
12.1 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των μελών του

φύλου των Δακτυλιοσκωλήκων με τα υπόλοιπα
ζωικά Φύλα.

2. Εξήγηση των πλεονεκτημάτων που αποκτούν οι
Δακτυλιοσκώληκες λόγω της μεταμέρειας.

Στην πανσέληνο του Νοεμβρίου οι κάτοικοι των νη-
σιών Σαμόα του Νότιου Ειρηνικού προετοιμάζονται
για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του χρόνου.

Μέσα σε μία εβδομάδα οι παραλίες κατακλύζονται
από εκατομμύρια σκώληκες του είδους Eunice
viridis, μετατρέποντας τη θάλασσα σε μια τεράστια
«σούπα φιδέ» (Εικόνα 12.1). Οι κάτοικοι των νησιών
συλλέγουν τους σκώληκες χρησιμοποιώντας δί-
χτυα ή καλάθια και απολαμβάνουν ένα θεσπέσιο
γεύμα μαγειρεύοντάς τους ή τυλίγοντάς τους σε
φύλλα αρτόδεντρου. Ο σκώληκας Eunice viridis
(εναλλακτική ονομασία Palolo viridis) περνάει όλη
την ενήλικη ζωή του στον πυθμένα της θάλασσας
μέσα σε στοές κοραλλιογενών υφάλων. Κάθε Νο-
έμβριο, μια εβδομάδα μετά την πανσέληνο, οι σκώ-
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Δακτυλιοσκώληκες: 

Το Μεταμερικό Σώμα

Το σκουλήκι palolo (Eunice viridis) των νησιών Samoa,
αποτελεί ένα από τα περίπου 15.000 είδη του Φύλου των
Δακτυλιοσκωλήκων. Οι αναπαραγωγικές συνήθειες του εί-
δους είναι ασυνήθιστες, αλλά αποτελεσματικές. Όπως θα
γίνει αντιληπτό σε αυτό το κεφάλαιο, η λέξη «ασυνήθι-
στος» δεν αποτελεί την εξαίρεση για τα μέλη του ταξινομι-
κά δύσκολου Φύλου των Δακτυλιοσκωλήκων.
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ληκες αφήνουν τις στοές τους και αποκόβουν εξει-
δικευμένα για την αμφιγονική αναπαραγωγή σωμα-
τικά μεταμερή που επιπλέουν στο νερό, ενώ ο υπό-
λοιπος σκώληκας παραμένει ασφαλής στο θαλάσ-
σιο πυθμένα. Το επιφανειακό νερό αποχρωματίζε-
ται καθώς από τις γονάδες απελευθερώνονται αμέ-
τρητα ωάρια και σπερματοζωάρια. Ωστόσο, η τοπι-
κή γιορτή δεν διαρκεί πολύ. Αυτές οι αναπαραγωγι-
κές μάζες ζουν μόνο δύο ημέρες και δεν επανεμφα-
νίζονται πριν περάσει ένας χρόνος.

Ο σκώληκας Eunice viridis ανήκει στο Φύλο των
Δακτυλιοσκωλήκων (Annelida), (Λατ. annelus, δα-
κτύλιος), στο οποίο συγκαταλέγονται αναρίθμητα
θαλάσσια είδη σκωλήκων, οι γνωστοί μας Γαιοσκώ-
ληκες και οι βδέλλες (Πίνακας 12.1).

Το Φύλο των Δακτυλιοσκωλήκων περιλαμβάνει
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Μεταμερικό και αμφίπλευρα συμμετρικό σκωλη-

κόμορφο σώμα
2. Σπειροειδής μωσαϊκή αυλάκωση, ύπαρξη τροχο-

φόρου προνύμφης (όταν υπάρχει το στάδιο της
προνύμφης), σχηματισμός κοιλώματος με σχιζο-
κοιλία

3. Παρουσία επιδερμικών σμηρίγγων σε ζεύγη

4. Κλειστό κυκλοφορικό σύστημα
5. Ύπαρξη ραχιαίων υπερφαρυγγικών γαγγλίων,

κοιλιακού νευρικού σχοινιού (ων) και γαγγλίων
6. Ύπαρξη μετανεφριδίων (συνήθως) ή πρωτονε-

φριδίων.

