στο µπροστινό µέρος του πόδα. Το παχύ δέρµα στο πίσω µέρος και τις 

πλευρές του σώµατος, περιέχει επίσης µεγάλο αριθµό βλεννογόνων αδένων. Η βλέννα 

ελευθερώνεται και κυκλοφορεί στο δίκτυο από αυλάκια ανάµεσα από τα φυµάτια (µικρά 

εξογκώµατα στο δέρµα). Εξαπλώνεται σε όλο το σώµα του ζώου, έτσι ώστε η εξάτµιση του 

νερού από το δέρµα του ζώου είναι µειωµένη. Το σαλιγκάρι κινείται συστέλλοντας και 

διαστέλλοντας τους µύες του µαλακού σώµατός του κάνοντας µια κυµατοειδή κίνηση που το 

ωθεί µπροστά. Σε αυτό βοηθά µια ουσία που παράγεται από έναν αδένα του σαλιγκαριού, 

δηµιουργεί ένα γλοιώδες στρώµα πάνω στο οποίο κινείται γλιστρώντας. Η ουσία αυτή καθώς 

έρχεται σε επαφή µε τον αέρα σκληραίνει και έτσι το σαλιγκάρι µπορεί να κινείται πάνω σε 

πολύ µυτερά καρφιά, σε µαχαίρι και άλλες κοφτερές επιφάνειες χωρίς να τραυµατίζεται, 

αφού προστατεύεται από το στρώµα αυτό. 

Ο πιο ισχυρός µυς είναι αυτός του ποδιού, ιδιαίτερα στην περιοχή του πέλµατος, που 

χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση. Ένας άλλος ισχυρός µυς, ενώνει το σώµα του 

σαλιγκαριού µε την εσωτερική σπείρα του κελύφους, είναι ο µυς της columella, που 

παρεµβάλλεται στη µέση και διακλαδίζεται στο κεφάλι και τις θήκες των κεραιών που 

συσπούν τις κεραίες. Συσπώντας το µυ της columella το σαλιγκάρι αποσύρεται εντός του 

περιβλήµατος. 

 

2.5.Τα εσωτερικά όργανα  

Τα εσωτερικά όργανα του σαλιγκαριού περιλαµβάνουν: 

• πνεύµονα  

• πεπτικά όργανα (τον προστόµαχο, το στοµάχι, το έντερο, τον πρωκτό)  

• ένα νεφρό  

• ένα συκώτι  

• αναπαραγωγικά όργανα (το γεννητικό πόρο, το πέος, τον κόλπο, τη σάλπιγγα, το 

σπερµατικό πόρο)  
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Αναλυτικά περιλαµβάνουν: 

� Ωοθηκόρχις (ovotestis) (ερµαφρόδιτος αδένας ή ερµαφρόδιτη γονάδα): 

Γεννητικός αδένας που βρίσκεται στην κορυφή του κελύφους και διασφαλίζει την  παραγωγή 

σπέρµατος και αυγών. Το σαλιγκάρι έχει τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά όργανα.  

�  «Ερµαφρόδιτος αγωγός»:  

Κανάλι στο οποίο εκβάλλουν ο Ωοθηκόρχις και ο αδένας λευκώµατος. Χωρίζεται σε ένα 

αγωγό σπέρµατος και έναν ωαγωγό που παραµένουν, παρ 'όλα αυτά, ενωµένοι. 

� Αδένας Αλβουµίνης: 

Όργανο που εκβάλλει στον ερµαφρόδιτο αγωγό και εκκρίνει µία παχύρρευστη ουσία, η οποία 

περιβάλλει το γονιµοποιηµένο ωάριο και συµβάλλει στην ανάπτυξη του αυγού. 

� Συζευκτική θήκη: 

Σάκος, όπου το σπέρµα συσσωρεύεται πριν από την είσοδό του στη σπερµατοθήκη. 

� Πέος : 

Αρσενικό όργανο ζευγαρώµατος, εσωτερικό σε κατάσταση ηρεµίας. Βρίσκεται στην κοιλιακή 

επιφάνεια του πόδα, πλευρικά από τον κόλπο. 

� Οισοφάγος : 

Αγωγός στο µπροστινό µέρος του πεπτικού σωλήνα, που µεταφέρει τα τρόφιµα στον 

προστόµαχο. 

� Γονοπόρος: 

Άνοιγµα που είναι κοινό σε πέος και κόλπο και βρίσκεται στην πλευρά του κεφαλιού. 

Επιτρέπει τη σύζευξη και την είσοδο του σπέρµατος στη συζευκτική θήκη 

� Αδένας του ποδός: 

Όργανο του ποδός που βρίσκεται κοντά στο στόµα. Εκκρίνει µια συγκολλητική ουσία που 

επιτρέπει στο σαλιγκάρι να έρπει. 

� Ξύστρο: 

Ξύστρο ή γλώσσα που φέρει πολλά µικρά κεράτινα δόντια, που επιτρέπουν στο σαλιγκάρι να 

συλλαµβάνει και να τεµαχίζει τις τροφές πριν από την κατάποση. 
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� Στόµα: 

Πρόσθια κοιλότητα του πεπτικού σωλήνα µε σιαγόνα και µια τραχιά γλώσσα (ράσπα) για να 

τρέφεται µε φυτά. 

� Σάκος του βέλους : 

Ασβεστολιθικό τµήµα που βρίσκεται στο εσωτερικό του κόλπου και  περιέχει το βέλος µε το 

οποίο τα σαλιγκάρια τσιµπούν το ένα το άλλο για την επίτευξη διέγερσης πριν από το 

ζευγάρωµα. 

� Προστόµαχος: 

Μεγάλος σάκος που βρίσκεται µετά από τον οισοφάγο, όπου κρατείται η τροφή πριν από την 

πέψη στο στοµάχι. 

� Σιελογόνος αδένας: 

Όργανο που βρίσκεται στη στοµατική κοιλότητα. Εκκρίνει το σάλιο και επιτρέπει την πέψη 

των τροφών. 

� Πνεύµονας : 

Θήκη που σχηµατίζεται από ένα δίκτυο αιµοφόρων αγγείων στο εσωτερικό του κελύφους. 

Εξασφαλίζει την αναπνοή και επικοινωνεί µε το εξωτερικό µέσω ενός στοµίου. 

� Καρδιά: 

  Μυϊκό όργανο που βοηθά το αίµα να κυκλοφορεί.  

� Πεπτικός αδένας: 

Όργανο που παράγει µια έκκριση που συµβάλλει στην πέψη. 

� Έντερο: 

Το τµήµα του πεπτικού σωλήνα ανάµεσα στο στοµάχι και τον πρωκτό, όπου γίνεται η 

απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και τα απορρίµµατα µετατρέπονται σε κόπρανα. 

� Σπερµατοθήκη: 

Θήκη όπου εκβάλλει στον κόλπο και όπου διατηρείται το σπέρµα που χρησιµοποιείται για να 

γονιµοποιήσει τα αυγά. 

� Νεφρό: 

Όργανο που εκκρίνει ούρα. Αποβάλλει τις τοξικές ουσίες από το σώµα. 

� Στοµάχι : 

Πεπλατυσµένο τµήµα του πεπτικού σωλήνα που προηγείται του εντέρου. Λαµβάνει τροφή 

για να την αφοµοιώσει. 
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� Ουρητήρας: 

Μακρύς αγωγός που προέρχεται από τα νεφρά και µεταφέρει τα ούρα στο απεκκριτικό 

στόµιο. 

� Αγωγός Σπέρµατος: 

Αρσενικός γεννητικός αγωγός που µεταφέρει το σπέρµα προς το πέος. 

� µαστίγιο: 

Κινητό νήµα που προσαρτάται στο πέος επιτρέποντας στο σπέρµα να µετακινείται κατά τη 

διάρκεια της σύζευξης. 

� Απεκκριτικός πόρος: 

Τελικό άνοιγµα του ουρητήρα, που επιτρέπει την εκκένωση των ούρων. 

� Πρωκτός:  

Τελικό άνοιγµα του πεπτικού σωλήνα που επιτρέπει αποβολή των περιττωµάτων. 

� Κόλπος : 

Γυναικείο όργανο της σύζευξης, που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του ποδός, πλευρικά 

στο πέος. 

 

2.6. Ανατοµία Νευρικού Συστήµατος  

Το νευρικό σύστηµα του σαλιγκαριού αποτελείται από πολυάριθµα κέντρα νεύρων που το 

καθένα ελέγχει ή ερµηνεύει αισθήσεις για συγκεκριµένα µέρη του σώµατος:  

• εγκεφαλικά γάγγλια (αισθήσεις)  

• γάγγλια παρειάς (µάγουλου) 

• γάγγλια ποδός (πόδα) 

• γάγγλια υπεζωκότα (µανδύα)  

• εντερικά γάγγλια (όργανα)  

• σπλαχνικά γάγγλια  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.1. Χρονικό διάστηµα αναπαραγωγής 

Μετά τις πρώτες βροχές (Νότια Ελλάδα) τα σαλιγκάρια είναι έτοιµα για 

αναπαραγωγή. Ωριµάζουν πρώτα τα σπερµατοζωάρια τα οποία µέσω του σπερµαταγωγού θα 

φτάσουν στον επιφαλλό και από εκεί στο πέος. Από εκεί θα µεταβιβαστούν, κατά την 

σύζευξη, στο άλλο άτοµο το οποίο ταυτόχρονα µεταβιβάζει τα δικά του σπερµατοζωάρια. 

Πριν ξεκινήσει η µεταβίβαση του σπέρµατος µε την ταυτόχρονη είσοδο του πέους στα δυο 

άτοµα του ζευγαριού, έχει προηγηθεί διέγερση των ατόµων µέσω του ακοντίου. Το ακόντιο 

µε τη βοήθεια του µαστιγίου φτάνει µέχρι το γεννητικό πόρο του άλλου ατόµου και προκαλεί 

την διέγερση.  

Μετά την µεταβίβασή του στο άλλο άτοµο, το σπέρµα κινείται προς την 

σπερµατοθήκη στην οποία και αποθηκεύεται µέχρι να ωριµάσουν τα ωάρια. Αφού 

ωριµάσουν τα ωάρια, θα διέλθουν από τον λευκωµατογόνο αδένα, θα εµπλουτιστούν µε 

λεύκωµα και θα κατέλθουν για να γίνει η γονιµοποίηση από τα σπερµατοζωάρια, που έχουν 

κατέλθει από την σπερµατοθήκη, στη βάση του ωαγωγού. Τα αυγά θα καλυφθούν µε 

βλεννογόνες ουσίες, πριν αποβληθούν και τοποθετηθούν κατά σωρούς µέσα στο έδαφος. Από 

τα αυγά προκύπτουν µικρά σαλιγκαράκια, δηλαδή δεν µεσολαβούν προνυµφικά στάδια. Εδώ 

πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα περισσότερα χερσαία σαλιγκάρια είναι ωοτόκα, αλλά 

υπάρχουν είδη ωοζωοτόκα και ζωοτόκα (Μυλωνάς & Παρµακέλης, 2000). 

 

3.2. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟ∆ΩΝ 

3.2.α. ΕΠΟΧΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΛΗΘΑΡΓΟΥ 

Βόρεια Ελλάδα  

• εποχή δραστηριοποίησης: µέσα Άνοιξης έως µέσα Φθινοπώρου 

• τον χειµώνα: σε λήθαργο 

Νότια Ελλάδα 

• εποχή δραστηριοποίησης: µέσα Φθινοπώρου έως µέσα Άνοιξης 

• το Καλοκαίρι: σε λήθαργο 
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Συνήθως το Σαλιγκάρι έχει την τάση να πέφτει σε λήθαργο – ύπνο όταν οι εξωτερικές 

συνθήκες είναι ακραίες πχ το καλοκαίρι όταν έχουµε πολύ υψηλές θερµοκρασίες και τον 

χειµώνα όταν έχουµε πάρα πολύ χαµηλές θερµοκρασίες : 

• Στην Κρήτη πχ κοιµάται µεγάλο χρονικό διάστηµα το Καλοκαίρι 

• βόρεια στην Μακεδονία – Θράκη κοιµάται αρκετό διάστηµα τον Χειµώνα 

• στην Κεντρική Ελλάδα κοιµάται και τον Χειµώνα αλλά και το Καλοκαίρι 

3.2.β. ∆ΙΑΠΑΥΣΗ 

Τα σαλιγκάρια ξηράς, πέφτουν σε χειµερία νάρκη ή και σε θερινή ανάλογα µε το κλίµα 

της περιοχής, και τρέφονται από το αποθηκευµένο λίπος τους. Αν η θερµοκρασία για µία 

εβδοµάδα είναι 10-12 βαθµούς και αυξηθεί η υγρασία, το σαλιγκάρι σταµατά να τρώει και 

ψάχνει ένα προφυλαγµένο µέρος για να περάσει τα κρύα του χειµώνα. Ανοίγει µια τρύπα και 

εκεί µένει ακίνητο και νηστικό περίπου µια βδοµάδα , αποβάλλοντας περιττώµατα.  

Όταν καθαρίσει ο οργανισµός από τα υπολείµµατα της τροφής γυρίζει ανάποδα µε το 

άνοιγµα του κελύφους προς τα πάνω και µε ελαφριά κλίση , για να διευκολύνεται η 

αποµάκρυνση του νερού . Μετά εκκρίνει µια ουσία πλούσια σε ασβέστιο , η οποία όταν έρθει 

σε επαφή µε τον αέρα στερεοποιείται και σχηµατίζεται το επίφραγµα. Για λόγους ασφαλείας , 

το σαλιγκάρι κατασκευάζει εσωτερικά δεύτερο επίφραγµα , µετά και ένα τρίτο. Μεταξύ των 

επιφραγµάτων υπάρχει κενό 2-3 χιλ. το οποίο χρησιµεύει για θερµική µόνωση και για 

αποθήκευση αέρα. 

Κατά την διάρκεια της διάπαυσης , η κυκλοφορία και η αναπνευστική δραστηριότητα 

του σαλιγκαριού σχεδόν µηδενίζονται. Καταναλώνει τα αποθέµατα του λίπους και χάνει 

βάρος. Για την αναπνοή χρησιµοποιεί τον αέρα του πρώτου θαλάµου, ο οποίος αρκεί για 

πολλές εβδοµάδες. Όταν κοντεύει να τελειώσει , τρώει το πρώτο επίφραγµα και αναπνέει τον 

καθαρό αέρα του επόµενου θαλάµου. Το δεύτερο επίφραγµα µένει άθικτο κατά την διάρκεια 

του χειµώνα και χρησιµεύει ως ασφάλεια σε περίπτωση που χαλάσει το πρώτο. Κατά το 

θέρος που ο καιρός είναι ξηρός και οι τροφές λιγοστεύουν , το σαλιγκάρι σταµατά τη 

δραστηριότητα του και κλείνεται στο κέλυφός του. ∆εν πρέπει να συγχέεται η απλή αυτή 

διάπαυση , µε την υποχρεωτική νάρκη του χειµώνα. Με τον ερχοµό της άνοιξης και όταν η 

θερµοκρασία είναι στους 12ο C το σαλιγκάρι ξυπνά τελείως και µε την πρώτη δροσούλα 

βγαίνει και τρώει ότι τρυφερό και φρέσκο συναντήσει στο δρόµο του. Τα σαλιγκάρια ζουν 6-

7 χρόνια . 
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Η χειµερία νάρκη των σαλιγκαριών, στις ψυχρές περιοχές, διαρκεί σχεδόν έξι µήνες, 

από τον Οκτώβριο µέχρι το Μάρτιο. Η αφύπνισή τους τον Απρίλιο οδηγεί τα σαλιγκάρια σε 

εσπευσµένη αναζήτηση τροφής, αφού κατά το χειµερινό αδυνάτισµα κατανάλωσαν σχεδόν 

όλα τα θρεπτικά τους αποθέµατα και «ξυπνούν πολύ πεινασµένα». 

Αντίστοιχα τα σαλιγκάρια, κατά τα καλοκαίρια, ιδιαίτερα στις ξηροθερµικές περιοχές, 

κλείνουν το διάφραγµά τους και κρύβονται προσκολλώµενα σε κορµούς και πέτρες σε 

δροσερά µικροπεριβάλλοντα, περιµένοντας τις βροχές του φθινοπώρου. Πραγµατικά µόλις 

αρχίσουν τα πρωτοβρόχια και αυξηθεί η υγρασία του περιβάλλοντος, βγαίνουν κατά ή 

αµέσως µετά τη βροχή, αφού ανοίξουν το διάφραγµά τους και αναζητούν την τροφή τους, 

πεινασµένα επίσης από την πολύµηνη «νηστεία» τους. 

Πολλά σαλιγκάρια κατορθώνουν να επιζήσουν, τόσο από την περίοδο του ληθάργου, όσο 

και από τους θηρευτές τους, που τα θηρεύουν είτε στα καταφύγιά τους όταν είναι αδρανή, 

είτε τις εποχές της ενεργοποίησής τους. Αυτά, αφού κορέσουν την πείνα τους, σταµατάνε 

κάποια στιγµή να τρώνε και ανοίγουν τρύπες για να µείνουν το χειµώνα. Εκεί αφού 

αποβάλλουν τα περιττώµατά τους, παίρνουν µια στάση γυρίζοντας ανάποδα και εκκρίνουν 

µια ουσία που περιέχει πολύ ασβέστιο και η οποία µε την επαφή του αέρα γίνεται στερεή και 

σχηµατίζει τρία επιφράγµατα για την συσσώρευση αέρα που θα βοηθά διαδοχικά στην 

αναπνοή τους, καθώς και για την ασφάλειά τους. Αυτό γίνεται κάθε χρονιά, που µπορεί να 

είναι πολλά ή λιγότερα χρόνια ανάλογα µε το είδος (http://pirgithermis.blogspot.com). 

 

Αναλυτικά οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα σαλιγκάρια πριν πέσουν σε χειµερία 

νάρκη: 

• Όταν πέσει η θερµοκρασία και αυξηθεί η σχετική υγρασία σταµατούν να αναζητούν 

τροφή 

• Βρίσκουν ένα προφυλαγµένο µέρος για να περάσουν το κρύο του χειµώνα συνήθως 

κάτω από πέτρες ή σε κοιλώµατα δέντρων 

• Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταφύγια ανοίγουν µια τρύπα βάθους 2-10 εκ. (το 

βάθος ποικίλλει ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του ζώου και το κλίµα της 

περιοχής). 

• Εκεί µένουν αδρανή (ακίνητα και νηστικά), καθ’ όλη τη διάρκεια της ψυχρής 

περιόδου 



50 

 

• Αποβάλλουν τα περιττώµατα, από την τροφή που είχαν ήδη καταναλώσει, µέχρι την 

κένωση του πεπτικού τους σωλήνα. 

• Αποµακρύνουν το πλεονάζον νερό 

• Εκκρίνουν µια ουσία πλούσια σε ασβέστιο για την κατασκευή του τριπλού 

επιφράγµατος. 

Τέλος επισηµαίνεται ότι η περίοδος της αδρανοποίησης είναι υποχρεωτική για την 

επιτυχία της αναπαραγωγής και της καλής εµπορικής ποιότητας των σαλιγκαριών 

(http://snailbreeding.net) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες που φαίνεται το επίφραγµα των σαλιγκαριών για ελαχιστοποίηση 

απώλειας υγρασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4.1.Οικολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των σαλιγκαριών 

4.1.α.Η επίδραση του ασβεστίου  

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε τη σχέση του ασβεστίου και των σαλιγκαριών, 

µια σχέση που η πείρα κάθε ερευνητή πεδίου, δείχνει καθαρά ότι είναι θετική. Στα 

ασβεστούχα εδάφη πάντοτε η µαλακοπανίδα είναι πιο πλούσια, ποιοτικά και ποσοτικά σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα µη ασβεστούχα. 

Το πρόβληµα της άµεσης η έµµεσης επίδρασης του Ca στη διαµόρφωση της 

µαλακοπανίδας απασχόλησε και απασχολεί τους επιστήµονες. Ο Trubsbach (1943,1947) 

αναφέρει ότι η άµεση επίδραση του Ca στη µαλακοπανίδα είναι αµελητέα και ότι ο µεγάλος 

αριθµός µαλακίων µιας ασβεστούχου περιοχής οφείλεται στις φυσικές συνθήκες του 

εδάφους, όπως είναι η συνοχή, η υφή, η µεγαλύτερη δέσµευση ηλιακής ενέργειας και το 

ψηλότερο pH. Αντίθετα ο Burch (1955) υποστηρίζει ότι το Ca επιδρά άµεσα στη 

µαλακοπανίδα µια και ανεξάρτητα από τη φύση του πετρώµατος, µάρµαρα, ασβεστολιθική 

άµµος ή άλλο ασβεστούχο πέτρωµα, η µαλακοπανίδα είναι πλούσια. Επίσης πλούσια 

µαλακοπανίδα υπάρχει και σε περιοχές χωρίς ασβεστούχα πετρώµατα που όµως είναι 

εµπλουτισµένες µε Ca από τον άνθρωπο εξαιτίας κτισµάτων, καλλιεργειών και άλλων 

ενεργειών. Ακόµη υποστηρίζεται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του CaCO3 στο 

έδαφος, τόσο µεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση σαλιγκαριών. 

Στα σαλιγκάρια το Ca είναι απαραίτητο στη δηµιουργία του κελύφους, καθώς και σε 

αρκετές από τις λειτουργίες τους, κυρίως όµως στην αναπαραγωγή. Σε πειράµατα µε µικρά 

Helix aspersa διαπιστώθηκε ότι το Ca επιδρά λίγο στην αύξηση του µεγέθους του κελύφους, 

αλλά αυξάνει κατά 3,5 φορές το πάχος του. Γενικά η απουσία Ca προκαλεί ελάττωση ή 

εκµηδένιση της αναπαραγωγικής ικανότητας, τουλάχιστον σε µερικά είδη. 