Σχέσεις με τα Άλλα Ζώα

Είναι γνωστό ότι οι Δακτυλιοσκώληκες αποτελούν
μια μονοφυλετική ομάδα σκωλήκων της θάλασσας,
της χέρσου και του γλυκού νερού που εντάσσονται
στην υποομάδα των Λοφοτροχόζωων, μαζί με τα
Μαλάκια, τα Βραχιονόποδα, τους Νημερτίνους,
κ.α., με τα οποία φαίνεται να μοιράζονται ένα κοινό
πρόγονο (Εικόνα 12.2, δείτε και τα Κεφάλαια 10 και
11). Εντούτοις, οι φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ
των αντιπροσώπων του Φύλου αποτελούν διαχρονι-
κά πεδίο έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων
μεταξύ των επιστημόνων. Η εφαρμογή σύγχρονων
μεθόδων φυλογενετικής ανάλυσης έχει συμβάλλει
ουσιαστικά στην διασαφήνιση της περίπλοκης ταξι-
νόμησης των Δακτυλιοσκωλήκων προσφέροντας
στους εμπλεκόμενους επιστήμονες τη δυνατότητα
να εκτιμήσουν τη δυναμική που χαρακτηρίζει το πε-
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ΕΙΚΟΝΑ 12.1
Η γιορτή του Palolo. (Α) Γυναίκες της φυλής Nggela (Νησιά Φλόριντας) από τα νησιά του Σολομώντα χρησιμοποιούν
αναμμένους ξύλινους πυρσούς για να προσελκύσουν αναπαραγωγικά μεταμερή του είδους Eunice viridis (Οικογένεια
Eunicidae) κατά τη διάρκεια της συλλογής τους. Οι φωτοϋποδοχείς που βρίσκονται πάνω στα αναπαραγωγικά μεταμε-
ρή προκαλούν τη θετική απόκριση αυτών των σκωλήκων στο φως. (Β) Ένα κοπάδι σκωλήκων μέσα από το φωτογραφι-
κό φακό ενός καταδύτη. Η φωτογραφία στην αρχή του κεφαλαίου δείχνει ένα πιάτο τέτοιους σκώληκες (οι νησιώτες το
αποκαλούν “odu”) έτοιμο προς απόλαυση. (Οι φωτογραφίες είναι προσφορά του Dr. Simon Foale, Κύριος Συνεργάτης
Ερευνητής, ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, James Cook University, Queensland, Australia).



δίο της ταξινόμησης των οργανισμών. Εξάλλου, οι
αντιπαραθέσεις μεταξύ των Ζωολόγων υπογραμμί-
ζουν τη σημασία της ταξινόμησης στην προσπάθεια
κατανόηση της εξέλιξης της αμφίπλευρης συμμε-
τρίας του σώματος (δείτε τη συζήτηση περί μεταμέ-
ρειας και ταγμάτωσης στην επόμενη ενότητα).

Στις προηγούμενες εκδόσεις αυτού του βιβλίου,
οι Δακτυλιοσκώληκες διακρίνονταν σε δύο Ομοτα-
ξίες: στους Πολύχαιτους (θαλάσσιοι σκώληκες) και
στα Επισαγματοφόρα (Βδέλλες, Γαιοσκώληκες
κ.α.). Ενώ οι «Πολύχαιτοι» ορθώς έχουν χαρακτηρι-
στεί ως παραφυλετική ομάδα, πρόσφατα μοριακά
φυλογενετικά δεδομένα έδειξαν ότι οι όλοι Δακτυ-
λιοσκώληκες περιλαμβάνονται στους «Πολύχαι-
τους». Συγκεκριμένα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω,
ο όρος «Πολύχαιτοι» αποδείχθηκε συνώνυμος του
όρου «Δακτυλιοσκώληκες» και πρέπει να απορρι-
φθεί ως Ομοταξία. Επιπλέον, δύο παλαιότεροι όροι
που χρησιμοποιούνταν για τη διάκριση υποομάδων

μέσα στην Ομοταξία των Πολύχαιτων επαναχρησι-
μοποιούνται πλέον για να υποδηλώσουν την ύπαρξη
δύο κύριων κλάδων στους Δακτυλιοσκώληκες: τους
Πλάνητες (Errantia) και τους Εδραίους (Sedentaria). 

Οι Εδραίοι Δακτυλιοσκώληκες περιλαμβάνουν
κάποιους «Πολύχαιτους», τις Βδέλλες, τους Γαι-
οσκώληκες, καθώς και ορισμένους σκώληκες οι
οποίοι προηγουμένως θεωρούνταν διακριτά Φύλα
(Εχίουρα και Πωγωνοφόρα). Τα Επισαγματοφόρα
παραμένουν ένας έγκυρος κλάδος των Εδραίων
Δακτυλιοσκωλήκων και περιλαμβάνουν Γαιοσκώλη-
κες, Βδέλλες και μερικά μικρότερα τάξα. Οι Βδέλ-
λες σχηματίζουν ένα μονοφυλετικό κλάδο (Hiru -
dinea) μέσα στην ομάδα των Επισαγματοφόρων.
Αντίθετα οι Γαιοσκώληκες και οι συγγενείς τους δεν
συγκροτούν μια μονοφυλετική ομάδα. Επομένως
πρέπει να εγκαταλειφθεί η ταξινομική ονομασία
«Ολιγόχαιτοι» που παλαιότερα θεωρούταν Υφομο-
ταξία των Επισαγματοφόρων. Δύο άλλες ομάδες
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ΕΙΚΟΝΑ 12.2
Εξελικτικές σχέσεις των Δακτυλιοσκωλήκων με άλλα ζώα. Απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των Δακτυλιοσκωλήκων
με άλλα μέλη του Ζωϊκού Βασιλείου, σύμφωνα με μοριακά και αναπτυξιακά δεδομένα. Οι Δακτυλιοσκώληκες περιλαμ-
βάνονται στα Λοφοτροχόζωα, μαζί με τα Μαλάκια, τους Πλατυέλμινθες, τα Τροχόζωα (Rotifera), και άλλα Ζώα (δείτε το
εσώφυλλο του καλύμματος του βιβλίου). Το Φύλο περιλαμβάνει περίπου 15.000 είδη μεταμερικών σκωλήκων. Στην πλει-
ονότητά τους είναι θαλάσσιοι και παραδοσιακά κατατάσσονταν στην Ομοταξία των Πολυχαίτων. Όπως αναλύεται στο
κείμενο, η παραπάνω ταξινόμηση αναθεωρείται σύμφωνα με τις μοριακές ενδείξεις. Ο σκώληκας Χριστουγεννιάτικο
Δέντρο Spirobranchus giganteus (της Οικογένειας Serpulidae) είναι μέλος του κλάδου των Εδραίων. Η σπειροειδής
βεντάλια αυτού του σωληνόβιου είδους σχηματίζεται από ακτινωτές κεραίες στην περιοχή του προστομίου, οι οποίες
συμβάλλουν στη συλλογή αιωρούμενων τροφικών σωματιδίων και στην ανταλλαγή των αερίων.



βρίσκονται έξω από τους κλάδους των Εδραίων και
των Πλανητών Δακτυλιοσκωλήκων. Συγκεκριμένα,
τα Χαιτοπτεροειδή θεωρούνταν παλαιότερα ως Οι-
κογένεια των Πολυχαίτων, ενώ τα Σιπούνουλα απο-
τελούσαν ανεξάρτητο Φύλο. Ωστόσο η ιεραρχική
ταξινόμηση αυτών των δύο τελευταίων ομάδων δεν
έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Στο παρόν βιβλίο οι
Εδραίοι και οι Πλάνητες αντιμετωπίζονται ως κλά-
δοι στο επίπεδο υποθετικής «Ομοταξίας», με βάση
τα αποτελέσματα των μέχρι και σήμερα συνεχιζό-
μενων ερευνών. 

Το παρόν κεφάλαιο ακολουθεί τα νέα δεδομένα
των φυλογενετικών αναλύσεων. Συγκεκριμένα, περι-
γράφεται η μεταμέρεια και η ταγμάτωση, καθώς και
η δομή και οι λειτουργίες των Δακτυλιοσκωλήκων. Ο
όρος «Πολύχαιτος» χρησιμοποιείται χωρίς ταξινομι-
κή έννοια προκειμένου να περιγράψει θαλάσσιους
Δακτυλιοσκώληκες (Εδραίους και Πλάνητες) με δο-
μικές και λειτουργικές ομοιότητες, λόγω της προ-
σαρμογής τους στο θαλάσσιο ενδιαίτημα, ενώ γίνε-
ται ιδιαίτερη αναφορά στους δύο κύριους κλάδους
των Δακτυλιοσκωλήκων καθώς στις δύο απομακρυ-
σμένες ομάδες τους. Δεδομένου ότι τα μέλη των
Επισαγματοφόρων διαφέρουν σημαντικά από τους
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υπόλοιπους Εδραίους Δακτυλιοσκώληκες, η δομή
και η λειτουργία τους αναφέρονται σε ξεχωριστή
ενότητα. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά
σε «Επιπλέον Φυλογενετικές Θεωρήσεις».