Στο πεδίο πηγή ασβεστίου για τα σαλιγκάρια γενικά είναι κυρίως το υπόστρωµα και 

για τα φυτοφάγα σαλιγκάρια τα φύλλα των δέντρων. Στην περίπτωση που οι πιο πάνω πηγές 

δεν επαρκούν, τότε τα σαλιγκάρια συνωστίζονται σε ασβεστούχους τοίχους ή τρώνε κελύφη 

άλλων σαλιγκαριών. 

Ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδοµένα υπάρχουν για τις απαιτήσεις συγκεκριµένων ειδών 

σε Ca και αυτά τα λίγα που υπάρχουν αναφέρονται σε είδη που εξαπλώνονται σε περιοχές της 

κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. 
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Συνοπτικά τα δεδοµένα που υπάρχουν για τις σχέσεις ασβεστίου- σαλιγκαριών είναι 

τα εξής:  

α) Το Ca είναι απαραίτητο στα σαλιγκάρια γιατί άµεσα επιδρά στη δηµιουργία του 

κελύφους και σε άλλες λειτουργίες όπως η αναπαραγωγή και γιατί έµµεσα δηµιουργεί εδάφη 

µε υψηλό pH, κατάλληλη υφή και συνοχή στο πέτρωµα, καθώς και περισσότερη δέσµευση 

ηλιακής ενέργειας. 

β) Τα σαλιγκάρια παίρνουν το απαραίτητο  Ca είτε κατευθείαν από το υπόστρωµα είτε 

από τα φύλλα των δέντρων. 

γ) Ανάµεσα στα ασβεστούχα εδάφη, τα καλύτερα είναι αυτά που έχουν πολλές πέτρες 

και βράχια καρστωµένα, καθώς και πλούσιο χώµα (Πληροφορίες από Μυλωνάς 1982, 

Βαρδινογιάννη 1994). 

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα χερσαία σαλιγκάρια προτιµούν 

εδάφη πλούσια σε ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τα χερσαία σαλιγκάρια, όχι 

µόνο για τη δηµιουργία του κελύφους, αλλά και για άλλες βιολογικές τους λειτουργίες πχ. 

αναπαραγωγή ,αύξηση (Boycott 1934).Ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους σε ασβέστιο τα 

σαλιγκάρια διακρίνονται σε ασβεστόφιλα (Αποκλειστικά, έντονα, σχετικά) ή σε αδιάφορα 

ασβεστίου (Συνήθως σαλιγκάρια µε υποπλασµένο ή χωρίς κέλυφος) (Boycott 1934, Μυλωνάς 

1982).Ο αριθµός των ειδών είναι µεγαλύτερος σε ασβεστούχες περιοχές από τις περιοχές 

χωρίς ασβέστιο (Burch 1955, Μυλωνάς 1982, Heller 1988).Το µέγεθος, το πάχος και το 

βάρος Του κελύφους έχουν άµεση σχέση µε την ποσότητα ασβεστίου στο έδαφος. 

4.1.β.Υπόστρωµα 

 

Από τις αρχές του αιώνα η εξάπλωση των χερσαίων σαλιγκαριών Έχει συσχετισθεί µε 

ιδιότητες του επιφανειακού πετρώµατος .Η σκληρότητα του πετρώµατος η περιεκτικότητά 

του σε ασβέστιο και το δηµιουργούµενο έδαφος είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν το χερσαίο σαλιγκάρια (Μυλωνάς 1982, Heller 1988). Και τα τρία τα 

χαρακτηριστικά του πετρώµατος έχουν να κάνουν µε τις βιολογικές λειτουργίες σαλιγκαριών 

(αύξηση, αναπαραγωγή ,θερινή διάπαυση, προφύλαξη) (Heller 1982). 

Η µηχανική σύνθεση του εδάφους, πορώδες, µαλακό, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

στις βιολογικές δραστηριότητες των χερσαίων σαλιγκαριών καθώς χρησιµοποιούν το έδαφος 

για τις βιολογικές τους ανάγκες (γεννούν αυγά, διαθερίζουν κλπ.). 
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4.1.γ.Η επίδραση του pH 

Είναι γνωστό από τη φυσικοχηµεία του εδάφους ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα 

στο pH και το Ca. Γι’ αυτό το λόγο είναι δύσκολο να µελετήσουµε την επίδραση του pH στα 

χερσαία µαλάκια χωριστά από το Ca. Εποµένως είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η επίδραση του 

ph του εδάφους στην εξάπλωση των χερσαίων σαλιγκαριών καθώς είναι αρκετά δύσκολο να 

µελετηθεί ανεξάρτητα από το ασβέστιο. Παρ όλα αυτά οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το ph 

επηρεάζει τον αριθµό των ειδών(Boycott 1934, Μυλωνάς 1982, Heller 1988). Σύµφωνα µε το 

Μυλωνά (1982). Σε όξινους βιότοπους υπάρχει µικρότερος αριθµός σαλιγκαριών από ότι σε 

αλκαλικούς. Ανάλογα µε το pH των βιοτόπων που ζουν, τα σαλιγκάρια διακρίνονται σε 

βασεόφιλα και οξεόφιλα (Μυλωνάς 1982). 

Αρκετοί επιστήµονες (Burch 1955) αµφισβητούν την αξία του pH σαν οικολογικού 

παράγοντα που επιδρά πάνω στην πυκνότητα των ειδών και πληθυσµών, τουλάχιστο σε ένα 

ευρύ φάσµα. Κάποιοι δέχονται ότι ο αριθµός των ειδών και των αντιπροσώπων αυξάνει µε 

την αύξηση του pH, αλλά η αύξηση µειώνεται πολύ στα έντονα αλκαλικά εδάφη. Ακόµη 

κάποιοι υποστηρίζουν επίσης ότι σε ίδιο ποσοστό Ca, εδάφη µε ψηλότερο pH δίνουν 

πυκνότερες µαλακοπανίδες, ενώ κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι η σχέση pH σαλιγκαριών, 

αντίθετα από τη σχέση Ca - σαλιγκαριών δεν είναι άµεση. Ενδιαφέρουσες επίσης είναι οι 

παρατηρήσεις των Boycott (1934) και Cameron (1973) που διαπιστώνουν ότι είδη µε παχύ 

κέλυφος αποφεύγουν πιο πολύ τα όξινα εδάφη από τα υπόλοιπα και του  Heller 1988  ότι είδη 

που ζουν σε χαµηλό pH είναι ικανά να ζήσουν χωρίς Ca. 

4.1.δ. Η επίδραση των φυσικών συνθηκών του εδάφους 

Η συνοχή και η υφή του εδάφους αλλά κυρίως οι πέτρες και τα βράχια επηρεάζουν 

πολύ την εµφάνιση µιας µαλακοπανίδας. Πυκνοί βράχοι και καρστωµένες πέτρες συγκρατούν 

την υγρασία και προσφέρουν καταφύγιο στα σαλιγκάρια. Έτσι ο Boycott (1934) υποστηρίζει 

ότι τα καταφύγια είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας µαζί µε το Ca που επηρεάζει την 

εµφάνιση και διασπορά των µαλακίων. Καταφύγια εκτός από τις πέτρες µπορεί να είναι 

φύλλα, ξύλα, δέντρα, φράχτες, απάνεµες πλαγιές ή και κοιλάδες. 

4.1.ε. Η επίδραση του κλίµατος 

Το κλίµα είναι ένας από τους βασικότερους οικολογικούς παράγοντες που επιδρούν 

πάνω στην εξάπλωση και στον πλούτο µιας µαλακοπανίδας. Η επίδραση αυτή µπορεί να είναι 
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άµεση ή έµµεση. Έµµεση γιατί µεταβάλλει το περιβάλλον τους και άµεση γιατί επιδρά πάνω 

στις βασικές τους λειτουργίες, µεταβάλλοντας τον κύκλο της ζωής τους. Τέσσερις είναι οι 

σπουδαιότεροι κλιµατικοί παράγοντες για τα σαλιγκάρια: η βροχή, η υγρασία, ο άνεµος και η 

θερµοκρασία. 

Όλα τα σαλιγκάρια χρειάζονται απαραίτητα υγρό περιβάλλον για να 

πραγµατοποιήσουν τις βιολογικές τους δραστηριότητες. Βασικοί συντελεστές στη δηµιουργία 

υγρών βιοτόπων είναι η βροχή και η υγρασία, που γίνονται έτσι οι σηµαντικότεροι 

παράγοντες για τα σαλιγκάρια. Βέβαια οι πληµµύρες και η παρατεταµένη και υψηλή υγρασία, 

στο έδαφος, προκαλούν το θάνατο σε µεγάλο αριθµό σαλιγκαριών. Ανάλογα µε τις ανάγκες 

τους σε υγρασία τα σαλιγκάρια χωρίζονται εµπειρικά σε υγρόφιλα και ξηρόφιλα. Το 

υγρόφιλο ή ξηρόφιλο «µοντέλο ζωής» ενός σαλιγκαριού αποτυπώνεται συχνά στο κέλυφός 

του. Έτσι τα υγρόφιλα σαλιγκάρια έχουν λεπτά υαλώδη, χρώµατος καφέ κελύφη, ενώ τα 

ξηρόφιλα έχουν άσπρα κελύφη, παχιά και µε ραβδώσεις. Η συσχέτιση του άσπρου χρώµατος 

µε την ξηρότητα του περιβάλλοντος είναι αναµφισβήτητα µεγάλη. Ακόµη συσχετίζεται το 

αρµάτωµα του ανοίγµατος µε την ξηρότητα. Η συσχέτιση αυτή ισχύει µόνο σε ορισµένες 

περιοχές. Οι ακραίες θερµοκρασίες, καθώς και ο άνεµος, επιδρούν αρνητικά στην εξάπλωση 

των σαλιγκαριών. Για να αντιδράσουν στις συνθήκες αυτές τα σαλιγκάρια εκκρίνουν το 

επίφραγµα, διακόπτοντας έτσι τις δραστηριότητές τους (νάρκη). 

Ο Boycott (1934) δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των καταφυγίων, για τη 

δηµιουργία που µετριάζουν τους αρνητικούς κλιµατικούς παράγοντες, κάνοντας µια 

αφιλόξενη κλιµατικά περιοχή, πλούσια σε είδη και πυκνότητα. 

Σε µία βιογεωγραφική µελέτη η γνώση του κλίµατος της µελετούµενης περιοχής είναι 

απαραίτητη και αυτό διότι αρκετές φορές οι κλιµατικοί παράγοντες καθορίζουν τα όρια 

εξάπλωσης των οργανισµών. Σε ότι αφορά τα χερσαία σαλιγκάρια τόσο η εξάπλωση τους όσο 

και η ποικιλότητά τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το κλίµα της περιοχής. Οι κλιµατικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν κυρίως τα χερσαία σαλιγκάρια είναι η θερµοκρασία του αέρα, η 

βροχόπτωση, η σχ. Υγρασία του αέρα και ο άνεµος (Cameron 1970, Tillier 1981, Μυλωνάς 

1982, Heller 1988). 

Το υγρό περιβάλλον είναι καθοριστικό για τις  βιολογικές λειτουργίες των χερσαίων 

σαλιγκαριών. (Μυλωνάς 1982, Solem 1984, Heller 1988). Θετικά στην εξάπλωση των 

σαλιγκαριών επιδρούν η βροχόπτωση και η υγρασία. (Solem et al. 1981). Η ποικιλότητα της 

µαλακοπανίδας έχει άµεση σχέση µε το ύψος των βροχοπτώσεων αλλά και την εποχικότητά 

τους (Solem 1984, Heller 1988). Το ύψος των βροχοπτώσεων έχει θετική επίδραση στην 
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ποικιλότητα ενώ η εποχικότητα έχει αρνητική. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους σε υγρασία τα 

σαλιγκάρια διακρίνονται σε υγρόφιλα και ξηρόφιλα (Μυλωνάς 1982). Σε ξηρές περιοχές τα 

σαλιγκάρια έχουν πιο παχύ και µικρό κέλυφος, µε περισσότερες σπείρες και µικρότερο 

άνοιγµα και αυτό για να υπάρχουν λιγότερες απώλειες νερού (Tillier 1981, Μυλωνάς 1982, 

Heller 1988). 

Η θερµοκρασία επηρεάζει τον ρυθµό ανάπτυξης των ζώων, τη διάπαυση και την 

µορφή του κελύφους (Μυλωνάς 1982, Heller 1988).  Σε ζεστές περιοχές τα σαλιγκάρια έχουν 

πιο στενά κελύφη µε παχύτερος χείλος, ενώ σε πιο ψυχρές περιοχές είναι µεγαλύτερα µε 

ανάγλυφο κέλυφος και τρίχες. 

Έχει βρεθεί ότι οι ανεµώδεις περιοχές είναι οι πιο ακατάλληλες για τα χερσαία 

σαλιγκάρια (Μυλωνάς 1982, Solem 1984, Cowie 1985, Baur 1988). Οι περιοχές αυτές έχουν 

πιο λίγα υγρόφιλα σαλιγκάρια (Solem et al. 1981, Μυλωνάς 1982, Solem 1984, Cowie 1985). 

Αντίθετα ο άνεµος θεωρείται σηµαντικός παράγοντας στη διασπορά τους. 

4.1.στ. Τροφή-σχέσεις µε βλάστηση 

Τα σαλιγκάρια τρέφονται κυρίως µε φυτά, αλλά υπάρχουν αρκετά σαρκοφάγα, 

σαπροφάγα και παµφάγα. 

Κατά τον Boycott (1934) η φυσική τροφή των φυτοφάγων σαλιγκαριών είναι νεκρά 

τµήµατα ανώτερων φυτών, µύκητες, λειχήνες και φύκη. Πολύ σπάνια τρέφονται µε βρύα. Η 

χλωροφαγία είναι φαινόµενο που εµφανίστηκε δευτερογενώς και πρέπει να έχει σα βασική 

αιτία τη µεταβολή που επέφερε ο άνθρωπος στη χλωρίδα. 

Κύριος πληροφοριοδότης για το τι τρώνε τα σαλιγκάρια είναι ο Fröming (1954, 1962) 

που αναφέρεται µόνο στα σαλιγκάρια της Κ. Ευρώπης. Τα σαλιγκάρια του εδάφους βασικά 

τρέφονται µε σηπόµενη φυτική ουσία συµβάλλοντας έτσι στην αποικοδόµησή της. Τα 

σαρκοφάγα τρέφονται κυρίως µε σκουλήκια, µικρά αρθρόποδα, προνύµφες αρθροπόδων, 

άλλα σαλιγκάρια καθώς και µε µικρά αυγά. 

Ο Burch (1955) βρίσκει ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ οργανικής ουσίας και 

χούµου του εδάφους µε την εµφάνιση και αφθονία των σαλιγκαριών. 

Ο Boycott (1934) υποστηρίζει ότι η τροφή δεν είναι περιοριστικός παράγοντας 

εξάπλωσης  για τα σαλιγκάρια, γιατί αυτά τρέφονται µε µεγάλο εύρος τροφής. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την εκµηδένιση του ανταγωνισµού ανάµεσα στα σαλιγκάρια, µια και νεκρή 

ποικίλη φυτική ουσία υπάρχει άφθονη, σχεδόν παντού. Έτσι ο ανταγωνισµός και τα 

αποθέµατα τροφής που για τα φυτά και τα άλλα ζώα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία 
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βιοκοινωνιών, στα σαλιγκάρια παίζουν ασήµαντο. Γι’ αυτό το λόγο ο χαρακτηρισµός των 

βιοτόπων που γίνεται µε βάση τη βοτανική, δεν είναι επαρκής για τα σαλιγκάρια. Η σχέση 

ανάµεσα στα φυτά και τα άλλα ζώα είναι βιολογική και ειδική, ενώ ανάµεσα στα φυτά και τα 

σαλιγκάρια είναι φυσικοχηµική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να εµφανίζουν διαφορετικές 

φυτοκοινωνίες, ίδιο συνδυασµό σαλιγκαριών και αντίστροφα. Επιπρόσθετα µεταβολή στη 

χλωρίδα δεν ακολουθείται από µεταβολή στη σύνθεση της µαλακοπανίδας ή η µεταβολή 

γίνεται πολύ αργά. 

Μπορούµε όµως γενικά να δεχτούµε ότι η βλάστηση µιας περιοχής που είναι 

αποτέλεσµα κυρίως των φυσικοχηµικών συνθηκών του εδάφους και των κλιµατικών 

συνθηκών, µπορεί να είναι ενδεικτική της µαλακοπανίδας. 

Αντίθετα µε τη σηµαντική επίδραση του κλίµατος στην εξάπλωση των σαλιγκαριών, 

η βλάστηση δεν παίζει σηµαντικό ρόλο και αυτό για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον διότι η 

βλάστηση καθορίζεται από τους αβιοτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. ∆εύτερον έχει 

βρεθεί ότι ούτε τα φυτοφάγα σαλιγκάρια ούτε αυτά που βρίσκουν καταφύγιο σε φυτά έχουν 

προτίµηση σε συγκεκριµένα είδη φυτών (Solem 1984, Heller 1988).  Η βλάστηση θα 

µπορούσε να επηρεάσει µόνο την µικρογεωγραφική εξάπλωση (Cameron 1970, Solem 1984, 

Heller 1988). Σύµφωνα µε τον Μυλωνά (1982) στις Κυκλάδες τα περισσότερα είδη 

σαλιγκαριών ζουν σε ένα ευρύ φάσµα βλάστησης και κανένα είδος που εµφανίζεται συχνά 

δεν περιορίζεται σε έναν τύπο βλάστησης. Τα περισσότερα είδη συναντώνται στη µακκία και 

στα φρύγανα. Η παρουσία φυλλοστρωµνής είναι ίσως το κυριότερο στοιχείο της βλάστησης 

που θα µπορούσε να καθορίσει τη σύνθεση της µαλακοπανίδας (Solem et al. 1981), καθώς 

είναι τύπος καταφυγίου και ενδιαίτηµα κυρίως για µικρού µεγέθους σαλιγκάρια (Tillier 

1981). 

4.1.ζ.Η θέση των σαλιγκαριών στα οικοσυστήµατα 

Ο ρόλος των σαλιγκαριών στα οικοσυστήµατα αντίθετα από ότι ήταν πιστευτό µέχρι 

τώρα είναι σηµαντικός. Τα σαλιγκάρια που τρέφονται µε χλωρά φυτά µπορούν να τα 

καταστρέψουν τελείως, ενώ τα σαλιγκάρια που τρέφονται µε ποώδη, µπορούν να αυξήσουν 

το ύψος των φυτών αυτών. Σηµαντικότερη είναι η επίδραση στο οικοσύστηµα των 

σαλιγκαριών που τρέφονται µε νεκρή φυτική ουσία. Ακόµη βρέθηκε ότι τα σαλιγκάρια 

δεσµεύουν το 50% της ενέργειας των φύλλων, ενώ το υπόλοιπο αποβάλλεται µε τη µορφή 

πολύ µικρών κοµµατιών που γίνονται έτσι κατάλληλα για τροφή σε ισόποδα και άλλα 

µικροαρθρόποδα. Επίσης βρέθηκε ότι σε δάση το 0,35-0,43% του συνολικού βάρους του 
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litter (φυλλοστρωµνή) καταναλώνεται από τα σαλιγκάρια, χωρίς να υπολογισθούν τα 

γυµνοσαλιγκάρια. Εκτός από µερικές εξαιρέσεις τα σαλιγκάρια δεν παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στους τροφικούς κύκλους άλλων ζώων. 

Το µόνο ζώο που τρέφεται αποκλειστικά µε σαλιγκάρια είναι η προνύµφη και το 

νεοτενικό θηλυκό της πυγολαµπίδας. Τα άλλα ζώα που τρέφονται µε σαλιγκάρια όπως 

πουλιά, ποντίκια και ερπετά, έχουν άλλες πιο βασικές πηγές τροφής. 

4.1.η.Βιολογικοί κύκλοι  

Η ποικιλία στο βιολογικό κύκλο των σαλιγκαριών, ακόµα και σε σαλιγκάρια του ιδίου 

είδους και της ίδιας γενιάς δηµιουργεί δυσκολίες στην εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων. Η 

ποικιλία αυτή εµφανίζεται στη γονιµότητα, το χρόνο της γενετικής ωρίµανσης, στο 

καθορισµένο ή ακαθόριστο µέγεθος, στη θνησιµότητα, στη διάπαυση και τέλος στο µέγεθος 

και στη δοµή του πληθυσµού. 

Γενικά οι κύκλοι ζωής των σαλιγκαριών χωρίζονται σε µονοετείς, διετείς και 

πολυετείς και µπορεί να έχουν καθορισµένο ή ακαθόριστο µέγεθος. Μερικά πολυετή 

σαλιγκάρια ζουν πάνω από 15 χρόνια. 

Η εποχή της γονιµοποίησης εξαρτάται από τις κλιµατικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις 

που η διάρκεια ευνοϊκών κλιµατικών συνθηκών είναι µικρή, επέρχεται συγχρονισµός στη 

γονιµοποίηση. 

Η θνησιµότητα ανάµεσα στα αυγά και τα µικρά είναι τεράστια. Τα αίτια είναι βασικά 

η αποξήρανση, αν και τα αυγά µπορούν να αντέξουν µικρές περιόδους ξηρασίας χάνοντας 

ανώδυνα νερό, η διατάραξη της επώασης από άλλα ζώα, κυρίως γαιοσκώληκες, καθώς και το 

φάγωµα από άλλα σαρκοφάγα σαλιγκάρια και αρθρόποδα του εδάφους. 

Υπάρχει θετική σχέση µεταξύ µεγέθους και χρόνου ωρίµανσης. Τα µικρά σαλιγκάρια 

ωριµάζουν συνήθως σε λιγότερο από ένα χρόνο, ενώ τα µεγάλα σε δύο - τρία χρόνια. Η 

σχέση όµως αυτή µεταβάλλεται ανάλογα µε τις περιόδους δραστηριότητας και την ταχύτητα 

µεταβολισµού. 

Στις εύκρατες περιοχές πολλά πολυετή κυρίως σαλιγκάρια πέφτουν σε νάρκη κατά 

τον χειµώνα σε ορισµένο µέρος που γυρίζουν κάθε χρόνο. 