Μεταμέρεια και Ταγμάτωση 

Το σώμα των Δακτυλιοσκωλήκων είναι χωρισμένο
σε δακτυλιοειδή τμήματα που ονομάζονται μεταμε-
ρή. Ωστόσο, αν και δεν είναι εμφανές εξωτερικά, το
σώμα τους είναι και εσωτερικά διαιρεμένο. Η διευ-
θέτηση σε τμήματα των σωματικών μερών ενός
ζώου ονομάζεται μεταμέρεια (metamerism) (Ελλ.
μετά, μετά + μέρος, τμήμα) 

Η μεταμέρεια επηρεάζει σημαντικά τη δομή και
τις λειτουργίες των Δακτυλιοσκωλήκων, όπως την
ανατομική διευθέτηση των οργάνων που συμπί-
πτουν με τα μεταμερή. Για παράδειγμα η διαμερι-
σματοποίηση του σώματος έχει ως αποτέλεσμα κά-
θε μεταμερές να περιέχει τις δικές του απεκκριτι-
κές, νευρικές και κυκλοφορικές δομές. Στα περισ-
σότερα σύγχρονα είδη Δακτυλιοσκωλήκων δύο λει-
τουργίες, που σχετίζονται μεταξύ τους, αποτελούν
πιθανόν τα κύρια προσαρμοστικά γνωρίσματα της

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1
TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΩΝ

Φύλο Δακτυλιοσκώληκες (Annelida)
Τριπλοβλαστικά, κοιλωματικά Ζώα που τα μέλη του εμφανίζουν μεταμέρεια, είναι επιμηκυμένα, με κυλινδρικό ή

οβάλ σώμα σε εγκάρσια διατομή. Οι Δακτυλιοσκώληκες φέρουν πλήρη πεπτικό σωλήνα, επιδερμικές σμήριγγες
και κοιλιακό νευρικό σχοινί. Το Φύλο περιλαμβάνει περίπου 15.000 είδη.

Κλάδος (Ομοταξία) Πλάνητες (Errantia)
Θαλάσσιοι Δακτυλιοσκώληκες. Φέρουν παραπόδια με προεξέχοντες λοβούς που υποστηρίζονται από εσωτερι-

κές χιτινώδεις σμήριγγες και κοιλιακoύς θυσάνους. Έχουν καλά ανεπτυγμένες προσακτρίδες. Χαρακτηριστι-
κοί αντιπρόσωποι: Nereis, Eunice, Glycera.

Κλάδος (Ομοταξία) Εδραίοι (Sedentaria)
Δακτυλιοσκώληκες της θάλασσας, του γλυκού νερού και της χέρσου. Παραπόδια απόντα ή με υποπλασμένους

λοβούς. Οι σμήριγγες του σώματος χρησιμοποιούνται ως άγκιστρα για την προσκόλληση του οργανισμού στο
τοίχωμα του σωλήνα ή της στοάς. Οι προσακτρίδες είναι μικρές. Περιλαμβάνει τους κλάδους των Επισαγμα-
τοφόρων (Clitellata), των Εχίουρων (Echiruans) και των Πωγωνοφόρων (Siboglinids). Χαρακτηριστικοί αντιπρό-
σωποι: Arenicola, Riftia, Lumbricus, Hirudo.

Άλλα τάξα των Δακτυλιοσκωλήκων
Σιπούνκουλα (Sipuncula)
Θαλάσσιοι σκώληκες, χωρίς μεταμέρεια. Ύπαρξη εσώστροφης προβοσκίδας. Πρώην Φύλο Sipuncula. Η κατά-

ταξή τους στο Φύλο των Δακτυλιοσκωλήκων είναι αμφιλεγόμενη. Χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος: Themiste.

Χαιτοπτεροειδή (Chaetopteridae) 
Θαλάσσιοι σκώληκες. Το σώμα τους που διακρίνεται σε τρεις περιοχές. Διαβιούν μέσα σε σωλήνες σχήματος U.

Διαθέτουν προσαρτήματα για τη διατροφή τους και τη δημιουργία ρεύματος νερού. Χαρακτηριστικός αντι-
πρόσωπος: Chaetopterus.



μεταμέρειας: η ευέλικτη υποστήριξη και η αποτελε-
σματική κίνηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά βασίζο -
νται στη μεταμερική διευθέτηση του κοιλώματος
και μπορούν να κατανοηθούν εάν εξετάσουμε την
ανάπτυξη του κοιλώματος και τη διευθέτηση των
μυών του σωματικού τοιχώματος. 

Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης η
σωματική κοιλότητα των Δακτυλιοσκωλήκων προ-
κύπτει μέσω του τμηματικού σχισίματος της ενιαίας
μάζας μεσοδέρματος που καταλαμβάνει το χώρο
μεταξύ εξωδέρματος και ενδοδέρματος και στις
δύο πλευρές του εμβρυικού πεπτικού σωλήνα. Η
μεγέθυνση της κάθε σωματικής κοιλότητας ακο-
λουθείται από το σχηματισμό διπλών μεμβρανω-
δών διαφραγμάτων μεταξύ του πρόσθιου και του
οπίσθιου άκρου κάθε κοιλωματικού χώρου καθώς
και ραχιαίων και κοιλιακών μεσεντερίων που προέρ-
χονται από τον πεπτικό σωλήνα (Εικόνα 12.3).

Αναπτύσσονται επίσης μύες από τις μεσοδερμι-
κές στιβάδες που συνδέονται με κάθε μεταμερές.
Υπάρχει ένα στρώμα από κυκλικούς μύες κάτω από
την επιδερμίδα καθώς και ένα στρώμα από επιμή-
κεις μύες ακριβώς κάτω από τους κυκλικούς μυς
που διαπερνά τα διαφράγματα που χωρίζουν τα με-
ταμερή. Κάποια θαλάσσια είδη σκωλήκων διαθέ-
τουν λοξούς μύες ενώ οι Βδέλλες διαθέτουν κάθε-
τους ως προς τον επιμήκη άξονα του σώματος
μύες. 

Ένα πλεονέκτημα της μεταμερικής διευθέτησης
του κοιλώματος και των μυών είναι η δημιουργία
υδροστατικών διαμερισμάτων που επιτρέπουν
στους Δακτυλιοσκώληκες να επιτελούν μεγάλη ποι-
κιλία κινήσεων και υποστηρικτικών λειτουργιών, οι
οποίες είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν σε μη
μεταμερικούς οργανισμούς που φέρουν υδροστα-
τικό σκελετό. Συγκεκριμένα, κάθε μεταμερές λει-
τουργεί ανεξάρτητα, διαθέτοντας ζεύγη μυών που
δρουν ανταγωνιστικά, έναντι του σταθερού σε όγκο
κοιλωματικού υγρού που δρα ως υδροστατικός
σκελετός. Τοπικές αλλαγές στη μορφή και το σχή-
μα ομάδων μεταμερών, προσδίδουν τη δυνατότητα
για κολύμβηση, ερπυσμό και διείσδυση.

Ένα δεύτερο πλεονέκτημα της μεταμέρειας εί-
ναι ότι μειώνει τις συνέπειες κάποιου τραυματι-
σμού. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ένα ή πε-
ρισσότερα μεταμερή τραυματιστούν τα γειτονικά
τμήματα, που διαχωρίζονται μέσω διαφραγμάτων
από τα τραυματισμένα μεταμερή, θα εξακολουθή-
σουν να λειτουργούν κανονικά αυξάνοντας τις πι-
θανότητες επιβίωσης του οργανισμού. 

Ένα τρίτο πλεονέκτημα της μεταμέρειας είναι
ότι επέτρεψε την τροποποίηση συγκεκριμένων πε-

ριοχών του μεταμερικού σώματος για την πραγμα-
τοποίηση εξειδικευμένων λειτουργιών, όπως η δια-
τροφή, η κίνηση και η αναπαραγωγή. Η εξειδίκευση
των σωματικών περιοχών στους οργανισμούς που
εμφανίζουν μεταμέρεια (π.χ. η εξειδίκευση των εμ-
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ΕΙΚΟΝΑ 12.3
Ανάπτυξη μεταμερικών κοιλωμάτων στους Δακτυλιο-
σκώληκες. (Α) Μια συμπαγής μάζα μεσοδερμικών κυττά-
ρων διαχωρίζει το εξώδερμα από το ενδόδερμα στα
πρώιμα εμβρυϊκά στάδια. (Β) Δημιουργία δύο κοιλωμά-
των σε κάθε μεταμερές με σχίσιμο του μεσοδέρματος σε
κάθε πλευρά του ενδοδέρματος (σχιζοκοιλωματικός σχη-
ματισμός κοιλώματος). (Γ) Αυτές οι κοιλότητες επεκτεί-
νονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η μεγέθυνση των κοι-
λωμάτων ακολουθείται από τη δημιουργία περιτοναίου
(λεπτή μεμβράνη μεσοδερμικών κυττάρων) που περιβάλ-
λει το σώμα και τον εντερικό σωλήνα (πλευρικό και εντε-
ρικό περιτόναιο αντίστοιχα), ενώ δημιουργούνται τα με-
σεντέρια που περιβάλλουν ραχιαία και κοιλιακά τον εντε-
ρικό σωλήνα. Η νωτοκοιλιακή μεγέθυνση του κοιλώματος
στα γειτονικά μεταμερή οδηγεί στο σχηματισμό μεμβρα-
νωδών διαφραγμάτων που διαχωρίζουν τα μεταμερή.