Ο χρόνος ζωής των σαλιγκαριών µπορεί να υπολογιστεί από τις γραµµές διακοπής 

που διακρίνονται στην επιφάνεια του κελύφους και σχηµατίζονται κατά τις περιόδους 

νάρκης. Στα ώριµα άτοµα ο χρόνος ζωής υπολογίζεται επίσης από τον αριθµό των ελασµάτων 

που σχηµατίζουν το χείλος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5.1.Ιστορική αναδροµή  

Η κατανάλωση των σαλιγκαριών ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Έχει διαπιστωθεί 

ότι από την Παλαιολιθική Εποχή µέχρι την ύστερη Εποχή του Χαλκού, τα µαλάκια 

αποτέλεσαν σηµαντικό διατροφικό παράγοντα.  

Στη διάρκεια της Προϊστορικής Εποχής του Αιγαίου, υπήρξε σαφής προτίµηση σε 

συγκεκριµένα είδη οστράκων, κυρίως θαλασσινών, καθώς και στο χερσαίο γαστερόποδο 

Helix. Οι κρητικοί κοχλιοί ήταν εκλεκτό έδεσµα της Μινωικής αλλά παραµένει επίσης και 

της σηµερινής Κρήτης όπου καταναλώνονται περισσότερα σαλιγκάρια, σαν πηγή πρωτεΐνης, 

από οποιοδήποτε άλλο µέρος του κόσµου.  

Πρόκειται για µια τροφή που οι πρόγονοί µας από πολύ παλιά τα είχαν συµπεριλάβει 

στη διατροφή τους, ενώ αργότερα οι Ρωµαίοι τα απολάµβαναν µαγειρεµένα µε διαφορετικούς 

τρόπους. Στην Ρώµη άλλωστε τα σαλιγκάρια θεωρούνταν τροφή των ευγενών και για το λόγο 

αυτό τα εξέτρεφαν σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους των αυλών τους. Τα ψηµένα κελύφη 

σαλιγκαριών, που έχουν βρεθεί σε µεγάλους αριθµούς στις ανασκαφές προϊστορικών 

οικισµών της Ευρώπης, µαρτυρούν ότι οι πρόγονοί µας από πολύ παλιά τα είχαν περιλάβει 

στη διατροφή τους, ενώ αργότερα οι πιο αχαλίνωτοι κοιλιόδουλοι της Ιστορίας, οι Ρωµαίοι, 

όχι απλώς τα απολάµβαναν µαγειρεµένα µε διαφορετικούς τρόπους, αλλά, όπως αναφέρει και 

ο Πλίνιος, συχνά αφιέρωναν και ένα µέρος του κήπου των επαύλεών τους, εξοπλισµένο µε 

ειδικά χωρίσµατα, για την εκτροφή και την πάχυνση διαφορετικών ειδών.  

Ακόµη και τότε, τα σαλιγκάρια θεωρούνταν τροφή πολυτελείας, διότι αν και 

εκτρέφονταν ή εισάγονταν από την Ισπανία και την Αφρική, καταναλώνονταν αποκλειστικά 

από τις υψηλές τάξεις, ενώ οι φτωχοί αρκούνταν σε αυτά που µπορούσαν να βρουν ελεύθερα 

στη φύση. Στο πέρασµα των αιώνων, η κατανάλωση των σαλιγκαριών παρέµεινε χαµηλή, 

λόγω της περιορισµένης προσφοράς. 

Η εντατική του κατανάλωση ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου αιώνα, εξαιτίας κυρίως 

της µεγάλης προβολής των γαστρονοµικών του προσόντων. Στις µέρες µας, τα σαλιγκάρια ως 

έδεσµα είναι περιζήτητα από τους µερακλήδες και στις πέντε ηπείρους. 

(http://greeksnails.comlu.com).Στην Ελλάδα, εκτός από την Κρήτη, όπου οι κάτοικοι είναι 

πιο εξοικειωµένοι και τα σαλιγκάρια αποτελούν µια από τις κύριες τροφές τους, άλλωστε οι 

Κρητικοί είναι πρωταθλητές παγκοσµίως στην κατανάλωσή τους, τα σαλιγκάρια δεν είναι 
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ιδιαίτερα αγαπητά, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που πραγµατικά αηδιάζουν στο άκουσµα και 

την θέα τους. 

5.1.α. Κατανάλωση στην Ευρώπη 

Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα στην κατανάλωση σαλιγκαριών, µε την ευρύτερη 

µαγειρική χρήση του προϊόντος και την εµπορευµατοποίησή του, πραγµατοποιώντας 

εισαγωγές, µεταξύ των άλλων και από τη χώρα µας. Εδώ και χρόνια παραµένει σε όλο τον 

κόσµο η πιο παραγωγική χώρα σ’ αυτόν τον τοµέα, µε πάνω από 1.500.000 τόνους 

επεξεργασµένου προϊόντος, εµπορευµατοποιηµένου και εξαγώγιµου σε όλο τον κόσµο. Ως 

προς την κατανάλωση, η Ιταλία, τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πάνω 

από την Ισπανία και τη Γερµανία, παραµένοντας φυσικά πίσω από τη Γαλλία. 

Στην Ελλάδα, καταγράφηκε η πιο υψηλή κατανάλωση "κατά κεφαλή": περίπου 

40.000 τόνοι το 2005, µε κατανάλωση πάνω από 500 γραµµάρια ανά άτοµο ετησίως 

(http://www.exipno.gr) 

Οι µεγαλύτερες ποσότητες σαλιγκαριών που διακινούνται στην παγκόσµια αγορά 

προέρχονται από φυσικούς πληθυσµούς, γι’ αυτό και σε ορισµένες χώρες, ιδιαίτερα της 

Ευρώπης, λόγω της υπερσυλλογής, έχουν ήδη εξαφανιστεί τα περισσότερα εδώδιµα είδη. Στη 

Γαλλία και τη Γερµανία π.χ. κάποια από αυτά θεωρούνται προστατευόµενα είδη.  

Στη χώρα µας, η περίοδος συλλογής σαλιγκαριών καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα 

από τον Μάρτιο µέχρι τον Ιούνιο Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, συλλέγονταν 800-1.000 

τόνοι χοχλιών (Helix aspersa) το χρόνο, ενώ σήµερα µε δυσκολία ξεπερνούν τους 150. 

5.2. ∆ιατροφική αξία σαλιγκαριών 

Το κρέας των σαλιγκαριών συγκεντρώνει και αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε 

άλλα κρέατα. Παρουσιάζει αφενός χαµηλή περιεκτικότητα σε θερµίδες και λίπη και αφετέρου 

υψηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, απαραίτητα αµινοξέα και ευεργετικά 

λιπαρά οξέα. Οι τελευταίες έρευνες αναδεικνύουν το κρέας των σαλιγκαριών ως έναν από 

τους θετικούς διατροφικούς παράγοντες της µεσογειακής δίαιτας. Η υψηλή βιωσιµότητα των 

κατοίκων της Κρήτης και τα χαµηλά ποσοστά καρκίνου, συσχετίστηκαν και µε τη συχνή 

κατανάλωση σαλιγκαριών, εκτός από το ελαιόλαδο. Η θερµιδική αξία του κρέατος των 

σαλιγκαριών είναι 60-90 Kcal ανά 100 g κρέατος έτοιµου προς κατανάλωση, µικρότερη από 

το κρέας διάφορων ψαριών, πτηνών και θηλαστικών. Το περιεχόµενο σε πρωτεΐνη είναι 

υψηλό και κυµαίνεται από 10 έως 16% του νωπού βάρους. Το ποσοστό των λιπών αποτελεί 
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το 0,5 έως 2% του ολικού νωπού βάρους και συνήθως είναι λίγο µεγαλύτερο στα νεαρά 

άτοµα.  

Η ανάλυση της σύστασης των λιπιδίων δείχνει σχετικά υψηλό ποσοστό πολύ-

ακόρεστων λιπαρών οξέων. Συγκεκριµένα τα συνολικά κεκορεσµένα λιπίδια (SFA) 

καταλαµβάνουν το 25,78%, τα µονοακόρεστα (MFA) αποτελούν το 18,55% και τα πολύ-

ακόρεστα (PUFA) αποτελούν το υπόλοιπο 18% . Από τα πολυακόρεστα ο λόγος Ω-3 /Ω-6 

κυµαίνεται από 0,2 έως 2 που µε βάση τις σύγχρονες διατροφικές απόψεις θεωρείται πάρα 

πολύ καλός και 5 συγκρίσιµος µε τα ψάρια (από 0,5 έως 8). Θα µπορούσαν τα σαλιγκάρια 

επάξια να αντικαταστήσουν τα ψάρια, τουλάχιστον σε περιοχές που αυτά δεν είναι διαθέσιµα. 

Το περιεχόµενο σε νερό είναι υψηλό και ποικίλλει από 73-89%. Είναι πολύ ευεργετικά για 

την υγεία του, γιατί έχουν αντιφλεγµονώδεις επιδράσεις..  

Όσον αφορά στα ανόργανα στοιχεία (µέταλλα) το κρέας των σαλιγκαριών αποτελεί 

καλή πηγή ασβεστίου, φωσφόρου, µαγνησίου, καλίου και νατρίου. Ορισµένοι ερευνητές 

προτείνουν την κατανάλωση σαλιγκαριών ως εναλλακτική πηγή ασβεστίου και φωσφόρου, 

δυο συστατικών πολύ σηµαντικών για την ανάπτυξη των οστών. Όσον αφορά στα 

ιχνοστοιχεία, το κρέας των ειδών αυτών αποτελεί καλή πηγή σεληνίου (27,4 µg/100mg), 

παρέχοντας ουσιαστικά στον καταναλωτή το 50% της συνιστώµενης ηµερήσιας ποσότητας 

που απαιτείται για πρόσληψη από µια ενήλικη γυναίκα (που είναι 50 µg/ ηµέρα) και το 1/3 

για ένα άνδρα. Το σελήνιο έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες προστατεύοντας από 

καρδιοπάθειες και καρκίνο (κυρίως του προστάτη), συµβάλλοντας επίσης στη λειτουργία του 

θυρεοειδή αδένα και του ανοσοποιητικού συστήµατος.  

Εκτός όλων των παραπάνω αναφερθέντων, η σάρκα των σαλιγκαριών αποτελεί και 

σηµαντική διαιτητική πηγή βιταµινών. Η νιασίνη είναι µια υδροδιαλυτή βιταµίνη του 

συµπλέγµατος Β µε ευεργετική επίδραση στο νευρικό και καρδιαγγειακό σύστηµα. Είναι 

αξιοσηµείωτα σταθερή και ανθεκτική στη θερµότητα, το µαγείρεµα και την αποθήκευση των 

τροφίµων. Η περιεκτικότητα του κρέατός τους σε νιασίνη είναι 1,4 mg/100g βρώσιµου 

κρέατος και αντιστοιχεί σε κατανάλωση 50 g τυριού και 150 g από γιαούρτι, φακές ή πατάτες 

που θεωρούνται καλές πηγές αυτής της βιταµίνης (http://greeksnails.comlu.com). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1.: Σύγκριση της διατροφικής αξίας του κρέατος των σαλιγκαριών µε το 

κρέας βοδινού, πουλερικών και ιχθύων (Cheney, 1988) 

 ΒΟ∆ΙΝΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΙΧΘΥΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 

Θερµιδική αξία 

(ανά 100 g) 

163 120 70 60 έως 90 

Πρωτεΐνες (%) 22,1 8,5 15 13,5 

Λίπη (%) 11,5 12 1,5 0,5 έως 0,8 

Νερό (%) 72 70,6 81 83.8 

 

Τα σαλιγκάρια που συλλέγονται από τη φύση και καταναλώνονται είναι ηλικίας 2-4 

χρονών, ενώ στο εκτροφείο η αντίστοιχη αύξηση επιτυγχάνεται σε χρονικό διάστηµα 4-9 

µηνών. Τα µικρά και τα γέρικα σαλιγκάρια έχουν σάρκα σκληρή .Εποµένως µπορούµε 

αµφιβόλως να πούµε ότι τα σαλιγκάρια είναι µια υγιεινή , εύπεπτη , νόστιµη και θρεπτική 

τροφή. 

5.3. Προσβολές και Ασθένειες των σαλιγκαριών-πρόληψη- θεραπεία. 

Σε εκτατικά συστήµατα, τα αίτια του αφύσικου θανάτου ή ασθένειας οφείλονται 

συνήθως σε αρπακτικά και παράσιτα. Στα συστήµατα εντατικής κτηνοτροφίας, πιο πιθανόν 

είναι από βακτηριακές λοιµώξεις. Σχεδόν πάντα, η έλλειψη υγιεινής καθιστά πρόσφορο το 

έδαφος για τις ασθένειες τού σαλιγκαριού. Για την πρόληψη πολλών ασθενειών είναι 

σηµαντική η διατήρηση καθαριότητας και υγιεινής στην κτηνοτροφία, η αποφυγή υψηλής 

πυκνότητας πληθυσµού, η αποµάκρυνση των περιττωµάτων και των νεκρών ζώων που 

πεθαίνουν από οποιαδήποτε αιτία. Κατά την εµφάνιση του παρασίτου, είναι σηµαντικό να 

γνωρίζουµε την αιτία, διότι η λύση για κάθε πρόβληµα (ακάρεα, ταινία, ή οποιοδήποτε άλλο) 

είναι διαφορετική. Κατ' αρχάς, βλέπουµε το ζώο µε ένα µεγεθυντικό φακό για να δούµε τον 

επιβλαβή οργανισµό, αν δεν τον βλέπουµε τότε η νόσος οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε 

πρόβληµα βακτηριακού χαρακτήρα. Τα παράσιτα φαίνονται µε µεγεθυντικό φακό, τα 

βακτήρια µε µικροσκόπιο. 
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Παράσιτα. 

Στην φύση, τα σαλιγκάρια που συνήθως έχουν παράσιτα, δεν θα δηµιουργήσουν 

σοβαρά προβλήµατα. Ωστόσο, σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, κυρίως λόγω των προβληµάτων 

της υψηλής θερµοκρασίας και της υγρασίας ή από προβλήµατα συνωστισµού στα πάρκα, η 

παρασιτική λοίµωξη µπορεί να προκαλέσει ακόµη και τον θάνατο πολλών ζώων. 

Τα πιο κοινά παράσιτα του σαλιγκαριού είναι τα εξής: 

Α) Helminth (Έλµινθες - Σκουλήκια) 

Αυτά τα παράσιτα που επηρεάζουν τα σαλιγκάρια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

1) Νηµατώδη Παράσιτα 

Οι νηµατώδεις είναι κυλινδρικά σκουλήκια που εµφανίζονται στην επιφάνεια τού 

περιβλήµατος. Το να εντοπίσετε ένα νηµατώδες παράσιτο δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν 

διάφορα είδη νηµατωδών. Τα πιο γνωστά και συνήθη στο Helix aspersa είναι τα εξής: 

Alloionema appendiculatum 

Το ενήλικο έχει κατά προσέγγιση µέγεθος έως 1 χιλιοστό και ζει στο έδαφος, όπου 

γεννάει τις προνύµφες του, που µπορούν να εισχωρήσουν στο σώµα του σαλιγκαριού µέσω 

της επαφής. Βασική συνέπεια είναι η υπανάπτυξη και µπορεί να οδηγήσει ακόµη και στον 

θάνατο σε νεαρά άτοµα 

Angiostoma aspersae 

Έχει µέγεθος µεγαλύτερο από το 

προηγούµενο, περισσότερο από 2 χιλιοστά 

σε µήκος. Το παράσιτο µπαίνει στο 

σαλιγκάρι µέσω της αναπνευστικής οδού 

όπου και γεννά. Οι προνύµφες δε 

εγκαθίστανται ανάµεσα στο κέλυφος και το 

σώµα του σαλιγκαριού, το σώµα 

αποκολλάται στην συνέχεια από το κέλυφος 
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µε αποτέλεσµα τον σίγουρο θάνατο. Εργαστηριακές µελέτες έχουν δείξει ότι αυτός ο 

νηµατώδης έχει προκαλέσει τον θάνατο σε πολλούς πληθυσµούς σαλιγκαριών. 

Nemhelix sp. (π.χ. Nemhelix bakeri) 

Αυτός ο νηµατώδης έχει µέγεθος 2 χιλιοστών και προσβάλλει το γεννητικό σύστηµα 

του Helix aspersa. Κανονικά δεν είναι υπεύθυνος για τους θανάτους µεγάλου αριθµού 

σαλιγκαριών, αλλά είναι µια αιτία της υπογονιµότητας, εάν η προσβολή είναι πολύ υψηλή. 

Phasmarhabditis hermaphroditae 

Σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες, το παράσιτο 

επηρεάζει µόνο άτοµα ηλικίας κάτω των τριών µηνών, 

ιδίως τα µικρά που ζυγίζουν λιγότερο από ένα 

γραµµάριο. Οι ενήλικοι είναι πιο ανθεκτικοί στον 

παρασιτισµό στην φύση. 

 

Παθογένεια και η µορφή εµφάνισης της νόσου. 

Ο κύκλος ζωής της νόσου έχει ως εξής: 

Οι µολυσµατικές προνύµφες εισέρχονται στο σώµα του ξενιστή (το σαλιγκάρι) από το 

έδαφος και διοχετεύουν τα βακτήρια που µεταφέρουν. Αυτά τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται 

και προκαλούν ασθένειες. Εν τω µεταξύ, οι προνύµφες µεταµορφώνονται µέσα στους 

ενήλικες και αναπαράγονται στο εσωτερικό τους. Μετά από 3-7 ηµέρες, το σαλιγκάρι 

πεθαίνει και οι νέες µολυσµατικές προνύµφες εκκολάπτονται και διασκορπίζονται έξω σε 

αναζήτηση νέων θυµάτων. 

Αίτια, πρόληψη και θεραπεία της ασθένειας: 

• Αν το φαγητό για τα σαλιγκάρια, βρίσκεται σε κακή κατάσταση (µούχλα ή ζύµωση). 

• Αν το υπόστρωµα αναπαραγωγής δεν είναι ασφαλές ή δεν έχει απολυµανθεί είναι 

πιθανή η εµφάνιση αυτής της προσβολής. 
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• Τα κόπρανα είναι µια άλλη πηγή µόλυνσης, µε τα οποία τα βακτήρια και οι 

νηµατώδεις πολλαπλασιάζονται επιτυχώς. Οι γαιοσκώληκες είναι ικανοί βοηθοί στο 

έργο της καθαριότητας, καθώς ανακυκλώνουν τα κόπρανα των σαλιγκαριών. Όµως τα 

σκουλήκια προλαβαίνουν να καθαρίζουν µέχρις ενός σηµείου, ως ότου τα σαλιγκάρια 

να γίνουν τριών µηνών περίπου, µετά λόγω της αύξησης του όγκου των κοπράνων 

πρέπει να υπάρξει παρέµβαση τού ανθρώπου και αποµάκρυνσή τους. 

Αυτές είναι οι τρεις κύριες αιτίες για την εµφάνιση προβληµάτων υγείας. 

Για την θεραπεία από µια προσβολή των νηµατωδών δεν χρησιµοποιούνται 

φαρµακευτικά προϊόντα φωσφόρου, επειδή είναι πολύ τοξικά, αφήνουν πολλά κατάλοιπα, 

επηρεάζουν το νευρικό σύστηµα και αν χρησιµοποιηθούν ακόµη και σε µικρές ποσότητες 

µπορεί να σκοτώσουν έναν ολόκληρο πληθυσµό σαλιγκαριών. Εφόσον ο κύκλος ζωής τής 

νόσου είναι γνωστός ακριβώς, απλά πρέπει την κάθε ηµέρα να αφαιρούνται τα σαλιγκάρια 

που δείχνουν άρρωστα σε εµφάνιση, έτσι ώστε οι νηµατώδεις που υπάρχουν σε αυτά να µην 

έχουν χρόνο να εξαπλωθούν στο έδαφος σε αναζήτηση νέων θυµάτων. Σε αυτήν την 

περίπτωση όπως και σε όλες τις άλλες, η καλή υγιεινή και η καθαριότητα είναι ουσιαστικής 

σηµασίας. Συστήνεται σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις (αν και πολύ σπάνια), η θεραπεία µε 

λεβαµισόλη, αλβενδαζόλη, mebendazole, γενταµυκίνη, κλπ.). Αυτά τα φάρµακα 

χρησιµοποιούνται για την θεραπεία παρασιτώσεων των νηµατωδών σε άλλα είδη ζώων. Οι 

ουσίες αυτές αναµειγνύονται µε τρόφιµα ή διαλύονται σε ποτίστρες.Παρόλο που η χρήση δεν 

συνιστάται, µε την λήψη κατάλληλων µέτρων καταπολεµείται η προσβολή. 

Τα συµπτώµατα της νόσου και ο τρόπος προσδιορισµού: 

Όταν η νόσος ξεκινά δεν υπάρχουν προφανή συµπτώµατα. Στη συνέχεια, όταν το 

στάδιο έχει προχωρήσει ήδη τα ληθαργικά σαλιγκάρια παύουν να αναπαράγονται και τελικά 

πεθαίνουν. Για να προσδιοριστεί η αιτία τής µόλυνσης, πρέπει να τοποθετηθεί το σαλιγκάρι 

σε ένα δοχείο µε νερό, να παρατηρηθεί µε µεγεθυντικό φακό το σώµα τού σαλιγκαριού και το 

κέλυφός του. Με το φως µπορούν να διακριθούν µε την παρατήρηση πολλά παράσιτα σε 

σχήµα κωνικό, κυλινδρικό, συχνά µε τα δύο άκρα τους φωτεινά, λευκά ή υπόλευκα και 

µερικές φορές διαφανή. 
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Το µέγεθος αυτών των παρασίτων εξαρτάται από τον βαθµό ανάπτυξής τους, µεταξύ 

0,5 και 1 χιλιοστού. Μερικές φορές είναι πολύ µικρά και µοιάζουν πολύ λεπτά. Σε µια 

σταγόνα νερό, παρατηρείται ότι τα παράσιτα κινούνται τροµωδώς (τρέµουλο) ή δεν κινούνται 

µε συντονισµένο τρόπο. 

2) Trematodes 

Οι παρασιτικοί σκώληκες (Trematoda, 

Τρηµατώδεις) είναι µια τάξη στην κατηγορία των 

Πλατυελµίνθων (Platyhelminthes), συνοµοταξία που 

περιέχει δύο οµάδες των παρασιτικών επίπεδων 

σκουληκιών, που συνήθως αναφέρονται ως τρηµατώδεις "flukes". Υπάρχουν περίπου 18,000 

µε 24,000 είδη τα οποία χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες. Σχεδόν όλα τα trematoda είναι 

παράσιτα των µαλακίων και των σπονδυλωτών. Είναι επίπεδα οβάλ σκουλήκια το µέγεθός 

τους αρχίζει από το ένα χιλιοστό και φτάνει τα 7 µέτρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί ο περίεργος τρόπος πολλαπλασιασµού και ανάπτυξής του Leucochloridium 

paradoxum. Το παράσιτο χρησιµοποιεί διάφορα πουλιά ως ξενιστές για να πολλαπλασιαστεί, 

ενώ για την ανάπτυξή του (ενδιάµεση υποδοχή) χρειάζεται διάφορα είδη σαλιγκαριών να 

παίξουν τον ρόλο του ξενιστή. Το παράσιτο ενηλικιώνεται στο έντερο του πτηνού, παράγει τα 

αυγά που τελικά καταλήγουν στο έδαφος σε κόπρανα του ζώου. Ορισµένα από αυτά τα αυγά 

καταπίνονται από ένα σαλιγκάρι όπου θα εκκολαφθούν µέσα στο σώµα του σε 

µικροσκοπικές, διαφανείς προνύµφες (miracidium). Αυτές οι προνύµφες µεγαλώνουν και 

γίνονται σαν ένας σάκος στην εµφάνιση. Αυτό το στάδιο είναι γνωστό ως σποροκύστη και 

αποτελεί µια κεντρική µάζα στον πεπτικό αδένα του σαλιγκαριού που εκτείνεται σε ένα σάκο 

γεννητόρων στο κεφάλι του, στον πόδα και στο στέλεχος του µατιού. Αυτά τα παράσιτα 

βρέθηκαν και σε όργανα που έχουν άµεση σχέση µε την αναπαραγωγή, µε αποτέλεσµα σε 

πολλές µεµονωµένες περιπτώσεις τον ευνουχισµό. Ωστόσο, σε µεγάλο βαθµό τα µολυσµένα 

σαλιγκάρια µπορούν να πεθάνουν λόγω των τραυµατισµών που παράγουν οι προνύµφες 

εντός τού σώµατος τού ξενιστή τους. 

 

 

 



66 

 

3) Cestode 

 

Κεστώδεις Cestoda (Cestoidea) είναι το 

όνοµα που δόθηκε σε µια τάξη παρασιτικών 

επίπεδων σκουληκιών, που κοινώς τα αποκαλούν 

ταινίες, της συνοµοταξίας Platyhelminthes. Τα µέλη 

της ζουν στο πεπτικό σύστηµα των σπονδυλωτών ως ενήλικα, και συχνά στα όργανα των 

διαφόρων ζώων σε νεαρή ηλικία. Εισέρχονται στο σώµα τού σαλιγκαριού µέσω της τροφής, 

στο πεπτικό σύστηµα. Μόλις αγκιστρωθεί στο εντερικό τοίχωµα του ξενιστή η ταινία 

απορροφά θρεπτικά συστατικά από το δέρµα του, καθώς τα τρόφιµα αφοµοιώνονται από τον 

ξενιστή και αρχίζει να αναπτύσσει µια µακρά ουρά, µε το κάθε τµήµα της να περιέχει ένα 

ανεξάρτητο πεπτικό και αναπαραγωγικό σύστηµα. Τα παράσιτα αυτά δεν προκαλούν τον 

θάνατο τού σαλιγκαριού. 

Β) Άκαρι Riccardoella limacum 

 

Ένα από τα σοβαρότερα κρούσµατα για τα 

σαλιγκάρια, προκαλείται από ένα παράσιτο που ονοµάζεται 

Riccardoella limacum. Είναι κοινώς γνωστό ως άκαρι του 

γυµνοσάλιαγκα. Αυτό το παράσιτο εισέρχεται 

(χρησιµοποιώντας ένα νύχι - άγκυρα στα άκρα των µελών 

του), στην κοιλότητα τού µανδύα και από εκεί στην 

αιµολέµφο τού ξενιστή. Σταδιακά υπάρχει µια σηµαντική απώλεια βάρους που οδηγεί σε 

αναιµία, καθώς πίνει το αίµα του ξενιστή, οδηγώντας ακόµη και στον θάνατο. Αυτό το 

παράσιτο είναι λευκό ή κίτρινο, περίπου 0,3 χιλιοστά, απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες (που 

συµβαίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού) και συνήθως οφείλεται στην έλλειψη 

υγρασίας. Μεταδίδεται επίσης µέσω των ενδυµάτων τού επιχειρηµατία και των σκευών 

(σίτιση, το πότισµα). Τα ακάρεα έχουν παρατηρηθεί να µετακινούνται από ξενιστή σε 

ξενιστή όταν τα σαλιγκάρια ζευγαρώνουν και όταν συναθροίζονται σε υγρό έδαφος και κάτω 

από πέτρες στη διάρκεια της ηµέρας. Έχει αποδειχθεί ότι τα ακάρεα µετακινούνται κατά 

προτίµηση σε φρέσκια βλέννα, όπου και ταξιδεύουν κατά µήκος, έχοντας έτσι τη δυνατότητα 
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να ακολουθήσουν τα µονοπάτια της σε νέους ξενιστές. Μόλις τα σαλιγκάρια µολυνθούν 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να µεγαλώσουν και δείχνουν µειωµένη όρεξη για 

ζευγάρωµα, δραστηριότητα και διατροφή. Οι µολυσµένοι γυµνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια 

παράγουν λιγότερα αυγά από τα υγιή άτοµα. Επίσης µειώνονται και τα ποσοστά επιβίωσης 

τον χειµώνα. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά στον πνεύµονα του ξενιστή, τα οποία στην 

συνέχεια εκκολάπτονται εκεί σε 8-12 ηµέρες σαν προνύµφες µε έξι πόδια, (και υπόκεινται σε 

τρία στάδια νύµφης). Ολόκληρος ο κύκλος ζωής τους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα σε 20 

ηµέρες, υπό ιδανικές συνθήκες. Τα αυγά δεν εκκολάπτονται καθόσον το σαλιγκάρι είναι σε 

χειµερία νάρκη. Αυτά τα ακάρεα συνήθως υπάρχουν στα σαλιγκάρια και δεν είναι 

ανησυχητικό αν το ποσοστό είναι λιγότερο από 60 ακάρεα / σαλιγκάρι. Για να είναι µια 

αποικία των ακάρεων πραγµατικά επιβλαβής, θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ακάρεα / 

σαλιγκάρι. 

Πρόληψη και θεραπεία. 

Τα ακάρεα µεταδίδονται από σαλιγκάρι σε σαλιγκάρι ακόµα και αν δεν βρίσκονται σε 

άµεση επαφή, αλλά κοντά. Αυτό γίνεται µε την σίτιση, το πότισµα, ή τα ρούχα του εκτροφέα. 

Για να αποτραπεί η εξάπλωση της µόλυνσης πρέπει να αποµονώσουµε τα µολυσµένα ζώα. 

Πρέπει να τοποθετούνται σε µια περιοχή µακριά από τα υπόλοιπα, σε κουτιά µε 

αποστειρωµένο υπόστρωµα, καθαρό φαγητό και νερό, καθώς και αποκλειστική χρήση τής 

ζώνης αποµόνωσης. Μετά τον χωρισµό τους, χρησιµοποιείται µια φυσική µέθοδος για την 

καταπολέµηση των ακάρεων που περιλαµβάνει εµβάπτιση των σαλιγκαριών που έχουν 

µολυνθεί σε ένα συµπυκνωµένο χυµό βοτάνων, πιπεριάς, σκόρδου, δενδρολίβανου. Εάν το 

πρόβληµα δεν επιλυθεί, αυτά τα ζώα πρέπει να θανατωθούν. 

Επί τού παρόντος δεν υπάρχουν φάρµακα στην αγορά για να αντιµετωπίσουν αυτό το 

συγκεκριµένο ζήτηµα. Για την εξάλειψη µε χηµικά, υπάρχουν φάρµακα που περιέχουν το 

υποκατάστατο πύρεθρο (µια χηµική ουσία που σκοτώνει τα ακάρεα), το οποίο στην φύση 

υπάρχει στο Χρυσάνθεµο (Chrysanthemum cinerariaefolium). Παράγεται κυρίως από τα άνθη 

πυρέθρου (χρυσανθέµου). Η κίτρινη σκόνη που αποτελεί το πύρεθρο οφείλει την 

εντοµοκτόνο ιδιότητά της στην παρουσία δύο οργανικών ενώσεων που λέγονται πυρεθρίνες 

και περιέχονται στα άνθη. Οι ενώσεις αυτές είναι δηλητηριώδεις για τα έντοµα, αλλά 

αβλαβείς για τον άνθρωπο. 
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Σύµφωνα µε ορισµένους εµπειρογνώµονες σχετικά µε το πρόβληµα του ελέγχου των 

ακάρεων, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ως προληπτικό µέτρο βότανα στη γεωργική 

εκµετάλλευση, όπως λεβάντα ή δενδρολίβανο. Προφανώς αν υπάρχουν τα φυτά αυτά, 

φεύγουν τα ακάρεα. 

Η χρήση άλλων ουσιών, όπως η φορµαλδεΰδη ή φαινικό οξύ, οξικό οξύ, δεν είναι 

κατάλληλα για την θεραπεία των ακάρεων. Όσον αφορά στην προστασία από ακάρεα σε ένα 

φυσικό περιβάλλον (εκτατική εκτροφή), όταν οι καιρικές συνθήκες (υγρασία και 

θερµοκρασία) δεν είναι κατάλληλες και τα σαλιγκάρια βρίσκονται σε κατάσταση 

αδρανοποίησης ή διάπαυσης (νάρκης) το ζώο προστατεύεται από το επίφραγµά του. 

Σε εκτεταµένες καλλιέργειες αυτή η διαδικασία γίνεται φυσικά γι' αυτό δεν 

αναπτύσσονται σε ζηµιογόνους πληθυσµούς τα ακάρεα. Τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται 

αντίθετα στην εντατική εκτροφή, διότι οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας είναι πάντα 

οι ίδιες. Για τον έλεγχο ή την εξάλειψη των ακάρεων (µονάδες εντατικής εκτροφής) θα πρέπει 

να µπαίνουν τα σαλιγκάρια στα πάρκα, το καλοκαίρι.Σε µελέτες σε ζώα που έχουν 

προσβληθεί από ακάρεα, διαπιστώθηκε ότι τα σαλιγκάρια από ελεγχόµενες µονάδες 

(εντατικός τύπος) φέρουν έως και πέντε φορές περισσότερο από αυτά τα ακάρεα, από ότι σε 

εκτεταµένες εκµεταλλεύσεις. Επίσης να σηµειωθεί ότι η παρουσία των ακάρεων στα 

σαλιγκάρια σηµαίνει σηµαντικά µειωµένη συγκέντρωση σπερµατοζωαρίων, περιορίζοντας 

έτσι την γονιµότητά τους. 

Γ) ∆ίπτερα 

Μία οικογένεια ∆ιπτέρων (Sciomzyidae) περιλαµβάνει είδη που οι προνύµφες τους είναι 

θηρευτές χερσαίων σαλιγκαριών και γυµνοσαλιάγκων (Foote 2008). 

Ο τρόπος προσβολής αυτών των τριών κατηγοριών παρασίτων έχει ως εξής: 

Τα παράσιτα αυτά µπαίνουν στο σώµα ενός νεκρού σαλιγκαριού ή σε άτοµα που έχουν µια 

έντονη αδυναµία και τρέφονται µε ιστούς τους. Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή τους 

είναι ο σε βάθος καθαρισµός τού περιβλήµατος. 

 

 



69 

 

Τα πιο κοινά Παθογόνα του σαλιγκαριού είναι τα εξής: 

Α) (Pseudomonas) 

 

Οι ψευδοµονάδες (Pseudomonas spp.), είναι 

πολύ κοινά βακτήρια που µολύνουν όλα τα είδη ζώων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπων. Υπάρχουν 

διάφορα είδη που µπορούν να παρατηρηθούν µόνο µε 

την χρήση µικροσκοπίου. 

Τα συµπτώµατα τής νόσου: 

Η ασθένεια προσβάλλει το έντερο των ζώων και προκαλεί παράλυση, που σταµατά 

κάθε δραστηριότητα και παρεµποδίζει την ανάπτυξη. Αντιπροσωπεύει τεράστιες απώλειες 

για τον εκτροφέα. Στην πρώτη φάση της νόσου παρατηρώντας το σώµα τού σαλιγκαριού, 

βλέπουµε ότι παραµένει εντός τού κελύφους, σταµατά να παράγει βλέννα, παρουσιάζοντας 

µια πτυχή ξηρασίας. 

Αργότερα, σε µια δεύτερη φάση, το σαλιγκάρι έχει παραλύσει µένοντας µέσα στο 

κέλυφός του και δεν υπάρχει πλέον αντίδραση. Παρατηρώντας τον πόδα του, βλέπουµε την 

έλλειψη λαµπρότητας, έχουν µια χαλαρή εµφάνιση και σχηµατίζουν ένα πράσινο υγρό γύρω, 

το οποίο αρχίζει να µυρίζει πολύ δυσάρεστα. Τα σαλιγκάρια που επηρεάζονται πεθαίνουν 

λίγο µετά, εντελώς υγροποιηµένα. 

Αίτια της νόσου, των παρασίτων και µέτρα για την πρόληψη και την θεραπεία: 

Αγνοούνται οι αιτίες για την εµφάνιση αυτού τού βακτηρίου, αν και ορισµένοι 

συγγραφείς ισχυρίζονται ότι αυτό οφείλεται στις αλλαγές της υγρασίας ή της θερµοκρασίας, 

την κακή διατροφή ή την έλλειψη επαρκούς καθαριότητας, λόγω πληµµελούς αποµάκρυνσης 

των κοπράνων. 

Για την ασθένεια είναι πιο εύκολο να πραγµατοποιηθεί µια εργαστηριακή ανάλυση. 

Είναι σηµαντικό να υπάρχει προφύλαξη µόλις παρατηρούνται άρρωστα ζώα, για την 

πρόληψη τής επιδηµίας. Μερικοί συγγραφείς συνιστούν επίσης αντιβιοτικά ή φάρµακα sulfa 

(αντιβακτηριδιακές σουλφοναµίδες) αραιωµένα σε νερό µε ψεκασµό επί τόπου στα 
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διαµερίσµατά τους ή στα ίδια τα ζώα. Ένας τρόπος για την καταπολέµηση αυτής τής 

ασθένειας είναι να εφαρµόζονται οι κανόνες υγιεινής στις εκτροφές, καθώς επίσης και στα 

τρόφιµα και τα πάρκα ανάπτυξης, µε σταθερή θερµοκρασία και υγρασία, χωρίς απότοµες 

αλλαγές. 

Μυκητιάσεις 

Οι µύκητες είναι οργανισµοί που µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα στην 

κτηνοτροφία, αλλά η λύση είναι απλή. Υπάρχουν βασικά τρία είδη µυκήτων που κάνουν 

κακό στα σαλιγκάρια: 

1) Fusarium: 

Το φουζάριο είναι ένα µεγάλο γένος 

νηµατοειδών µυκήτων, ευρέως κατανεµηµένων 

στο έδαφος και σε συνευρέσεις µε φυτά. Τα 

περισσότερα είδη είναι αβλαβή σαπρόβια και 

σχετικά άφθονα µέλη της µικροβιακής 

βιοκοινωνίας του εδάφους. Ορισµένα είδη 

παράγουν µυκοτοξίνες. 

2) Verticillium: 

Η ανάπτυξη αυτού του µύκητα γίνεται σε 

βάρος του εµβρύου, καθώς προκαλεί την αποβολή 

των αυγών ή τον θάνατο λίγο µετά την γέννηση. 

Αφορά τα αυγά. Ο µύκητας προκαλεί την ασθένεια 

τη γνωστή ως ροζ αυγό. Αυτός ο µύκητας είναι 

ευδιάκριτος καθώς αλλάζει το χρώµα των υγιών 

ωαρίων που είναι λευκό ιριδίζον µε διάµετρο 3-6 

χιλιοστά σε διαφορετικό χρώµα (γκρι, ροζ). Η 

ασθένεια αυτή προκαλείται από την έλλειψη καθαριότητας ή τη ρύπανση τής γης. Μολονότι 

η συχνότητα εµφάνισης της ασθένειας αυτής δεν είναι υψηλή. Ως προληπτικό µέτρο πρέπει 

να απολυµαίνεται το υπόστρωµα, όπου τα σαλιγκάρια γεννούν τα αυγά τους. Η διαδικασία 

απολύµανσης είναι να ρίξουµε βραστό νερό στο υπόστρωµα ή µε θερµότητα να εξαγάγουµε 

τον µύκητα. 
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3) Aspergillus: 

Πρόκειται για ένα γένος που αποτελείται από 

αρκετές εκατοντάδες είδη µυκήτων, που βρίσκονται σε 

διάφορες κλιµατικές ζώνες σε όλο τον κόσµο. 

Το είδος που βλάπτει τα σαλιγκάρια µολύνει τις τροφές 

τους και τις κάνει τοξικές. Το φαγητό τους θα πρέπει να 

αποθηκεύεται σε κατάλληλο χώρο και να ελέγχεται η 

ηµεροµηνία λήξης. 

Πρόληψη και η θεραπεία της νόσου. 

Για τον έλεγχο τού µύκητα απαιτείται ο έλεγχος της υγρασίας µέσα στο υπάρχον 

ελεγχόµενο περιβάλλον, έτσι ώστε να εµποδίζεται η ανάπτυξη των µυκήτων, να γίνεται ένας 

εµπεριστατωµένος καθαρισµός των σκευών για την πρόληψη της ζύµωσης των τροφίµων, να 

αποφεύγονται τα περιττώµατα σε στάσιµο νερό (το στάσιµο νερό προκαλεί πολλά 

προβλήµατα), δεδοµένου ότι προδιαθέτει την εµφάνιση λοίµωξης µυκητίασης στον στάδιο 

και το χώρο εκκόλαψης των αυγών. 

∆) Νανισµός 

Αν παρατηρήσουµε φυσικούς πληθυσµούς σαλιγκαριών, θα δούµε ότι δεν 

αναπτύσσονται σε διάφορα στάδια κατά τον ίδιο τρόπο. Μερικά έχουν κανονικό ρυθµό 

ανάπτυξης, ενώ άλλα το αντίθετο τείνουν να αυξάνονται σε µικρότερο βαθµό, σε ακραίες 

περιπτώσεις η ζηµία είναι γνωστή ως νανισµός. Σε ότι αφορά σε σαλιγκάρια που οι 

πληθυσµοί τους εκτρέφονται σε εσωτερικούς τεχνητούς χώρους, ιδιαίτερα στην εντατικού 

τύπου επιχείρηση, η ανωµαλία µπορεί να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες, όπως ο 

υπερβολικός χειρισµός του σαλιγκαριού, η έλλειψη υγρασίας, ο συνωστισµός σε 

ακατάλληλους χώρους ή η έλλειψη τροφής (http://www.koxliasfarm.gr)  
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5.4. ΙΑΤΡΙΚΗ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Παρατήρηση και χρήση από τον Ιπποκράτη  

Περίπου 2,5 χιλιάδες χρόνια πριν, το 400 π. Χ., ένας µεγάλος επιστήµονας της εποχής 

του παρατηρούσε τη συµπεριφορά των σαλιγκαριών, αλλά µε την προσοχή του στραµµένη 

στην αξιοποίηση και όχι στην προέλευσή τους. Ο Ιπποκράτης είχε µαγευτεί από τις ιδιότητες 

της αφρώδους βλέννας που έβγαζαν για αυτοάµυνα ή για προστασία των αβγών τους. Όπως 

έγραψε, η επάλειψη του ανθρωπίνου δέρµατος µε αυτή τη βλέννα καταπολεµά την ξηρασία 

του, το ανακουφίζει και το καταπραΰνει από ερεθισµούς και, αν η επάλειψη γίνεται τακτικά, 

το δέρµα διατηρείται καθαρό και λαµπερό. Σαν µια εύκολη και δραστική κρέµα κατά των 

δερµατικών παθήσεων, ο πρώτος αυτός γιατρός της οικουµένης συνταγογράφησε ένα µιλκ-

σέικ από γάλα και λιωµένα σαλιγκάρια ( http://www.tovima.gr). 

 

Φαρµακευτικές χρήσεις 

Σε πολλές περιπτώσεις τα σαλιγκάρια έχουν χρησιµοποιηθεί στη φαρµακευτική 

επιστήµη για την παρασκευή θεραπευτικών προϊόντων και καλλυντικών (Bonnemain, 2003). 

Ήδη, από την αρχαιότητα υπάρχουν µαρτυρίες για τη χρήση παρασκευασµάτων τα οποία 

είχαν ως βάση τα σαλιγκάρια. O Πλίνιος τα συνιστούσε για τους πόνους του στοµάχου και τις 

αιµορραγίες. Ο Γαληνός και ο Ιπποκράτης τα θεωρούσαν ωφέλιµα για την υδρωπικία και την 

κήλη. Κατά το µεσαίωνα τα χρησιµοποιούσαν για την αντιµετώπιση ασθενειών, όπως: 

στοµατικές διαταραχές, βρογχίτιδα, φυµατίωση, πληγές, σκορβούτο, κ.λπ. Σύµφωνα µε 

πρόσφατες επιστηµονικές έρευνες, χηµικές ουσίες (λεκτίνες) που αποµονώθηκαν από το 

είδος Helix pomatia µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην πρόβλεψη και στην έγκαιρη 

διάγνωση των µεταστάσεων σε ορισµένες περιπτώσεις καρκίνου, όπως ο καρκίνος του 

µαστού, των ωοθηκών, του οισοφάγου, του εντέρου και του προστάτη. Πολλές λεκτίνες 

παράγονται στην προσπάθεια των ζώων να αντισταθούν στην προσβολή από παρασιτικούς 

σκώληκες ή άλλα παράσιτα (Bayne, 1982). 