πρόσθιων τμημάτων του σώματος του σκώληκα
Palolo, της Εικόνας 12.1, σε όργανα αναπαραγω-
γής) ονομάζεται ταγμάτωση (tagmatization) (Ελλ.
τάγμα, διάταξη, διευθέτηση). Η μεταμέρεια δεν εμ-
φανίζεται μόνο στους Δακτυλιοσκώληκες. Μεταμέ-
ρεια εμφανίζουν τα Αρθρόποδα (Έντομα, Αράχνες
και συγγενικά τάξα) και τα Χορδωτά (Σπονδυλό-
ζωα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου).
Περιέργως, μεταξύ των Δακτυλιοσκωλήκων, τα Εχί-
ουρα και τα Σπινούνκουλα δεν παρουσιάζουν μετα-
μέρεια. Πιθανόν να συνέβη απώλεια της μεταμέρει-
ας σε αυτές τις γενεαλογικές γραμμές. Η εξελικτική
σύγκλιση προς ένα μεταμερικό σχέδιο οργάνωσης
του σώματος των τριών αυτών επιτυχημένων Φύ-
λων υποδεικνύει την επίδραση ενός ή περισσοτέ-
ρων από τα παραπάνω πλεονεκτήματα στην εξέλιξη
των μορφής του σώματος των ζώων.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 12.1 
Τα μέλη των Δακτυλιοσκωλήκων είναι οι μεταμερι-
κοί σκώληκες. Οι Δακτυλιοσκώληκες ανήκουν στα
Λοφοτροχόζωα και επομένως έχουν κοινό πρόγονο
με τα Μαλάκια, τους Νημερτίνους, τα Τροχόζωα
κ.α. Το σώμα των Δακτυλιοσκωλήκων εμφανίζει με-
ταμέρεια. Η μεταμέρεια οδήγησε στη δημιουργία
διακριτών υδροστατικών διαμερισμάτων, μειώνει
τις επιπτώσεις των τραυματισμών, και επέτρεψε
την ταγμάτωση..

Ποιες ενδείξεις από τη μοριακή βιολογία οδήγη-
σαν στην αναθεώρηση της ταξινόμησης των Δα-
κτυλιοσκωλήκων;

12.2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΩΝ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Ερμηνεία της επίδρασης της μεταμέρειας στη

βιολογία των Δακτυλιοσκωλήκων.
2. Σύγκριση του κλειστού κυκλοφορικού συστήμα-

τος των Δακτυλιοσκωλήκων με το ανοιχτό κυ-
κλοφορικό σύστημα των Δίθυρων Μαλακίων.

Η πλειονότητα των Πολυχαίτων είναι θαλάσσιοι, με
μήκος που κυμαίνεται από 5 έως 10 εκ. και έχουν
προσαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημά-
των. Οι Εδραίοι Πολύχαιτοι είναι βενθικοί με ικανό-
τητα να διαβιούν κάτω από βράχους, σε εγκατα-
λειμμένα όστρακα και μέσα σε σχισμές κοραλλιογε-
νών υφάλων. Πολλά μέλη και των δύο κλάδων διεισ-
δύουν στην άμμο και μετακινούνται με περισταλτι-

κές συσπάσεις των σωματικών μυών (αν συλλέξου-
με ένα κουβά άμμο από την παραλία θα βρούμε τε-
ράστιο αριθμό ατόμων και ποικιλία ειδών). Πολλά
άλλα είδη είναι σωληνόβια και κατασκευάζουν σω-
λήνες από κόκκους άμμου ή οργανικές εκκρίσεις.
Οι σωλήνες συνήθως επενδύονται με βλέννα και
χρησιμοποιούνται τόσο ως καταφύγια όσο και ως
σταθμοί τροφοληψίας. Αντίθετα, οι Ολιγόχαιτοι και
οι Βδέλλες έχουν προσαρμοστεί στο γλυκό νερό
και στη χέρσο.