Η αφρώδης βλέννα των αφρικανικών σαλιγκαριών είχε µπει στο στόχαστρο των 

ερευνητικών µικροσκοπίων ήδη από την προηγούµενη δεκαετία. Τον Αύγουστο του 2000 µια 

ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου ανακοίνωσε ότι η βλέννα αυτή 

εµπεριέχει µια ασυνήθιστη µορφή κρυστάλλων του ασβεστίτη που ευθύνεται για τη 
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στερεοποίηση της βλέννας όταν το σαλιγκάρι πέφτει σε ύπνο ή χειµερία νάρκη (το λεγόµενο 

επίφραγµα). Η ίδια αυτή ουσία θεωρείται τώρα εξαιρετική για τη θεραπεία σπασµένων οστών 

ή ως «ανταλλακτικό» στις σχετικές εγχειρήσεις. Στην άλλη άκρη του πλανήτη, στο 

Πανεπιστήµιο της Μελβούρνης, µια άλλη οµάδα κατέληξε το 2004 στο ότι το δηλητήριο που 

εκτοξεύει ένα κωνικό θαλασσινό σαλιγκάρι είναι επίσης θαυµατουργό: η χηµική ουσία ΑCV1 

που παρήγαγαν από την τοξίνη του καταπολεµά τον πόνο καλύτερα από τη µορφίνη, χωρίς 

παρενέργειες και χωρίς να προκαλεί εθισµό. Σε παραπλήσια ουσία οδηγήθηκε το 2007 και ο 

ερευνητής του Πανεπιστηµίου της Γιούτα Μπλαντοµέρα Ολιβέρα, ο οποίος εντόπισε το 

«θαύµα» στο ότι η τοξίνη διακόπτει την ενηµέρωση του εγκεφάλου για τον πόνο 

µπλοκάροντας µόνο τα κανάλια ασβεστίου τύπου-Ν των νεύρων. Το φάρµακο που 

παρασκεύασε ο Ολιβέρα ονοµάζεται Ρrialt (ή ziconotide) και θεωρείται χίλιες φορές 

ισχυρότερο από τη µορφίνη! 

Τέλος, τον Μάιο του 2009 αυστραλοί επιστήµονες του Flinders University 

ανακοίνωσαν ότι το είδος θαλασσινών σαλιγκαριών Dicathais orbita µπορεί να µας δώσει 

ένα εξαιρετικό φάρµακο κατά του καρκίνου. Η εν λόγω ουσία προέρχεται από τη «µοβ βαφή» 

µε την οποία καλύπτει προστατευτικά το είδος αυτό τα αβγά του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

6.1.Σαλιγκαροτροφία 

Γενικά 

Τα σαλιγκάρια αποτελούν ένα υψηλής αξίας προϊόν διατροφής, µε συνεχώς 

αυξανόµενη ζήτηση. Τα τελευταία χρόνια εκτιµάται όλο και περισσότερο η γαστρονοµική και 

θρεπτική αξία του σαλιγκαριού. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις τα σαλιγκάρια έχουν 

χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων αλλά και για την παρασκευή 

καλλυντικών. Ήδη, από την αρχαιότητα υπάρχουν µαρτυρίες για τη χρήση 

παρασκευασµάτων µε βάση τα σαλιγκάρια. 

Τα φυσικά αποθέµατα των εδώδιµων σαλιγκαριών έχουν µειωθεί εξαιτίας της 

εντατικής συλλογής τους και της υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος (αποψίλωση των 

δασών, εντατικοποίηση της αγροτικής καλλιέργειας, πυρκαγιές κ.α.). 

Αυτό αναπόφευκτα οδήγησε στην ίδρυση και ενίσχυση της εκτροφής σαλιγκαριών σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, ο Καναδάς, οι 

Ηνωµένες Πολιτείες και κυρίως η Γαλλία. Επίσης εκτροφές πραγµατοποιούνται στην 

Αυστραλία. 

Η εκτροφή σαλιγκαριών είναι ένας κλάδος ζωικής παραγωγής µε µεγάλες προοπτικές 

ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια. Η αυξηµένη ζήτηση σαλιγκαριών στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για εξασφαλισµένη πώληση των παραγόµενων 

σαλιγκαριών σε ιδιαίτερα υψηλές τιµές. Όλα τα παραπάνω δεδοµένα κάνουν φανερή την 

ανάγκη για τη δηµιουργία µονάδων εκτροφής σαλιγκαριών που θα βοηθήσουν ώστε να 

ξεπεραστούν µια σειρά από προβλήµατα που αφορούν στη διακίνηση των σαλιγκαριών στις 

αγορές, ενώ παράλληλα θα προστατέψει από τον αφανισµό τους φυσικούς πληθυσµούς των 

σαλιγκαριών. 

Η ενασχόληση µε την εκτροφή σαλιγκαριών απαιτεί γνώσεις αναφορικά µε τον 

βιολογικό κύκλο και την φυσιολογία των σαλιγκαριών ενώ η εγκατάσταση του εκτροφείου 

γίνεται µε συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές. 
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6.1.α.Εκτροφή σαλιγκαριών 

Ο τύπος εκτροφής που πλατιά εφαρµόζεται είναι αυτός της µικτής εκτροφής που είναι ο 

πιο αποδοτικός και επιτυχηµένος και διακρίνεται σε δύο βασικά στάδια: 

• της αναπαραγωγής που γίνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

• της πάχυνσης που γίνεται σε εξωτερικά διαµορφωµένα πάρκα 

Η αναπαραγωγή γίνεται µέσα σε κτήριο µε ελεγχόµενες συνθήκες. Μέσα στο κτήριο 

γίνεται η παραγωγή γόνου των σαλιγκαριών. Η πάχυνση των σαλιγκαριών γίνεται σε 

εξωτερικά καλυµµένα πάρκα µε χορήγηση σιτηρεσίου και σύστηµα διατήρησης της 

απαιτούµενης υγρασίας για την αύξηση των σαλιγκαριών.  

H θρέψη των σαλιγκαριών γίνεται µε τεχνητό σιτηρέσιο ειδικής σύστασης. Το χρονικό 

διάστηµα που απαιτείται για την αύξηση των σαλιγκαριών από την στιγµή που θα 

τοποθετηθούν τα νεαρά σαλιγκάρια (γόνος) στα εξωτερικά πάρκα µέχρι να φτάσουν σε 

εµπορεύσιµο µέγεθος, διαρκεί τέσσερις µήνες.  

Η αποδοτικότητα µιας µονάδας εκτροφής σαλιγκαριών υπολογίζεται ανά στρέµµα 

εξωτερικής καλυµµένης έκτασης και ανέρχεται στους 2 µε 5 τόνους το στρέµµα, για κάθε 

παραγωγική περίοδο 4 µηνών. 

6.1.β.Μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα και εξωτερικό 

Η εγκαθίδρυση µονάδων εκτροφής σαλιγκαριών στην Ελλάδα ξεκίνησε στα τέλη της 

δεκαετίας του ’90, µε την εγκατάσταση ενός εκτροφείου σαλιγκαριών στο Βελβεντό Κοζάνης 

στα πλαίσια του προγράµµατος LEADER. Σήµερα η µονάδα αυτή εκτρέφει το εδώδιµο 

σαλιγκάρι Helix aspersa και συνεργάζεται µε δυο µονάδες πάχυνσης του ίδιου είδους στην 

Λάρισα που κατασκευάστηκαν µετά το 2002. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί και 

τρεις µονάδες στην Κρήτη. 

Σύστηµα Εκτροφής 

Η εκτροφή σαλιγκαριών έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία και απαιτεί µια αξιόλογη 

επένδυση σε χρόνο, εξοπλισµό και πόρους .Στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, αλλά και 

στην Αυστραλία έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι εκτατικής και εντατικής εκτροφής σαλιγκαριών  

Η µεικτή εκτροφή εφαρµόζεται στη Γαλλία, την Αυστραλία και στην Ελλάδα. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο, τα σαλιγκάρια µπορεί να γεννηθούν και να εκκολαφθούν µέσα σε 

ένα ελεγχόµενο περιβάλλον και έπειτα να µεταφερθούν σε διχτυοκήπια ή εξωτερικά πάρκα 
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για την πάχυνση (Guiller et al., 2001; Murphy, 2001; Νεοφύτου και Χατζηϊωάννου, 2008). 

Το µοντέλο εκτροφής που ακολουθείται από πολλούς εκτροφείς σε διάφορες χώρες είναι η 

µικτή εντατική εκτροφή του Helix aspersa µε αναπαραγωγή και εκκόλαψη σε ελεγχόµενες 

συνθήκες και πάχυνση σε διχτυοκήπια. 

6.1.γ. Εγκαταστάσεις µονάδας πάχυνσης  

Οι µονάδες πάχυνσης µπορούν να εγκατασταθούν σε επίπεδες εκτάσεις που διαθέτουν 

παροχή ρεύµατος και νερού. Το διχτυοκήπιο κατασκευάζεται από µεταλλικό σκελετό που 

καλύπτεται µε δίχτυ σκίασης. Το εσωτερικό του δικτυοκηπίου διαµορφώνεται µε την 

κατασκευή εσωτερικών πάρκων στην περίµετρο των οποίων τοποθετείται ηλεκτροφόρος 

περίφραξη χαµηλής τάσης. Σε κάθε εσωτερικό πάρκο τοποθετούνται οι ταΐστρες που 

καλύπτονται από ξύλινα καταφύγια. Η διατήρηση υψηλών επιπέδων υγρασίας γίνεται µε 

αυτόµατη υδρονέφωση. 

Ο γόνος µεταφέρεται στα διχτυοκήπια από της αρχές Μαρτίου έως και τον Ιούλιο. Σε 

χρονικό διάστηµα 6-8 µηνών ολοκληρώνεται η διαδικασία της πάχυνσης. Η παραγωγικότητα 

µιας µονάδας πάχυνσης σαλιγκαριών υπολογίζεται ανά στρέµµα καλυµµένης έκτασης στους 

3,5 έως 6 τόνους το χρόνο. 

Οι µονάδες πάχυνσης µπορούν να εγκατασταθούν σε επίπεδες εκτάσεις που διαθέτουν 

παροχή ρεύµατος και νερού. Κατά την έναρξη των εργασιών γίνεται ισοπέδωση της 

επιφάνειας του χωραφιού, καθαρισµός από τη βλάστηση και τέλος απεντόµωση της έκτασης. 

Σ’ αυτό το είδος της εκτροφής ο τύπος του εδάφους είναι σηµαντικός (Cheney 1988). Η 

προσθήκη ασβεστίου συντελεί στην αύξηση του pH του εδάφους και στην κάλυψη των 

αυξηµένων αναγκών σε ασβέστιο των σαλιγκαριών για το σχηµατισµό του κελύφους και την 

αναπαραγωγή. Το κοκκώδες έδαφος µε pH περίπου 7, όπως και η οργανική ουσία στο χώµα 

δηµιουργούν καλές εδαφολογικές συνθήκες για τα σαλιγκάρια και είναι εξίσου σηµαντικά 

όσο και τα ανθρακικά άλατα (Boschi and Baur, 2007). 

 Τα διχτυοκήπια κατασκευάζονται από µεταλλικό σκελετό µε διαστάσεις: ύψος 3,00 m και 

πλάτος 20,00 m. Οι µεταλλικές κολόνες στερεώνονται στην περίµετρο του πάρκου µε την 

κατασκευή σκυροδέµατος. Πάνω από το περιµετρικό τοιχίο σκυροδέµατος τοποθετείται 

µεταλλική ποδιά. Ο µεταλλικός σκελετός καλύπτεται µε σήτα σκίασης που εξασφαλίζει στα 

ζώα σηµαντική σκίαση, η οποία εξασφαλίζει τις επιθυµητές θερµοκρασίες. Το έδαφος του 

πάρκου πιθανό να επιστρώνεται µε χαλίκι, ανάλογα µε τις ανάγκες της εκτροφής. H 
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διατήρηση της απαιτούµενης υγρασίας (σχετική υγρασία) επιτυγχάνεται µε σύστηµα 

υδρονέφωσης 

6.1.δ. Επιλογή περιοχής 

H επιλογή της τοποθεσίας, όπου θα κατασκευαστεί το εκτροφείο, καθώς και η 

ποιότητα του εδάφους είναι σηµαντικοί παράγοντες και χρειάζεται να εκτιµηθούν σοβαρά, 

διότι πρέπει να εγγυηθούν τις σωστές συνθήκες για την έναρξη της δραστηριότητας. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα σαλιγκάρια ζουν σε πολύ στενή επαφή µε το έδαφος, µε τις 

θερµοκρασίες που επικρατούν, τους ανέµους, τη δροσιά, την υγρασία, τις βροχές, τη φυσική 

και χηµική σύσταση του εδάφους, την παρουσία και τη διαθεσιµότητα του νερού, είναι 

απαραίτητο το εκτροφείο να πληροί όσο το δυνατό περισσότερο τις κατάλληλες συνθήκες για 

τη βιωσιµότητα των σαλιγκαριών. Ένα εκτροφείο, εκτός από τις διάφορες εγκαταστάσεις και 

περιφράξεις, θα πρέπει να αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για τα σαλιγκάρια, όσο γίνεται 

πιο κοντά µε το φυσικό τους περιβάλλον, όπου και έχουν συνηθίσει να ζουν. Σε αντίθεση µε 

το φυσικό τους περιβάλλον, στο εκτροφείο θα πρέπει να απουσιάζουν όλα τα αίτια 

θνησιµότητας που εξετάσαµε προηγουµένως. Για την επιλογή της περιοχής, είναι απαραίτητη 

η γνώση των στοιχείων της υγρασίας, διότι η ανεπάρκεια νερού αποτελεί πρόβληµα για το 

σαλιγκάρι. 

6.1.ε. Ορισµένοι παράγοντες µε ιδιαίτερη σηµασία για τις εκτροφές 

Μικροκλίµα: Προσπαθούµε να έχουµε όσο το δυνατόν τις κλιµατικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται πιο πάνω. Αν όχι τότε πρέπει να δηµιουργήσουµε εµείς τις συνθήκες, που 

φυσικά αυξάνει το κόστος. Για να µειώσουµε το κόστος επιλέγουµε περιοχές µε αυξηµένη 

δενδρώδη βλάστηση (π.χ. κοντά σε δασώδη περιοχή) όπου υπάρχει περισσότερη υγρασία. 

Περιοχές όπως ο κάµπος καλύτερα να αποφεύγονται, διαφορετικά είναι απαραίτητη η χρήση 

συστηµάτων τεχνητής βροχής. 

Άνεµος: Ο άνεµος αυξάνει την απώλεια υγρασίας για αυτό πρέπει να προστατέψουµε τα 

σαλιγκάρια µας από αυτόν. Μπορούµε να φυτέψουµε δέντρα γύρω από την φάρµα µας, 

προστατεύοντας έτσι τα σαλιγκάρια από τον άνεµο, αλλά θα βελτιώσουν και το µικροκλίµα 

(προστασία από τον ήλιο και την βροχή).  

Υγρασία: Από την υγρασία εξαρτάται και η συµπεριφορά του σαλιγκαριού. Στην περίπτωση 

αραιών βροχοπτώσεων ή πολύ υψηλής θερµοκρασίας, το σαλιγκάρι πέφτει σε νάρκη, 
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δηµιουργώντας µια προστατευτική µεµβράνη στο στόµιό του (επίφραγµα), για να αποφύγει 

την αφυδάτωση. Εποµένως, το τεχνητό πότισµα παίζει εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο, διότι 

χωρίς αυτό η δραστηριότητα του εκτροφείου γίνεται δύσκολη και µπορεί να αποβεί 

καταστροφική. Η αναγκαία ποσότητα νερού για τη σωστή διαχείριση του εκτροφείου δεν 

υποδεικνύεται εύκολα, επειδή κάθε έδαφος παρουσιάζει διαφορετική απορρόφηση και 

επιφανειακή αποστράγγιση, που συνδέεται µε την υψηλή ή χαµηλή παρουσία αργίλου. 

Παρόλα αυτά, ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για να ποτιστεί επαρκώς ένα εκτροφείο, χρειάζεται 

περίπου 1 κυβικό το στρέµµα ηµερησίως, ανάλογα µε την περιοχή, το µικροκλίµα κ.τ.λ. Η 

ποιότητα του νερού ελέγχεται πραγµατοποιώντας µια ανάλυση. Η θερµοκρασία του νερού δεν 

παίζει καθοριστικό ρόλο, κυρίως για το είδος Helix aspersa. 

6.2.Φυτά κατάλληλα για προσφερόµενη τροφή  

Κατάλληλα θεωρούνται φυτά όπως τα Ραδίκια (Cichorium spp.), ο Ηλίανθος 

(Helianthus annuus), το Μαρούλι (Lactuca sativa), η Μηδική (Medicago spp.), τα Τριφύλλια 

(Trifolium spp.) και γενικά φυτά µε τρυφερά φύλλα, όσο το δυνατόν λιγότερο ακανθώδη και, 

εννοείται, χωρίς τοξικότητα. Η προσφερόµενη φυτική τροφή παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 

ιδιαίτερα όταν τα σαλιγκάρια είναι νεαρά, γιατί τότε τρέφονται µε µεγάλη ένταση, 

καταναλώνοντας διπλάσια ποσότητα από ότι τα ενήλικα. 

6.3.Ορθή Πρακτική Εκτροφής 

Η σαλιγκαροτροφία αποτελεί µια γεωργική εκµετάλλευση στην οποία θα πρέπει να 

εφαρµοστούν οι κανόνες υγιεινής που ισχύουν γενικότερα στην πρωτογενή παραγωγή και 

ιδιαίτερα οι απαιτήσεις για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης. Σύµφωνα µε την κείµενη 

Κοινοτική Νοµοθεσία η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την 

ορθή πρακτική και η διαχείρισή της να γίνεται µε τρόπο ώστε οι κίνδυνοι να 

παρακολουθούνται και, εάν χρειάζεται, να εξαλείφονται ή να µειώνονται σε αποδεκτό 

επίπεδο, λαµβανοµένων υπόψη των συνήθων διαδικασιών µεταποίησης που 

πραγµατοποιούνται µετά την πρωτογενή παραγωγή. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαµβάνονται, 

κατά περίπτωση: 
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• η υιοθέτηση πρακτικών και µέτρων που εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιµα και οι πηγές 

τροφίµων παράγονται υπό τις ενδεδειγµένες συνθήκες υγιεινής, 

• η λήψη µέτρων έναντι των κινδύνων από το περιβάλλον, 

• ο έλεγχος των ανεπιθύµητων ουσιών, των επιβλαβών οργανισµών, των νόσων και 

µολύνσεων, 

• η υποχρέωση ενηµέρωσης της αρµόδιας αρχής, εάν υπάρχει υπόνοια για την παρουσία ενός 

προβλήµατος που µπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία, 

• οι κατάλληλες µέθοδοι παραγωγής, χειρισµού, αποθήκευσης και µεταφοράς. 

Ειδικότερα στις απαιτήσεις για προϊόντα ζωικής προέλευσης περιλαµβάνονται κατά 

περίπτωση: 

• η εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών καθαρισµού και απολύµανσης για τα κτίρια (θάλαµος 

αναπαραγωγής, εκκολαπτήριο, θάλαµοι διάπαυσης και αποθήκευσης των γεννητόρων και του 

προϊόντος), τα διχτυοκήπια πάχυνσης, τον εξοπλισµό, τους κλωβούς µεταφοράς, τα οχήµατα 

κλπ., 

• η λήψη προληπτικών µέτρων κατά την εισαγωγή νέων ζώων στη µονάδα εκτροφής 

(γεννητόρων και γόνου σαλιγκαριών), 

• η ορθή χρήση κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων και προσθέτων ζωοτροφών, 

• η αποµόνωση των ασθενών ζώων και η ενδεδειγµένη διάθεση νεκρών ζώων και των 

αποβλήτων, 

• η καθαριότητα των ζώων προς συγκοµιδή, 

• η εφαρµογή αποτελεσµατικών προγραµµάτων καταπολέµησης των επιβλαβών οργανισµών, 

• προστατευτικά µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής λοιµωδών ασθενειών ή ασθενειών 

που µπορούν να µεταδοθούν στον άνθρωπο, 

• οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις ζωοτροφές, 

• η περιγραφή των προβληµάτων που µπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία και 

πρέπει να αναφέρονται στην αρµόδια αρχή, 

• η εφαρµογή προγραµµάτων ελέγχου υγιεινής, προγραµµάτων ελέγχου ζωονόσων και 

προγραµµάτων παρακολούθησης της υγείας των εκτρεφόµενων σαλιγκαριών. 

Στους κώδικες ορθής πρακτικής µιας µονάδας εκτροφής χερσαίων γαστεροπόδων 

λόγω της φύσης των εγκαταστάσεων πάχυνσης θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και 

ορισµένα µέτρα που περιλαµβάνονται στις εκµεταλλεύσεις της φυτικής παραγωγής όπως: 
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• η χρήση και η ποιότητα των υδάτων, 

• η ορθή και ενδεδειγµένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

• πρακτικές και µέτρα για την αποφυγή της µόλυνσης µε βιολογικούς, χηµικούς ή          

φυσικούς κινδύνους, όπως µυκοτοξίνες, βαρέα µέταλλα, ραδιενεργό υλικό. 

 

6.4.Ποιοτικός έλεγχος 

Τα σαλιγκάρια προσφέρονται στην κατανάλωση ζωντανά, ηµιεπεξεργασµένα, 

επεξεργασµένα ή κονσερβοποιηµένα. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία πρέπει να 

προέρχονται από µονάδες (εγκαταστάσεις) οι οποίες είναι υποχρεωµένες να τηρούν τους 

κανονισµούς, έτσι ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόµενο κινδύνου για την κατανάλωση των 

προϊόντων αυτών από τον άνθρωπο. 

Η πιο σηµαντική απαίτηση για τα τρόφιµα είναι η ασφάλεια. Σύµφωνα µε τον κώδικα 

τροφίµων (Codex Alimentarius), η ασφάλεια στα τρόφιµα σηµαίνει εξασφάλιση ότι το 

τρόφιµο δε θα προκαλέσει βλάβη στον καταναλωτή όταν ετοιµαστεί ή και καταναλωθεί, 

σύµφωνα µε την προοριζόµενη χρήση του. Υπάρχουν τρεις τύποι κινδύνων που είναι οι 

βιολογικοί, οι χηµικοί και οι φυσικοί, οι οποίοι είναι δυνατό να µολύνουν ένα τρόφιµο πριν ή 

κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας ή της αποθήκευσής του. 

Οι πιο συχνά εµφανιζόµενοι και άµεσοι για την υγεία του καταναλωτή, είναι οι 

µικροβιολογικοί κίνδυνοι και κυρίως τα παθογόνα βακτήρια. Για την παραγωγή καλής 

ποιότητας τροφίµων πρέπει να υπάρχει αριθµός παθογόνων µικροοργανισµών κάτω του 

ανώτερου επιτρεπτού ορίου για λόγους δηµόσιας υγείας, ενώ ο συνολικός αριθµός των 

µικροοργανισµών θα πρέπει να διατηρείται σε χαµηλό επίπεδο για τη δυνατότητα 

συντήρησης του τροφίµου, όσο το δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των σαλιγκαριών περιλαµβάνει το µακροσκοπικό και 

εργαστηριακό έλεγχο. Ο µακροσκοπικός είναι ο έλεγχος που πραγµατοποιείται στα ζωντανά 

σαλιγκάρια µε σκοπό τη διαπίστωση του είδους και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται 

π.χ. ζωντανά ή νεκρά, άρρωστα, ετοιµοθάνατα ή σε κατάσταση σήψης. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαµβάνει το µικροβιολογικό έλεγχο και 

πραγµατοποιείται αµέσως µετά τη θανάτωση των ζωντανών σαλιγκαριών αλλά και κατά τη 

διάρκεια της µετέπειτα επεξεργασίας τους (µεταποίηση) µε σκοπό την αναζήτηση της 

υγιεινολογικής τους κατάστασης, όπως των παθογόνων βακτηρίων και των µικροοργανισµών 

που επιδρούν στον χρόνο ζωής των ζωντανών αλλά και των επεξεργασµένων σαλιγκαριών. 
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Ο αριθµός και το είδος των µικροοργανισµών που ανευρίσκονται στα ζωντανά 

σαλιγκάρια, εξαρτάται από το είδος και τον πληθυσµό της µικροβιακής χλωρίδας του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, από τη φάση του βιολογικού τους κύκλου και από τις 

συνθήκες υγιεινής που επικρατούν κατά τη συλλογή, τη µεταφορά και την εµπορία τους. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι: 

1. Τα σαλιγκάρια που βρίσκονται σε νάρκη, εµφανίζουν µικρότερο φορτίο  µικροβιακής 

χλωρίδας. 

2. Όταν τα σαλιγκάρια δεν τρέφονται, τότε το µικροβιακό φορτίο ελαττώνεται. 

3. Όταν το περιβάλλον είναι µολυσµένο, τότε τα κελύφη µολύνονται περισσότερο από τα 

σώµατα. 

4. Το πεπτικό και γεννητικό σύστηµα των σαλιγκαριών, έχουν µεγαλύτερο µικροβιακό 

φορτίο από τα άλλα συστήµατα. 

6.5.Εµπορική εκµετάλλευση των σαλιγκαριών 

Οι έλληνες συλλέκτες και εκτροφείς πραγµατοποιούν τις εξαγωγές τους κυρίως στην 

Γαλλία. Άλλες σηµαντικές αγορές σαλιγκαριών είναι η Γερµανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, ο 

Καναδάς, η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Σουηδία, η Αυστρία, η ∆ανία και η Νότιος Αφρική. 

Ο ανταγωνισµός προέρχεται από τις χώρες Τουρκία, Ρουµανία, Αλγερία, Τυνησία, Ταϊβάν, 

Ταϊλάνδη και Κίνα. 

6.6. Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα Helix aspersa -Helix pomatia L. 

πλεονεκτήµατα 

� Πολύ νόστιµο κρέας 

� Μεγάλη ζήτηση (ικανοποιητικό έσοδο) 

� Πολύ γρήγορη ανάπτυξη (5 µήνες σε ευνοϊκές συνθήκες) 

� Πρωιµότητα στην αναπαραγωγή (στον χρόνο επάνω αναπαράγεται) 

� Συµπαγές κέλυφος (έχει µεγάλη σπουδαιότητα) 

� Καλύτερης προσαρµογής στο περιβάλλον  

µειονεκτήµατα 

� Κατώτερη τιµή από Helix pomatia 

� Λεπτό πώµα και ευπαθές (δυσκολίες στη µεταφορά, αποθήκευση και πώληση) 
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� Μεγάλη ευαισθησία (ευπάθεια) των αυγών (από τα 100-150 αυγά µόνο λίγα 

κατορθώνουν να επιζήσουν) στην ξηρασία. 

� Μεγάλη ευπάθεια στις κλιµατολογικές συνθήκες, στους φυσικούς εχθρούς και στα 

λιµνάζοντα νερά (κίνδυνος πνιγµού), (http://galifabee.blogspot.com). 

 

Εµπορικά πλεονεκτήµατα εκτροφής Helix pomatia L. 

� Σηµαντικά ανώτερες τιµές από άλλα  είδη 

� Πολύ νόστιµο κρέας και µεγάλο µέγεθος 

� Συµπαγές κέλυφος (έχει µεγάλη σπουδαιότητα) 

� Πολύ ανθεκτικό πώµα (µείωση κινδύνου εξόδου του σαλιγκαριού στις αποθήκες) 

� εµπορικά µειονεκτήµατα εκτροφής 

� ∆εν ανέχεται τη συνεχή υγρασία αλλά ούτε και µια παρατεταµένη ξηρασία 

� Χρόνος ενηλικίωσης είναι πολύ µεγάλος 2,5-3 έτη σε ευνοϊκές συνθήκες 

(προβλήµατα στην εκτροφή) 

� Λιγότερο πρώιµο στην αναπαραγωγή του (µετά το δεύτερο έτος)  

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα σαλιγκάρια αποτελούν ένα από τα 

βαρόµετρα για τη φυσική ισορροπία των οικοσυστηµάτων, σηµαντικό κρίκο σε πολλές 

τροφικές αλυσίδες της χέρσου και των γλυκών και θαλάσσιων νερών. Ιδιαίτερα για τα 

χερσαία σαλιγκάρια µπορούµε να πούµε ότι απειλούνται από την επέµβαση του ανθρώπου 

στο φυσικό τους περιβάλλον, που επιφέρει αλλαγές χρήσης γης, ρυπάνσεις κλπ. Τα 

σαλιγκάρια θέλουν ιδανικές εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες, για να επιβιώσουν 

και να αναπαραχθούν. Είναι µία από τις σηµαντικότερες οµάδες ασπονδύλων, συνεισφέρουν 

στη βιοποικιλότητα και στα τροφικά δίκτυα και πολλά από τα είδη τους είναι φαγώσιµα ή 

χρησιµοποιούνται στην ιατρική και την κοσµετολογία. Εποµένως υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι 

για την προστασία τους, καθώς οι πληθυσµοί ορισµένων ειδών τους µειώνονται χρόνο µε τον 

χρόνο. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ 

 

7.1.Περιοχή µελέτης 

Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του αγροκτήµατος του ΤΕΙ Ηρακλείου, 

καθώς και στο εργαστήριο οικολογίας, όπου είχαν τοποθετηθεί εννέα δοχεία εκτροφής 

γαστερόποδων µε τρία είδη σαλιγκαριών (Helix aspersa - Eobania vermiculata – Theba 

pisana). 

 

7.2.Τρόπος πειραµατισµού και δειγµατοληψίας 

Η µελέτη εστιάστηκε στη διατροφική δραστηριότητα και στις διατροφικές 

προτιµήσεις των ειδών σαλιγκαριων Helix aspersa - Eobania vermiculata – Theba pisana. 

Έπρεπε λοιπόν για τα συµπεράσµατά µας να τοποθετήσουµε τα είδη αυτά σε κατάλληλα 

δοχεία για ένα χρονικό διάστηµα επαρκές για να πάρουµε τα αποτελέσµατά µας, 

τροφοδοτώντας αυτά µε διάφορα φυτικά είδη. Τελική αξιολόγηση της διατροφής των 

πειραµατοζώων µας έγινε µε τη βοήθεια αναλυτικών ζυγών και τη µελέτη της φυσιολογικής 

τους κατάστασης (προς το τέλος του πειράµατος όλο και µειούµενη δραστηριότητα και τάση 

για πτώση σε θερινή διάπαυση). Ακόµη χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σύλληψης - 

επανασύλληψης, όπου έγινε στην περιοχή του αγροκτήµατος του ΤΕΙ Ηρακλείου, βγάλαµε τα 

αποτελέσµατά µας για την πληθυσµιακή πυκνότητα δύο εξ αυτών των ειδών. 

 

7.3.Υλικά και µέθοδοι 

Κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων για αυτήν την Πτυχιακή Εργασία 

χρησιµοποιήθηκαν τα εξής όργανα, εργαλεία και αναλώσιµα υλικά: 

Όργανα 

α)ξηραντήριο Memmert (για µέτρηση ξηρού βάρους τροφής και κοπράνων) 

β)ζυγός Gibertini E 42 S (µε ακρίβεια 0,1 mg) 

γ)ζυγός Precisa 1620 C (µε ακρίβεια 0,1 g) 
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Υλικά 

α)κύπελλα πλαστικά για τοποθέτηση σαλιγκαριών για εκτροφή 

β)µαρκαδόροι τριών χρωµάτων (µαύρο, κόκκινο, µπλε)για σηµάδεµα χοχλιών στο ύπαιθρο 

και στο εργαστήριο και για σηµείωση των κυπέλλων. 

γ)τροφή(φύλλα διαφόρων φυτικών ειδών, που αναφέρονται ανά πείραµα) 

δ)τριβλία (για να τοποθετηθούν κόπρανα-φυτικό υλικό). 

ε)σακουλάκια µίας χρήσης για να τοποθετηθούν τα σαλιγκάρια στη µέθοδο σύλληψης-

επανασύλληψης 

στ)αλουµινόχαρτα (για τοποθέτηση κοπράνων) 

 

Εργαλεία 

α)νυστέρι για άνοιγµα τρυπών στα κύπελλα 

β)λαβίδες 

γ)βελόνες ανατοµίας 

 

Μέθοδοι 

Όσον αφορά το πείραµα µας χρειάστηκαν συνολικά 9 κύπελλα πλαστικά για την 

τοποθέτηση των σαλιγκαριών για το πείραµά µας. Μαζέψαµε τρία είδη (Helix aspersa, 

Eobania vermiculata, και Theba pisana),τα οποία και τοποθετήσαµε µέσα στα κύπελλα. 

Συγκεκριµένα στο Η1 δοχείο βάλαµε 8 άτοµα από το είδος Helix aspersa. Την ίδια 

πυκνότητα ακολουθήσαµε και για τα άλλα τρία δοχεία (Η2, Η3, Η4) µε άτοµα του ίδιου 

είδους όπου τοποθετήθηκαν επίσης από 8 άτοµα. Έπειτα βάλαµε σε 3 άλλα δοχεία 12 άτοµα 

του γένους Eobania. Οι εκτροφές επεκτάθηκαν λίγες µέρες αργότερα (13 Απριλίου) 

τοποθετώντας τέταρτο δοχείο µε ίσο αριθµό ατόµων Eobania, καθώς και ένα δοχείο µε 20 

άτοµα του πιο µικρόσωµου είδους Theba pisana. 
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Φύλλα εργασίας, µαθηµατικοί υπολογισµοί και διαγράµµατα έγιναν στο λογιστικό φύλλο 

Excel 2003. 

Εφαρµόστηκε στο πεδίο (Αγρόκτηµα ΤΕΙ) η µέθοδος σύλληψης, σήµανσης, 

επανασύλληψης για τον υπολογισµό των πληθυσµών δύο εκ των µελετουµένων ειδών 

(Eobania vermiculata, και Theba pisana). Χρησιµοποιήθηκε ο τύπος σύλληψης 

επανασύλληψης και ο τύπος διασποράς για την εκτίµηση των πληθυσµών των δύο ειδών, 

καθώς και ο τύπος για την εύρεση της ακρίβειας της κάθε µέτρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ 

8.1. Αποτελέσµατα 

Στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων αναφερόµαστε αρχικά στη διατήρηση, απώλεια ή 

αύξηση βάρους στα δοχεία εκτροφής των τριών ειδών που µεταχειριστήκαµε, αναλυτικά ανά 

δοχείο και συνολικά ανά είδος. Στους πίνακες 8.1.1 έως 8.1.9 όσα ζώα είχαν διατήρηση 

βάρους (100%) ή αύξησή του >100%, σηµειώνονται µε έντονα ψηφία και βαθύ κυανό χρώµα 

(µπλε). Όσα είχαν µικρή απώλεια βάρους µεταξύ 90 και 99,9% µένουν µε τα τυπικά µαύρα 

ψηφία, ενώ όσα παρουσιάζουν σηµαντική απώλεια βάρους παρουσιάζονται µε κόκκινα 

έντονα ψηφία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ποσοστά επιβίωσης (τα συµπληρωµατικά 

τους είναι αυτά της θνησιµότητας και στο τέλος δίνονται κάποια στοιχεία για την τροφή που 

κατανάλωναν τα εκτρεφόµενα σαλιγκάρια (γαστερόποδα τριών διαφορετικών ειδών), τόσο 

ποσοτικά, όσο και σε ποιοτική προτίµηση µεταξύ διαφορετικών προσφεροµένων τροφών. Ο 

υπολογισµός της κατανάλωσης υπολογίστηκε κυρίως µέσω της ποσότητας των παραγοµένων 

κοπράνων, ενώ οι τροφικές προτιµήσεις µέσω των υπολειµµάτων των διαφορετικών 

προσφερόµενων φυτικών ειδών. 

Για Helix aspersa ανά κουτί εκτροφής 

Για Η1 

Όσον αφορά τις µετρήσεις των σαλιγκαριών Helix aspersa στο Η1 δοχείο 

παρατηρήθηκε ικανοποιητικό ποσοστό διατήρησης του αρχικού βάρους µε τιµές 

κυµαινόµενες από 92,74% στο υπ’ αριθµό ένα σαλιγκάρι, έως 99,17%, ενώ σε µία περίπτωση 

παρατηρήθηκε και αύξηση (102,60% στο υπ’ αριθµό πέντε σαλιγκάρι). Σε γενικά πλαίσια στο 

δοχείο Η1 παρατηρήθηκαν τιµές οι οποίες δεν αποκλίνουν πολύ από τα φυσιολογικά αρχικά 

επίπεδα βάρους. Την πρώτη εβδοµάδα δειγµατοληψίας (22 Μαρτίου) το µεγαλύτερο 

συνολικό βάρος (72,3%) , εποµένως και ο µεγαλύτερος µέσος όρος (9,04%) σε αντίθεση µε 

το µικρότερο συνολικό βάρος (64,21%) την τελευταία εβδοµάδα µετρήσεων (1 Ιουνίου) όπου 

ο µικρότερος µέσος όρος κατείχε ποσοστό 8,03%. Εδώ σε αυτό το δοχείο εποµένως 

παρατηρήθηκε έως τις 26 Απριλίου µείωση στο συνολικό βάρος των σαλιγκαριών 72,3-

66,14) ενώ στις 4 Μαΐου παρατηρήθηκε ανάκαµψη σε ποσοστό 66,26% και έπειτα τις 

επόµενες εβδοµάδες ακολούθησε µείωση συνολικού βάρους µε τελικό συνολικό βάρος 

64,21% επί του αρχικού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.1. Βάρη εκτρεφόµενων Helix aspersa στο πρώτο δοχείο εκτροφής. 

22 
Mars 

29 
Mars 

13 
Apr 

19 
Apr 

26 
Apr 

4 
May 

11 
May 

18 
May 

25 
May 

1 
June 

Ποσοστό 
διατήρησης του 
αρχικού βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

  H1 

1   8,27 8,32 8,2 8,09 8,02 8,07 7,86 7,67 92,7448609 
2   7,08 7,04 6,97 6,92 6,86 6,85 6,76 6,66 94,0677966 
3   7,98 7,95 7,86 7,8 7,73 7,93 7,85 7,74 96,9924812 
4   12,5 12,4 12,3 12,2 12,1 12 11,9 11,8 94,939759 
5   6,55 6,53 6,73 7,24 7 6,84 6,7 6,72 102,59542 
6   8,35 8,3 8,19 8,13 8,01 8,09 7,96 7,87 94,251497 
7   7,22 7,25 7,27 7,23 7,18 7,31 7,25 7,16 99,1689751 
8   8,83 8,71 8,65 8,63 8,5 8,7 8,69 8,57 97,0554926 

Συνολικό 
βάρος 72,3 69,1 66,7 66,5 66,1 66,3 65,4 65,8 65 64,2  

Μέσος όρος           96,4770353 
 

Για Η2 

 Παρατηρώντας το δοχείο Η2 µε το είδος Helix aspersa, βλέπουµε 

ικανοποιητικό ποσοστό διατήρησης του αρχικού βάρους από 92,82% έως 97,58%, ενώ οι 

τιµές σε δύο άτοµα του είδους ( υπ’ αριθµόν ένα και έξι),φθάνουν σε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 100% (100,89%, 101,88%).Το µεγαλύτερο συνολικό βάρος διαπιστώνεται στην αρχή του 

πειράµατος µας (22 Μαρτίου) µε τιµή 67,2%σε αντίθεση µε το µικρότερο συνολικό βάρος 

που διαπιστώνεται την τελευταία εβδοµάδα του πειράµατος µας (1 Ιουνίου) µε συνολικό 

βάρος 56,77%. Σε αυτό το δοχείο παρατηρήθηκε µείωση του συνολικού βάρους και 

εποµένως και του µέσου όρου διατήρησης του αρχικού βάρους αν και είχαµε κυµαινόµενες 

αυξοµειώσεις µέχρι τις 18 Μαΐου, αλλά µε γενική τάση µείωσης, καθώς οι πτώσεις των τιµών 

ήταν µικρότερες από τις αυξήσεις τους. Έπειτα από 18 Μαΐου έως 1 Ιουνίου υπήρξε σταδιακή 

µείωση του βάρους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.2. Βάρη εκτρεφόµενων Helix aspersa στο δεύτερο δοχείο εκτροφής. 

22 
Mars 

29 
Mars 

13 
Apr 

19 
Apr 

26 
Apr 

4  
May 

11 
May 

18 
May 

25 
May 

1 
June 

Ποσοστό 
διατήρησης 
του αρχικού 
βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

  H2 

1   4,25 4,62 4,51 4,92 4,5 4,41 4,28 4,33 101,882353 
2   6,55 6,46 6,38 6,34 6,37 6,33 6,28 6,26 95,5725191 
3   7,03 7,11 7,15 7,13 7,05 7,06 6,93 6,86 97,5817923 
4   8,13 8,1 8,01 7,94 7,86 8,04 7,99 7,82 96,1869619 
5   8,46 8,32 8,25 8,17 8,07 8,16 8,06 8,04 95,035461 
6   7,87 7,83 7,96 8,01 8,03 7,95 8 7,94 100,889454 
7   8,23 8,16 8,09 7,99 7,9 8,02 7,96 7,89 95,8687728 
8   8,22 8,29 8,19 8,14 8,02 7,94 7,91 7,63 92,8223844 

Συνολικό 
βάρος 67,2 62,7 58,7 58,9 58,5 58,6 57,8 57,9 57,4 56,8  
Μέσος 
όρος           96,9799623 

 

Για Η3 

 Όσον αφορά τις µετρήσεις των σαλιγκαριών Helix aspersa στο Η3 δοχείο, 

παρατηρήθηκε ικανοποιητικό ποσοστό διατήρησης του αρχικού βάρους µε τιµές 

κυµαινόµενες από 90,5%(στο υπ’ αριθµόν πέντε) έως 94,64% και σε δύο περιπτώσεις αύξηση 

(101,96% και 103,66% στα υπ’ αριθµόν έξι και τρία σαλιγκάρια αντίστοιχα). Σύµφωνα µε τις 

µετρήσεις µας ,το µεγαλύτερο συνολικό βάρος (82,6%) παρατηρήθηκε στις 22 Μαρτίου 

(αρχή πειράµατος), ενώ το µικρότερο συνολικό βάρος παρατηρήθηκε στο τέλος του 

πειράµατος στις 1 Ιουνίου (64,88%).Σε γενικά πλαίσια από 22 Μαρτίου έως 26 Απριλίου 

είχαµε σταδιακή µείωση του συνολικού βάρους των σαλιγκαριών. Στις 4 Μαΐου υπήρξε µια 

µικρή ανάκαµψη µε ποσοστό 67,41% όπου µειώθηκε στα 66,46% στις 11 Μαΐου όπου και 

ακολούθησε ανάκαµψη στις 18 Μαΐου µε ποσοστό 67,06% και έπειτα στις 25 Μαΐου και 1 

Ιουνίου ,µείωση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.3. Βάρη εκτρεφόµενων Helix aspersa στο τρίτο δοχείο εκτροφής. 