Οι Εδραίοι και οι Πλάνητες έχουν πολλά κοινά
λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά, λόγω της
κοινής προέλευσής τους, αλλά και αρκετές διαφο-
ρές λόγω της προσαρμογής τους σε διαφορετικά
ενδιαιτήματα. Τόσο τα κοινά χαρακτηριστικά όσο
και οι διαφορές τους θα αναλυθούν σε αυτό το κε-
φάλαιο.

Εξωτερική Δομή και Κίνηση

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσότερων Δα-
κτυλιοσκωλήκων (εκτός από τη μεταμέρεια) είναι η
ύπαρξη πλευρικών προεκτάσεων που ονομάζονται
παραπόδια (Ελλ. para, δίπλα + podion, μικρό πόδι)
(Εικόνα 12.4). Τα παραπόδια στους Πλάνητες υπο-
στηρίζονται από χιτινώδεις ράβδους και φέρουν
πολυάριθμες σμήριγγες (setae, chaetae). Οι Ε -
δραίοι διαθέτουν μικρότερα ή καθόλου παραπόδια
(κλάδος Επισαγματοφόρων), ενώ φέρουν σμήριγ-
γες πάνω στην επιφάνεια του σώματός τους, σε αν-
τίθεση με τις Βδέλλες, στις οποίες οι σμήριγγες
απουσιάζουν. Οι σμήριγγες είναι χιτινώδεις τρίχες
που εκκρίνονται από τα άκρα των παραπόδιων,
προσδίδοντας αποτελεσματική ικανότητα διείσδυ-
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ΕΙΚΟΝΑ 12.4
Κλάδος Πλάνητων. Εξωτερική μορφολογία του είδους
Nereis virens. Παρατηρήστε τα πολυάριθμα παραπόδια.



σης μέσα στο υπόστρωμα (Πλάνητες) και συγκρά-
τησης των Εδραίων μέσα στους σωλήνες ή στις
στοές τους.

Το σώμα των Δακτυλιοσκωλήκων διαθέτει κεφα-
λή που αποτελείται από δύο μέρη: το προστόμιο και
το περιστόμιο. Το προστόμιο (prostomium) (Ελλ.
προ, πριν + στόμιο, στόμα), αποτελεί ένα λοβό στο
εμπρόσθιο μέρος του στόματος που περιλαμβάνει
πολυάριθμες αισθητήριες δομές, όπως μάτια, κε-
ραίες, αισθητήριες προσακτρίδες και αυχενικά όρ-
γανα, όπως βλεφαριδοφόρα βοθρία ή σχισμές που
αποτελούν χημειοϋποδοχείς, σημαντικούς για την
πρόσληψη της τροφής. Οι προσακτρίδες ορισμέ-
νων Εδραίων σκωλήκων είναι εξειδικευμένες δομές
για τη διήθηση με σχήμα βεντάλιας (Εικόνες 12.2
και 12.12). Το περιστόμιο (peristomium) (Ελλ. περί,
γύρω) αποτελεί το πρώτο μεταμερές του σώματος.
Περιβάλλει την περιοχή του στόματος και φέρει αι-
σθητήριες κεραίες ή νημάτια.

Η επιδερμίδα των Δακτυλιοσκωλήκων αποτελεί-
ται από μια μονή στιβάδα κιονοειδών κυττάρων που
εκκρίνουν ένα προστατευτικό ακυτταρικό επιδερ-
μίδιο (cuticle). Σε κάποιους Δακτυλιοσκώληκες
απαντούν επιδερμικοί αδένες που εκκρίνουν φθορί-
ζουσες ουσίες.