22 
Mars 

29 
Mars 

13 
Apr 

19 
Apr 

26 
Apr 

4 
May 

11 
May 

18 
May 

25 
May 

1 
June 

Ποσοστό 
διατήρησης 
του αρχικού 
βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

    H3 

1     8,22 8,29 8,16 8,04 7,88 8,07 7,93 7,78 94,6472019 
2     8,27 8,21 8,08 7,94 7,88 7,79 7,69 7,55 91,2938331 
3     9,83 9,75 10 10,5 10,2 10,8 10,4 10,2 103,662258 
4     12,8 12,7 12,5 12,4 12,4 12,3 12,1 12 93,3800623 
5     7,58 7,51 7,43 7,34 7,25 7,1 6,93 6,86 90,5013193 
6     10,2 10 9,91 10,6 10,5 10,8 10,6 10,4 101,958864 
7     10,9 10,8 10,7 10,6 10,4 10,3 10,2 10,1 92,9162833 
8                       

Συνολικό 
βάρος 82,6 78,2 67,8 67,2 66,8 67,4 66,5 67,1 65,8 64,9   
Μέσος 
όρος                     95,47997461 

 

Η4 

 Παρατηρώντας το δοχείο Η4 µε το είδος Helix aspersa ,βλέπουµε ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό διατήρησης του αρχικού βάρους των σαλιγκαριών µε κυµαινόµενες 

τιµές από 92,8% στο υπ’ αριθµόν πέντε σαλιγκάρι έως 98,67% στο υπ’ αριθµόν επτά 

σαλιγκάρι, ενώ µικρές αυξήσεις υπήρχαν σε δύο περιπτώσεις (100,15% και 101,09% στα υπ’ 

αριθµόν τρία και τέσσερα σαλιγκάρια). Αθροιστικά στις 22 Μαρτίου είχαµε το µεγαλύτερο 

ποσοστό συνολικού βάρους (69,2%),ενώ στις 1 Ιουνίου το µικρότερο ποσοστό µε τιµή 

60,77% . Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος από 22 Μαρτίου έως 13 Απριλίου είδαµε 

µείωση του βάρους των σαλιγκαριών .Στις 19 Απριλίου παρατηρούµε µικρή αύξηση σε 

ποσοστό 63%. Στις 26 Απριλίου το ποσοστό µειώνεται σε 62,86% καθώς και αυξάνεται 

ελάχιστα στις 4 Μαΐου σε ποσοστό 62,95%. Έπειτα µέχρι τις 1 Ιουνίου υπάρχει µείωση του 

ποσοστού βάρους επί του αρχικού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.4. Βάρη εκτρεφόµενων Helix aspersa στο τέταρτο δοχείο εκτροφής. 

22 
Mars 

29 
Mars 

13 
Apr 

19 
Apr 

26 
Apr 

4 
May 

11 
May 

18 
May 

25 
May 

1 
June 

Ποσοστό 
διατήρησης 
του αρχικού 
βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

    H4 

1     7,05 7,13 7,09 6,96 6,72 6,98 6,92 6,84 97,0212766 
2     8,09 8,11 8,03 8,14 8,08 7,99 7,9 7,85 97,0333745 
3     6,73 7,03 6,9 6,78 6,67 6,59 6,59 6,74 100,148588 
4     7,34 7,73 7,94 7,89 7,72 7,56 7,44 7,42 101,089918 
5     8,88 8,9 8,76 8,72 8,46 8,4 8,4 8,24 92,7927928 
6     7,41 7,39 7,45 7,42 7,43 7,27 7,2 7,15 96,4912281 
7     9,05 9,08 8,97 9,03 8,93 9,13 9,06 8,93 98,6740331 
8     7,72 7,63 7,72 8,01 7,83 7,75 7,63 7,6 98,4455959 

Συνολικό 
βάρος 69,2 65,3 62,3 63 62,9 63 61,8 61,7 61,1 60,8   
Μέσος 
όρος                     97,712101 

 

Για Eobania vermiculata ανά κουτί εκτροφής 

Ε1 

 Όσον αφορά το δοχείο Ε1 µε το είδος Eobania vermiculata, παρατηρούµε 

ποσοστά διατήρησης αρχικού βάρους µε τιµές από 86,85% στο υπ’ αριθµόν τέσσερα 

σαλιγκάρι έως 99,51 % στο υπ’ αριθµόν ένα σαλιγκάρι. Το συνολικό βάρος στις 22 Μαρτίου 

µε ποσοστό 55,9% κατέχει την υψηλότερη θέση ,σε αντίθεση µε το ποσοστό 31,07% που 

παρατηρείται στις 1 Ιουνίου .Σε γενικά πλαίσια το συνολικό βάρος από τις 22 Μαρτίου µέχρι 

και τις 1 Ιουνίου µειώνεται ουσιαστικά, χωρίς όµως να παρουσιάζεται θνησιµότητα. Είναι 

εντυπωσιακή η συνεχής απώλεια βάρους, χωρίς να καταγραφεί ούτε ένας θάνατος, από τη 

στιγµή που άρχισαν οι ατοµικές ζυγίσεις (22 Μαρτίου). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.5. Βάρη εκτρεφόµενων Eobania vermiculata στο πρώτο δοχείο εκτροφής. 

22 
Mars 

29 
Mars 

13 
Apr 

19 
Apr 

26 
Apr 

4  
May 

11 
May 

18 
May 

25 
May 

1 
June 

Ποσοστό 
διατήρησης 
του αρχικού 
βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

    Ε1 

1     4,05 3,97 3,91 3,89 4,11 4,08 4,11 4,03 99,5061728 
2     4,27 4,25 4,17 4,09 4,05 3,97 3,9 3,88 90,8665105 
3     3,6 3,53 3,56 3,81 3,61 3,75 3,66 3,55 98,6111111 
4     3,27 3,24 3,29 3,08 3,01 3,02 3 2,84 86,8501529 
5     3,56 3,41 3,39 3,56 3,45 3,41 3,36 3,3 92,6966292 
6     4,64 4,61 4,53 4,47 4,43 4,36 4,28 4,17 89,8706897 
7     4,1 4,4 4,54 4,38 4,21 4,07 4 3,82 93,1707317 
8     5,76 5,66 5,62 5,61 5,59 5,58 5,5 5,48 95,1388889 

Συνολικό 
βάρος 55,9 50,7 33,3 33,1 33 32,9 32,5 32,2 31,8 31,1  
Μέσος 
όρος           93,3388609 

 

Ε2 

 Παρατηρώντας το δοχείο Ε2 µε το εκτρεφόµενο είδος Eobania 

vermiculata,βλέπουµε µεγάλο ποσοστό θνησιµότητας (πέθανε ένα στα τρία σαλιγκάρια), 

όπου στο υπ’ αριθµόν πέντε και εννέα υπήρξε θάνατος από τις πρώτες εβδοµάδες ,σε 

αντίθεση µε το υπ’ αριθµόν έξι στο οποίο προήλθε θάνατος προς το τέλος του πειράµατος. Σε 

γενικά πλαίσια το ποσοστό διατήρησης του αρχικού βάρους κυµαίνεται από 90,71%(στο υπ’ 

αριθµόν τρία σαλιγκάρι),έως 96,48 (στο υπ’ αριθµόν επτά σαλιγκάρι). Μικρή ή µεγαλύτερη 

αύξηση παρατηρήθηκε σε δύο περιπτώσεις (100,91% στο υπ’ αριθµόν 8 και 105,85% στο υπ’ 

αριθµόν 1 σαλιγκάρι).Το συνολικό βάρος είχε συνεχή πτώση τιµών επί του αρχικού βάρους. 

Στις 22 Μαρτίου βλέπουµε το υψηλότερο ποσοστό στα 54,8% ,ενώ το χαµηλότερο ποσοστό 

σηµειώνεται στις 1 Ιουνίου (20,46%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.6. Βάρη εκτρεφόµενων Eobania vermiculata στο δεύτερο δοχείο 

εκτροφής. 

22 
Mars 

29 
Mars 

13 
Apr 

19 
Apr 

26 
Apr 

4 
May 

11 
May 

18 
May 

25 
May 

1 
June 

Ποσοστό 
διατήρησης 
του αρχικού 
βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

    Ε2 

1     3,76 3,69 3,72 3,78 3,58 3,66 4,12 3,98 105,851064 
2     4,19 4,16 4,19 4,15 4,06 4,15 4,08 3,93 93,7947494 
3     5,28 5,15 5,33 5,19 5,1 4,94 4,92 4,79 90,719697 
4     4,41 4,38 4,46 4,39 4,33 4,2 4,13 4,01 90,9297052 
5     3,17 2,85               
6     3,69 3,88 3,68 3,51 3,36         
7     4,55 4,5 4,63 4,57 4,52 4,46 4,57 4,39 96,4835165 
8     3,31 3,2 3,6 3,43 3,28 3,2 3,6 3,34 100,906344 
9     3,01 2,96               

Συνολικό 
βάρος 54,8 49,4 31,6 31,1 25,9 25,2 24,7 21 21,3 20,5   
Μέσος 
όρος                     96,44751272 

 

Ε3 

 Όσον αφορά τις µετρήσεις του δοχείου Ε3 µε το είδος Eobania vermiculata 

παρατηρείται παρόµοια θνησιµότητα µε το προηγούµενο κουτί, καθώς πέθαναν τα υπ’ 

αριθµόν δύο και πέντε σαλιγκάρια. Το ποσοστό διατήρησης του αρχικού βάρους κυµαίνεται 

από 85,21% (στο πρώτο σαλιγκάρι) έως 97,74% (στο έβδοµο σαλιγκάρι). Παρατηρήθηκε και 

µία περίπτωση αύξησης βάρους 104,96% (στο έκτο σαλιγκάρι).Το συνολικό βάρος των 

σαλιγκαριών κυµαίνεται από 56,8% στις 22 Μαρτίου έως 21,13% στις 18 Μαΐου και 1 

Ιουνίου όπου είχαµε και το χαµηλότερο. Ενδιάµεσα στις 25 Μαΐου υπήρξε µια µικρή άνοδος 

του βάρους σε ποσοστό 21,53% από 21,13% που υπήρξε στις 18 Μαΐου. Ο µέσος όρος του 

ποσοστού διατήρησης του αρχικού βάρους στα επιζώντα κυµάνθηκε στο 96,4 %. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.7. Βάρη εκτρεφόµενων Eobania vermiculata στο τρίτο δοχείο 

εκτροφής. 

22 
Mars 

29 
Mars 

13 
Apr 

19 
Apr 

26 
Apr 

4 
May 

11 
May 

18 
May 

25 
May 

1 
June 

Ποσοστό 
διατήρησης 
του αρχικού 
βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

    Ε3 

1     3,72 3,74 3,65 3,67 3,56 3,38 3,31 3,17 85,2150538 
2     3,5 3,34             0 
3     3,83 3,77 3,84 3,74 3,67 3,68 3,86 3,71 96,8668407 
4     4,25 4,31 4,31 4,17 4,05 3,98 3,93 3,77 88,7058824 
5     4,23 4,15 4,08 3,77 3,57       0 
6     4,64 4,47 4,56 4,4 4,38 4,47 4,87 4,87 104,956897 
7     5,74 5,55 5,59 5,93 5,72 5,62 5,56 5,61 97,7351916 

Συνολικό 
βάρος 56,8 50,9 29,9 29,3 26 25,7 25 21,1 21,5 21,1   
Μέσος 
όρος                     94,695973 

 

Ε4 

 Παρατηρώντας το δοχείο Ε4 µε το είδος Eobania vermiculata ,παρατηρήσαµε 

µικρό αριθµό θνησιµότητας, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα δοχεία εκτροφής αυτού του είδους 

(Ε1, Ε2, Ε3) και αυτό οφείλεται µάλλον στη µετέπειτα έναρξη της εκτροφής σε αυτό το 

δοχείο. Επίσης παρατηρήθηκε µεγάλο ποσοστό διατήρησης του αρχικού βάρους. 

Μόνο το υπ’ αριθµόν δέκα σαλιγκάρι, αυτού του δοχείου πέθανε στις 25 Μαΐου. Σε 

γενικά πλαίσια το ποσοστό διατήρησης του αρχικού βάρους στα άτοµα του δοχείου Ε4 

κυµάνθηκε από 87,62% στο υπ’ αριθµόν εννέα σαλιγκάρι, σε 99,5% στο υπ’ αριθµόν έντεκα 

σαλιγκάρι. Αύξηση (105,1%) παρατηρήθηκε στο υπ’ αριθµόν έξι σαλιγκάρι. Ο µέσος όρος 

του ποσοστού διατήρησης του αρχικού βάρους µετρήθηκε στο 95,90%. Ο µικρότερος µέσος 

όρος παρατηρήθηκε στις 18 Μαΐου και ο µεγαλύτερος στις 19 Απριλίου. 

 

 

 



94 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.8. Βάρη εκτρεφόµενων Eobania vermiculata στο τέταρτο δοχείο 

εκτροφής. 

    
13 
Apr 

19 
Apr 

26 
Apr 

4 
May 

11 
May 

18 
May 

25 
May 

1 
June 

Ποσοστό 
διατήρησης 
του αρχικού 
βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

    Ε4 

1     4,32 4,57 4,54 4,51 4,34 3,54 4,34 4,24 98,1481481 
2     5,24 5,15 5,08 5,01 4,95 4,91 4,93 4,76 90,8396947 
3     4,28 4,19 4,24 4,2 4,16 4,15 4,07 4,03 94,1588785 
4     5,02 5,05 5,08 5,02 4,94 4,95 4,88 4,83 96,2151394 
5     4,67 4,85 4,74 4,7 4,67 4,58 4,54 4,52 96,7880086 
6     4,08 4,22 4,17 4,44 4,5 4,45 4,29 4,29 105,147059 
7     4,47 4,31 4,21 4,18 4,12 4,15 4,11 4,06 90,8277405 
8     4,24 4,48 4,41 4,57 4,52 4,53 4,31 4,14 97,6415094 
9     5,01 4,93 4,95 4,87 4,81 4,81 4,62 4,39 87,6247505 
10     4,1 4,06 3,96 3,86 3,72 3,3       
11     4,02 4,06 4,14 4,02 4,06 4,11 4,04 4 99,5024876 
12     4,57 4,62 4,54 4,69 4,59 4,54 4,56 4,48 98,0306346 

Μέσος 
όρος                     95,9021864 

 

Για Theba pisana (δοχείο εκτροφής Τ4) 

 Όσον αφορά τις µετρήσεις των σαλιγκαριών Theba pisana στο δοχείο Τ4 

παρατηρήσαµε µηδενική θνησιµότητα καθώς και µεγάλο ποσοστό διατήρησης του αρχικού 

βάρους. Συγκεκριµένα στο υπ’ αριθµόν οκτώ σαλιγκάρι παρουσιάστηκε ποσοστό 113,8% επί 

του αρχικού βάρους (αύξηση 13,8%). Έπονται τα υπ’ αριθµόν δεκαεπτά (110,93%), 

δεκαοκτώ (102,63%), δύο (100,96%) ,τρία µε την απόλυτη διατήρηση βάρους (100%).Οι 

µεγαλύτερες µειώσεις στη διατήρηση του αρχικού βάρους των σαλιγκαριών παρατηρήθηκαν 

σε ποσοστά 78,16% (στο υπ’ αριθµόν δώδεκα σαλιγκάρι), 84,31% (στο ένατο σαλιγκάρι), 

85,19%(στο υπ’ αριθµόν δεκατρία σαλιγκάρι), 85,71% (στο υπ’ αριθµόν τέσσερα σαλιγκάρι). 

Αξίζει ακόµη να τονιστεί ότι ο µέσος όρος βάρους των σαλιγκαριών δεν είχε σταθερή µείωση 

όπως στα προηγούµενα είδη (Helix aspersa, Eobania vermiculata).Υπήρξε µία αυξοµείωση 

των τιµών σε κάθε εβδοµάδα µετρήσεων, καταλήγοντας στο µεγαλύτερο µέσο όρο 

διατήρησης βάρους µετά την πρώτη ζύγιση στις 13 Απριλίου (0,9%), να είναι στο τέλος των 

δειγµατοληψιών µε 0,84% (1 Ιουνίου). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1.9. Βάρη εκτρεφόµενων Theba pisana στο δοχείο εκτροφής τους. 

13 Apr 19 Apr 26 Apr 4 May 11 May 18 May 25 May 1 June 

Ποσοστό 
διατήρησης 
του αρχικού 
βάρους 

Αύξων 
Αριθµός 

Τ4 

1 1,37 1,25 1,27 1,22 1,23 1,26 1,25 1,26 91,9708029 
2 1,04 0,88 0,97 0,9 0,85 0,99 1 1,05 100,961538 
3 0,81 0,69 0,67 0,61 0,62 0,69 0,74 0,81 100 
4 0,77 0,61 0,6 0,56 0,53 0,64 0,67 0,66 85,7142857 
5 0,77 0,64 0,69 0,59 0,57 0,71 0,72 0,74 96,1038961 
6 0,91 0,77 0,79 0,86 0,76 0,81 0,82 0,82 90,1098901 
7 1,12 0,85 0,94 0,97 0,93 1,01 0,92 1,01 90,1785714 
8 0,72 0,62 0,7 0,7 0,66 0,82 0,8 0,82 113,888889 
9 1,02 0,83 0,81 0,83 0,88 0,89 0,9 0,86 84,3137255 
10 0,88 0,76 0,76 0,73 0,68 0,81 0,83 0,81 92,0454545 
11 0,53 0,44 0,46 0,46 0,42 0,48 0,49 0,49 92,4528302 
12 0,87 0,73 0,78 0,7 0,73 0,72 0,69 0,68 78,1609195 
13 1,08 0,83 0,92 0,9 0,86 0,96 0,92 0,92 85,1851852 
14 0,99 0,8 0,86 0,77 0,78 0,95 0,92 0,96 96,969697 
15 0,84 0,72 0,67 0,67 0,69 0,74 0,79 0,78 92,8571429 
16 1,33 1,05 1,11 1,02 1,04 1,26 1,25 1,31 98,4962406 
17 0,64 0,5 0,59 0,59 0,54 0,67 0,73 0,71 110,9375 
18 0,76 0,56 0,69 0,66 0,62 0,75 0,74 0,78 102,631579 
19 0,84 0,63 0,76 0,77 0,68 0,78 0,78 0,78 92,8571429 
20 0,71 0,58 0,61 0,56 0,52 0,57 0,63 0,65 91,5492958 

Μέσος 
όρος 0,9 0,74 0,78 0,75 0,73 0,83 0,83 0,85 94,3692293 
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Ποσοστά επιβίωσης στα κουτιά εκτροφής
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∆ιάγραµµα 8.1.1: Ποσοστά επιβίωσης στα κουτιά εκτροφής, όπως παρουσιάζεται ανά κουτί 

χωριστά. 

Ποσοστά διατήρησης αρχικού βάρους στα επιζήσαντα σαλιγκάρια
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∆ιάγραµµα 8.1.2:Ποσοστά διατήρησης αρχικού βάρους στα επιζήσαντα σαλιγκάρια, 

ανά δοχείο εκτροφής. 
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8.2. Συζήτηση για την Εκτροφή 

Τα πειράµατα εκτροφής πραγµατοποιήθηκαν κατά το τέλος της ενεργής περιόδου για 

τα Γαστερόποδα, από 13 Απριλίου έως την 1η Ιουνίου. Είναι η εποχή που φυσιολογικά 

µειώνουν γενικά τη δραστηριότητα και ειδικά τη «βόσκησή τους», ενώ µετά από λίγο 

πέφτουν σε θερινή διάπαυση, όπως παρατηρήσαµε και στην εκτροφή µας. 

Σε ότι αφορά στο πιο µεγαλόσωµο είδος (Helix aspersa), κοινώς χοντρούς, η 

θνησιµότητα ήταν περιορισµένη, λίγο άνω του 3% (3,125). Όµως σχετικά µικρό ποσοστό από 

τα εκτρεφόµενα ζώα αύξησε το βάρος του, λιγότερο από το ένα τέταρτο του αρχικού 

πληθυσµού τους (περίπου 22%). 

Σε ότι αφορά στο δεύτερο είδος (Eobania vermiculata), κοινώς λιανούς, η 

θνησιµότητα ήταν πολύ υψηλή, περίπου 40% (38,88). Το ποσοστό των ζώων που αύξησαν το 

βάρος τους είναι σχεδόν το µισό από ότι µετρήθηκε στο προηγούµενο είδος (11,1%). 

Στο τρίτο είδος (Theba pisana), κοινώς του ούζου, η θνησιµότητα ήταν απολύτως 

µηδενική. Το ποσοστό που αύξησε ή διατήρησε το βάρος του ήταν το ένα τέταρτο του 

πληθυσµού ακριβώς (25%). 

Θεωρώντας ότι τα ζώα που έχαναν άνω του 10% του βάρους τους, (ή αντίστροφα 

διατηρούσαν λιγότερο του 90% του βάρους τους) είχαν πολλές πιθανότητες να µην επιζήσουν 

βλέπουµε ότι στους χοντρούς δεν υπάρχει κανείς επιζών µε τόσο µεγάλη µείωση. Αντίθετα 

στους λιανούς λίγο κάτω από το 20% (16,67) είχε αυτή τη σηµαντική µείωση και στου ούζου 

έφθανε το 20%, τέσσερα στο σύνολο των είκοσι ζώων, ενώ το ένα από αυτά επιζούσε αν και 

το βάρος του είχε µειωθεί περισσότερο από 20%, είχε δηλαδή λιγότερο από το 80% του 

αρχικού του βάρους. 

8.3. Επιβίωση και ∆ιατήρηση αρχικού βάρους για τα µελετώµενα είδη 

 Συνολικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

διατήρησης του αρχικού βάρους από όλα τα είδη το κατείχε το είδος Helix aspersa µε 

ποσοστό 96,66%. Στη συνέχεια ακολουθεί το είδος Eobania vermiculata µε ποσοστό 95,1% 

και τέλος το είδος Theba pisana µε ποσοστό 94,36% . Όσον αφορά τα ποσοστά επιβίωσης 

στα κουτιά εκτροφής παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό υπήρξε στο είδος Theba 

pisana µε ποσοστό 100%. Έπειτα ακολουθεί το είδος Helix aspersa µε ποσοστό 96,8% και 

τέλος το είδος Eobania vermiculata που µπορεί να χαρακτηριστεί και ως το πιο ευαίσθητο 
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είδος σε ποσοστό 62,5%. (∆ιάγραµµα 8.3.1.). Εποµένως το είδος Helix aspersa είχε το 

µεγαλύτερο ποσοστό διατήρησης αρχικού βάρους (96,6%) σε σχέση µε τα άλλα δύο είδη, 

ακολουθούσε η Eobania vermiculata που χάρις στο χαµηλότερο ποσοστό επιβίωσης είχε ως 

επιζώντα µόνο τα άτοµα που διατηρούσαν υψηλό ποσοστό του βάρους τους ή πάχαιναν και 

εποµένως η µεγαλύτερη θνησιµότητα (62,5%) το «βοήθησε» να εµφανίσει υψηλά ποσοστά 

διατήρησης βάρους. Καθώς για καθένα από αυτά τα δύο είδη χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα 

δοχεία εκτροφής παρατηρούµε ότι η Eobania είχε γενικά µεγαλύτερες διαφορές διατήρησης 

βάρους µεταξύ των διαφόρων δοχείων (∆ιάγραµµα 8.1.2.). Τέλος το είδος Theba pisana είχε 

το µεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης (100%) σε σχέση µε τα άλλα δύο είδη, αλλά λόγω της 

αντοχής ακόµη και των ιδιαίτερα αδυνατισµένων ατόµων, που επιβίωναν, εµφανίζει το 

χαµηλότερο ποσοστό διατήρησης βάρους. 

 

Ποσοστά επιβίωσης εκτρεφόµενων ειδών
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∆ιάγραµµα 8.3.1: Ποσοστά επιβίωσης εκτρεφόµενων ειδών, συνολικά. 
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Ποσοστά διατήρησης αρχικού βάρους στα εκτρεφόµενα είδη 
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∆ιάγραµµα 8.3.2: Ποσοστά διατήρησης αρχικού βάρους εκτρεφόµενων ειδών, συνολικά. 

Όσον αφορά τους αριθµούς ζώντων ατόµων που είχαµε καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πειράµατος παρατηρήθηκε συγκεκριµένα για το είδος Helix aspersa µείωση αρχικού 

πληθυσµού κατά ένα άτοµο (13 Απριλίου). Έπειτα όσον αφορά το είδος Theba pisana 

παρατηρούµε µηδενική θνησιµότητα. Τέλος το είδος Eobania vermiculata στα δοχεία 1,2,3 

παρατηρήθηκε να έχει την µεγαλύτερη θνησιµότητα. Συγκεκριµένα στο διάστηµα 29 

Μαρτίου έως 13 Απριλίου είχαµε απώλεια 12 ατόµων και έπειτα από 19 Απριλίου έως 11 

Μαΐου υπάρχει µείωση τριών ατόµων και τέλος από 18 Μαΐου έως 1 Ιουνίου έχουµε τελική 

απώλεια 2 ατόµων φθάνοντας συνολικά από 36 άτοµα στα 19. Ακόµη για το δοχείο 4 όπου 

είχαµε το είδος Eobania vermiculata όπου όπως γνωρίζουµε µπήκε αργότερα στην εκτροφή 

(13 Απριλίου),παρατηρούµε απώλεια ενός ατόµου στις 25 Μαΐου. Γενικά παρατηρούµε 

µηδενική θνησιµότητα στο είδος Theba pisana και µικρή θνησιµότητα στο είδος Helix 

aspersa. Ακόµη και το είδος Eobania vermiculata αν εξαιρέσουµε τις δύο πρώτες 

καταγραφές για τα δοχεία 1, 2 και 3, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τα άλλα µελετηθέντα είδη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3.1: Αριθµοί γαστεροπόδων κάθε είδους που υπήρχαν στα κυτία 

εκτροφής κάθε εβδοµάδα. Η εκτροφή της Eobania χωρίζεται στα δύο επειδή το τέταρτο κυτίο 

τοποθετήθηκε αργότερα συγχρόνως µε του Theba pisana. Αυτά τα δεδοµένα 

χρησιµοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί το διάγραµµα που ακολουθεί (8.3.3). 
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∆ιάγραµµα 8.3.3: Καµπύλες επιβίωσης των ζώων στις εκτροφές. Το τέταρτο δοχείο 

µε Eobania και το δοχείο µε Theba τοποθετήθηκαν αργότερα σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα επτά δοχεία. 
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8.4 ∆ιατροφική δραστηριότητα - τροφικές προτιµήσεις 

Παρατηρώντας τη διατροφική τους δραστηριότητα βάσει των παραγοµένων 

κοπράνων, στην έναρξη του πειράµατος µε επτά δοχεία εκτροφών (τέσσερα µε Helix και τρία 

µε Eobania), εµφανίζονται αρχικά (στις 29 Μαρτίου) ως πιο αδρανή, µη προσαρµοσµένα 

στην εκτροφή, τα άτοµα στο Η4, ενώ στα άλλα δοχεία παράγονται 1,5 ή 2 ακόµη και πάνω 

από 3,5 φορές περισσότερα κόπρανα. Αυτή η εικόνα αλλάζει πλήρως στις 6 Απριλίου µε το 

κουτί εκτροφής Ε3 να έχει πρόβληµα, καθώς τα άλλα δύο κουτιά µε άτοµα του ίδιου είδους 

παράγουν 4 και πάνω από 5,5 φορές περισσότερα κόπρανα, ενώ τα κουτιά µε Helix από άνω 

του 10 έως σχεδόν 18,5 φορές περισσότερα κόπρανα. Το ίδιο κουτί εκτροφής συνεχίζει να 

έχει τη µικρότερη παραγωγή κοπράνων και στις 19 Απριλίου (Πίνακας Παραρτήµατος 1). 

Όµως κατ’ άτοµο λιγότερα κόπρανα παράγουν τα µικρόσωµα σαλιγκάρια του γένους Theba, 

αλλά επίσης και τα µη προσαρµοσµένα ακόµα στην εκτροφή οµοειδή άτοµα του Ε4. Εκτός 

αυτού οι πελώριες διαφορές της 6ης Απριλίου δεν υπάρχουν, αφού σε κανένα δοχείο εκτροφής 

δεν υπάρχει διπλάσια (ούτε καν µε συντελεστή 1,75) παραγωγή κοπράνων, ενώ υπήρχαν 

τιµές 10 και 18 φορές περισσότερο. Το «πρόβληµα» στο δοχείο Ε3 συνεχίζεται και στις 26 

Απριλίου µε τη µικρότερη παραγωγή κοπράνων ως δοχείο και τη µικρότερη κατ’ άτοµο, αν 

εξαιρεθούν οι µικρόσωµοι χοχλιοί του ούζου. Η συγκριτική παραγωγή κοπράνων ανά δοχείο 

έχει µεγάλη διαφορά από την προηγούµενη φορά, φθάνοντας σε τιµές από 1,5 έως σχεδόν 6,5 

φορές µεγαλύτερες, αλλά πάλι απέχοντας από τα υπερδεκαπλάσια της 6ης Απριλίου. Στις 4 

Μαΐου τη µικρότερη παραγωγή σε κόπρανα εµφανίζει το δοχείο Ε4 και συνολικά και κατ’ 

άτοµο, ακόµη και σε σύγκριση µε τα µικρόσωµα του γένους Theba. Η παραγωγή στα άλλα 

δοχεία είναι από ελαφρώς µεγαλύτερη έως 4, 5 και σχεδόν 6,5 φορές πάνω. Τη «σκυτάλη» 

παραλαµβάνει το κουτί Ε2 στις 11 Μαΐου, µε τη µικρότερη παραγωγή κοπράνων ως σύνολο 

δοχείου και κατ’ άτοµο (και σε σύγκριση µε του ούζου). Τα άλλα δοχεία είχαν από 1,5 έως 

περίπου 6 φορές µεγαλύτερη παραγωγή (Πίνακας Παραρτήµατος 2). Κατά τις τελευταίες 

δειγµατοληψίες στα τρία δοχεία µε Eobania παρατηρήθηκαν και πάλι νεκρά ζώα ένα ανά 

δοχείο (Πίνακες Παραρτήµατος 2 & 3). 

Επίσης τα άτοµα σε όλα τα κουτιά µε Helix, στο κουτί µε Theba και στα τρία από τα 

τέσσερα µε Eobania, προτίµησαν να τραφούν µε µεγαλύτερες ποσότητες από Crepis 

vesicaria σε συσχέτιση µε Malva sylvestris, που προσφερόταν συγχρόνως. Το δοχείο – 

εξαίρεση, όπου καταναλώθηκε περισσότερη µολόχα ήταν το Ε4 (∆ιάγραµµα 8.4.1.). Τα 
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υπόλοιπα προτίµησαν την πικροσιρίδα (Crepis), από ελαφρώς περισσότερο (1,2) έως πολύ 

περισσότερο (κατά σχεδόν 5,3 φορές) (Πίνακας 8.4.1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4.1. Τροφική προτίµηση ανάµεσα σε Malva sylvestris και Crepis vesicaria στα 

εννέα δοχεία εκτροφής. 

βάρος φυτικού ιστού  Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τ4 

είχαν μολόχα (Malva) 0,58 0,92 1,12 1,25 0,77 1,32 1,08 2,23 0,81 

έμεινε μολόχα 0,16 0,27 0,29 0,33 0,21 0,32 0,24 0,52 0,06 

κατανάλωση 0,42 0,65 0,83 0,92 0,56 1,00 0,84 1,71 0,75 

                    

είχαν (πικροσιρίδα, Crepis) 1,18 3,86 4,30 1,24 2,40 2,38 1,70 1,46 1,36 

 έμεινε (πικροσιρίδα, Crepis) 0,14 0,41 0,53 0,12 0,20 0,24 0,15 0,22 0,00 

κατανάλωση 1,04 3,45 3,77 1,12 2,20 2,14 1,55 1,24 1,36 

Προτίμηση (Crepis/Malva) 2,49 5,28 4,54 1,22 3,95 2,14 1,84 0,73 1,82 

 

Κατανάλωση νωπού βάρους δύο φυτικών ειδών
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∆ιάγραµµα 8.4.1: Συγκριτική κατανάλωση Malva sylvestris και Crepis vesicaria από 

τα τρία είδη που µελετήθηκαν στα εννέα δοχεία εκτροφής. 

Στις 18 Μαΐου το Ε1 κουτί είχε τη µικρότερη παραγωγή κοπράνων σε σύνολο και 

κατ’ άτοµο, ενώ τα άλλα δοχεία το υπερέβησαν από ελαφρώς (συντελεστής 1,18) έως 

περίπου 23 φορές. Στις 25 Μαΐου το Ε4 παρήγαγε τα λιγότερα κόπρανα ως δοχείο και κατ’ 
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άτοµο, ενώ τα άλλα δοχεία εµφάνισαν από γύρω στο 2 έως κοντά στο 17 φορές µεγαλύτερη 

παραγωγή και κατ’ άτοµο παρήγαγαν από 2 έως πάνω από 9 φορές (Theba), περισσότερα 

κόπρανα. Κατά την τελευταία ηµέρα ζυγίσεων υπήρξε ένα δοχείο µε Helix, που εµφάνισε τη 

µικρότερη παραγωγή κοπράνων, πιθανόν πέφτοντας σε διάπαυση. Τα άλλα δοχεία είχαν 

ελαφρώς µεγαλύτερη (έως 2,5 φορές) παραγωγή. 

 

8.5. Εκτίµηση πληθυσµών 

Η εκτίµηση των πληθυσµών πραγµατοποιήθηκε στο αγρόκτηµα, στον αγρό της 

Οικολογίας, για δύο είδη, την Eobania vermiculata και τη Theba pisana. Η πρώτη 

δειγµατοληψία και η σήµανση µε έγχρωµο µαρκαδόρο έγινε στις 4 Απριλίου και η δεύτερη 

µία εβδοµάδα αργότερα (11 Απριλίου). Σε ότι αφορά στο πρώτο είδος (Eobania vermiculata), 

ο πληθυσµός εκτιµήθηκε γύρω στα 500 άτοµα (497). Αυτό αντιστοιχεί σε 373 έως 621 άτοµα 

µε επίπεδο εµπιστοσύνης 95% ή 334 έως 660 µε επίπεδο εµπιστοσύνης 99%. Σε ότι αφορά 

στο δεύτερο είδος (Theba pisana) ο πληθυσµός εκτιµήθηκε ανάµεσα στις εξίµισυ και τις επτά 

χιλιάδες περίπου (6679). Αυτό αντιστοιχεί σε 3503 έως 9855 άτοµα µε επίπεδο εµπιστοσύνης 

95% ή από 2,5 χιλιάδες άτοµα (2499) έως 10859 µε επίπεδο εµπιστοσύνης 99%. Ο 

πληθυσµός του λιανού (Eobania) εκτιµήθηκε µε διπλάσια ακρίβεια από ότι του ούζου 

(Theba). Η ακανόνιστη δραστηριότητα λόγω της εποχής πρέπει να οδήγησε σε γενικά 

µειωµένης ακρίβειας µετρήσεις. 

8.5.α. Σχολιασµός για Helix aspersa 

Τα άτοµα αυτού του είδους κράτησαν το µεγαλύτερο ποσοστό του αρχικού τους 

βάρους (96,7) (∆ιάγραµµα 8.3.2.), παρότι και τα τέσσερα κουτιά εκτροφής τους 

τοποθετήθηκαν από την αρχή των πειραµάτων και λογικά ήταν για περισσότερο χρόνο 

εκτεθειµένα σε stress. Επίσης είχαν το δεύτερο καλύτερο ποσοστό επιβίωσης (96,9), µετά τη 

Theba, που όµως τοποθετήθηκε αργότερα σε κλωβό εκτροφής (∆ιάγραµµα 8.3.1). 

8.5.β. Σχολιασµός για Eobania vermiculata 

Τα άτοµα αυτού του είδους κράτησαν το µικρότερο ποσοστό του αρχικού τους 

βάρους (91,2) (∆ιάγραµµα 8.3.2.), είχαν το χειρότερο ποσοστό επιβίωσης (62,5) (∆ιάγραµµα 

8.3.1), το οποίο θα ήταν ακόµη µικρότερο χωρίς τον τέταρτο κλωβό, που τοποθετήθηκε εκ 
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των υστέρων και ανέβασε το µέσο όρο, καθώς είχε ποσοστό επιβίωσης 91,7 (∆ιάγραµµα 

8.1.1). 

Πιθανόν το µικρό ποσοστό των ζώων που αύξησαν το βάρος τους να οφείλεται: 

1. Στο ότι η αυξητική περίοδος συνήθως στην Κρήτη αυτή τελειώνει ήδη κατά το 

Μάιο. 

2. Στην καταπόνηση (stress) λόγω εκτροφής. 

3. Στο ότι διαλέξαµε µεγαλόσωµα ζώα , που πιθανόν να ήταν άνω των δύο ετών. Η 

θνησιµότητα αυτού του είδους αυξάνει πολύ µετά τα δύο χρόνια, αφού περίπου το 20% των 

ατόµων σε ένα πληθυσµό επιζούν, ώστε να γεννήσουν αυγά τον 3ο χρόνο, ενώ µόνο 5% των 

ατόµων ξαναγεννούν αυγά κατά τον 4ο χρόνο (AnimalBase search page SUB Göttingen). 

Έτσι αυτά µπορεί να ήταν γερασµένα ζώα, µε µειωµένη µεταβολική δραστηριότητα και 

µεγαλύτερη ευαισθησία στην καταπόνηση, που όπως αναφέραµε δηµιουργείται κατά την 

εκτροφή. 

8.5.γ.Σχολιασµός για Theba pisana 

Πιθανόν η µηδενική θνησιµότητα οφείλεται στο ότι ενώ τα περισσότερα σαλιγκάρια 

που διαθερίζουν κρύβονται κάτω από κούτσουρα ή πέτρες ή θάβονται στη γη, η Τ. pisana 

διαθερίζει (aestivates) στο ύπαιθρο σε δέντρα, φράκτες και άλλες επιφάνειες. Είναι δηλαδή 

περισσότερο προσαρµοσµένη σε συνθήκες µεσογειακού καλοκαιριού (AnimalBase search 

page SUB Göttingen) 

Πάντως κράτησαν «µόνο» το 94,4 του αρχικού τους βάρους, λιγότερο από το Helix 

(96,7), αν και ο κλωβός τους τοποθετήθηκε αργότερα (∆ιάγραµµα 8.3.2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1: Μετρήσεις συγκριτικής κατανάλωσης ανά δοχείο και ανά άτοµο, 
µε βάση τις ζυγίσεις των παραγοµένων κοπράνων από 29 Μαρτίου έως 19 Απριλίου. 
 

 
 
 

29-Μαρ H1 H2 H3 H4 E1 E2 E3     

ζύγιση περριτωµάτων σαλιγκαριών 0,080 0,198 0,106 0,053 0,082 0,098 0,089     

  0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053     

Συγκριτική "κατανάλωση" 1,509 3,736 2,000 1,000 1,547 1,849 1,679     

ζώντα άτοµα 8 8 8 8 12 12 12     

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 0,189 0,467 0,250 0,125 0,129 0,154 0,140     

6-Απρ H1 H2 H3 H4 E1 E2 E3     

ζύγιση περριτωµάτων σαλιγκαριών 0,136 0,135 0,246 0,138 0,076 0,054 0,013     

  0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013     

Συγκριτική "κατανάλωση" 10,226 10,150 18,481 10,353 5,714 4,068 1,000     

ζώντα άτοµα 8 8 8 8 8 9 7     

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 1,278 1,269 2,310 1,294 0,714 0,452 0,143     

13-Απρ Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3     

µέτρηση βάρους κοπράνων 0,070 0,068 0,026 0,056 0,012 0,016 0,027     

  0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012     

Συγκριτική "κατανάλωση" 6,104 5,904 2,217 4,870 1,000 1,391 2,322     

ζώντα άτοµα 8 8 7 8 8 9 7     

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 0,763 0,738 0,317 0,609 0,125 0,155 0,332     

19-Απρ Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τ4 

ζύγιση κοπράνων 0,594 0,828 0,684 0,670 0,812 0,620 0,480 0,650 0,715 

  0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

Συγκριτική "κατανάλωση" 1,238 1,725 1,425 1,396 1,692 1,292 1,000 1,354 1,490 

ζώντα άτοµα 8 8 7 8 8 9 7 12 20 

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 0,155 0,216 0,204 0,174 0,211 0,144 0,143 0,113 0,074 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2: Μετρήσεις συγκριτικής κατανάλωσης ανά δοχείο και ανά άτοµο, 
µε βάση τις ζυγίσεις των παραγοµένων κοπράνων από 26 Απριλίου έως 18 Μαΐου. 
 

26-Απρ Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τ4 

ζύγιση κοπράνων 0,030 0,069 0,072 0,090 0,023 0,055 0,014 0,045 0,030 

minimum βάρους κοπράνων 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

Συγκριτική "κατανάλωση" 2,143 4,929 5,143 6,429 1,643 3,929 1,000 3,214 2,143 

ζώντα άτοµα 8 8 7 8 8 7 6 12 20 

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 0,268 0,616 0,735 0,804 0,205 0,561 0,167 0,268 0,107 

4-Μαϊ Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τ4 

ζύγιση κοπράνων 0,039 0,102 0,123 0,022 0,022 0,041 0,022 0,019 0,082 

  0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Συγκριτική "κατανάλωση" 2,053 5,368 6,474 1,158 1,158 2,158 1,158 1,000 4,316 

ζώντα άτοµα 8 8 7 8 8 7 6 12 20 

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 0,257 0,671 0,925 0,145 0,145 0,308 0,193 0,083 0,216 

συγκριτική παραγωγή περιττωµάτων 
κατ' άτοµο 3,079 8,053 11,098 1,737 1,737 3,699 2,316 1,000 2,589 

11-Μαϊ Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τ4 

ζύγιση κοπράνων 0,097 0,030 0,028 0,042 0,027 0,016 0,024 0,047 0,053 

  0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Συγκριτική "κατανάλωση" 6,063 1,875 1,750 2,625 1,688 1,000 1,500 2,938 3,313 

ζώντα άτοµα 8 8 7 8 8 7 6 12 20 

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 0,758 0,234 0,250 0,328 0,211 0,143 0,250 0,245 0,166 

18-Μαϊ Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τ4 

ζύγιση κοπράνων 0,806 1,370 0,706 0,727 0,059 0,380 0,070 0,554 0,551 

  0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 

Συγκριτική "κατανάλωση" 13,661 23,220 11,966 12,322 1,000 6,441 1,186 9,390 9,339 

ζώντα άτοµα 8 8 7 8 8 6 5 12 20 

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 1,708 2,903 1,709 1,540 0,125 1,073 0,237 0,782 0,467 

συγκριτική παραγωγή περιττωµάτων 
κατ' άτοµο 13,661 23,220 13,676 12,322 1,000 8,588 1,898 6,260 3,736 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: Μετρήσεις συγκριτικής κατανάλωσης ανά δοχείο και ανά άτοµο, 
µε βάση τις ζυγίσεις των παραγοµένων κοπράνων από 25 Μαΐου έως 1 Ιουνίου. 
 
 

25-Μαϊ Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τ4 

ζύγιση κοπράνων 0,448 0,369 0,547 0,185 0,469 0,223 0,265 0,101 1,702 

  0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

Συγκριτική "κατανάλωση" 4,436 3,653 5,416 1,832 4,644 2,208 2,624 1,000 16,851 

ζώντα άτοµα 8 8 7 8 8 6 5 11 20 

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 0,554 0,457 0,774 0,229 0,580 0,368 0,525 0,091 0,843 

συγκριτική παραγωγή περιττωµάτων 
κατ' άτοµο 6,099 5,024 8,511 2,519 6,385 4,048 5,772 1,000 9,268 

1-Ιουν Η1 Η2 Η3 Η4 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Τ4 

ζύγιση κοπράνων 0,309 0,756 0,449 0,724 0,383 0,392 0,457 0,344 0,494 

  0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 

Συγκριτική "κατανάλωση" 1,000 2,447 1,453 2,343 1,239 1,269 1,479 1,113 1,599 

ζώντα άτοµα 8 8 7 8 8 6 5 11 20 

µέσα περιττώµατα κατ' άτοµο (σε g) 0,125 0,306 0,208 0,293 0,155 0,211 0,296 0,101 0,080 
 

 