Η ικανότητα ορισμένων Πλάνητων Δακτυλιο-
σκωλήκων για κολύμβηση, ερπυσμό και βάδιση
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία των επι-
μηκών μυών του σώματός τους. Συγκεκριμένα, οι
επιμήκεις μύες της μίας πλευράς δρουν ανταγωνι-
στικά με τους αντίστοιχους μυς της άλλης πλευ-
ράς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εναλλασσόμε-
νων κυμάτων συστολής και διαστολής που μεταδί-
δονται κατά μήκος του σώματος, από την οπίσθια
περιοχή προς την κεφαλή. Επιπλέον τα παραπόδια
και οι σμήριγγες προσδίδουν την απαιτούμενη δύ-
ναμη προώθησης του οργανισμού τόσο μέσα στο
νερό όσο και στο υπόστρωμα. Η δύναμη προώθη-
σης είναι το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής δρά-
σης των παραποδίων και των σμηρίγγων έναντι του
υποστρώματος και του νερού. Συγκεκριμένα, τα
παραπόδια που βρίσκονται σε κάθε πλευρά των με-
ταμερών λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η
συστολή των επιμηκών μυών της πλευράς του με-
ταμερούς προκαλεί τη συστολή των μυών των αντί-
στοιχων παραποδίων, οδηγώντας στην σκλήρυνσή
τους και την προεκβολή των σμηρίγγων προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί η απαραίτητη ισχύς προώθη-
σης (Εικόνα 12.5Α). Κατά την μετατροπή του ερπυ-
σμού κάποιου Πολύχαιτου σε κολύμβηση, η περίο-
δος και το εύρος των κυματοειδών κινήσεων αυξά-
νεται (Εικόνα 12.5Β).

Τα σκαπτικά είδη των Εδραίων Δακτυλιοσκωλή-
κων τρυπώνουν μέσα στην άμμο ή το λασπώδη πυθ-
μένα με τη δημιουργία συσπάσεων του σωματικού
τοιχώματος ή μέσω κατάποσης της ύλης που βρί-
σκουν στο δρόμο τους, την οποία, μετά την πέψη
και πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών, απεκ-
κρίνουν μέσω της έδρας.

Διατροφή και Πεπτικό Σύστημα

Ο πεπτικός σωλήνας στους περισσότερους Δακτυ-
λιοσκώληκες είναι ευθύς, διατρέχει όλο το μήκος
του σώματος και διαπερνά όλα τα μεσεντέρια και
τα διαφράγματα των μεταμερών. Η πρόσθια περιο-
χή του πεπτικού σωλήνα τροποποιείται σε μια προ-
βοσκίδα, η οποία μπορεί να εκτείνεται με τη βοή-
θεια προελκτικών μυών και της πίεσης του κοιλώμα-
τος, και να αποσύρεται στο περιστόμιο με τη βοή-
θεια ελκτικών μυών. Σε μερικά σαρκοφάγα είδη
όταν η προβοσκίδα εκτείνεται προς τα έξω ένα ζεύ-
γος σιαγόνων ανοίγει προκειμένου να επιτευχθεί η
σύλληψη της λείας. Συγκεκριμένα, τα θηρευτικά εί-
δη, χωρίς να αφήσουν τη φωλιά τους (στοές ή κο-
ραλλιογενείς σχισμές), εκτείνουν το πρόσθιο τμήμα
τους, αναστρέφουν την προβοσκίδα τους και στη
συνέχεια, με τη βοήθεια των σιαγόνων συλλαμβά-
νουν το θήραμα και το μεταφέρουν στο εσωτερικό
της φωλιάς. Μερικά είδη διαθέτουν δηλητηριώδεις
αδένες στη βάση των σιαγόνων ενώ άλλα είναι φυ-
τοφάγα και σαπροφάγα και χρησιμοποιούν τις σια-
γόνες τους για τον τεμαχισμό της τροφής. 

Οι ιζηματοφάγοι Πολύχαιτοι (π.χ. η Arenicola, το
σκουλήκι της άμμου) καταπίνουν άμμο προκειμέ-
νου να αποσπάσουν οργανικά τροφικά σωματίδια.
Ο πεπτικός σωλήνας τους αποτελείται από ένα φά-
ρυγγα (ο οποίος όταν αναστρέφεται σχηματίζει την
προβοσκίδα), έναν αποθηκευτικό σάκο (προστόμα-
χο), ένα στόμαχο άλεσης και ένα μακρύ και ευθύ έν-
τερο (Εικόνα 12.12). Η πέψη της οργανικής ύλης εί-
ναι εξωκυτταρική, ενώ τα ανόργανα σωματίδια περ-
νούν από το έντερο και αποβάλλονται ως «περιττώ-
ματα».

Πολλοί Εδραίοι και Σωληνόβιοι Πολύχαιτοι είναι
διηθηματοφάγοι. Συνήθως δεν διαθέτουν προβοσκί-
δα και χαρακτηρίζονται από την παρουσία εξειδικευ-
μένων τροφοληπτικών δομών. Για παράδειγμα, κά-
ποιοι Σωληνόβιοι σκώληκες, που αποκαλούνται βε -
νταλιοσκώληκες, διαθέτουν ακτινωτές κεραίες που
σχηματίζουν χωνοειδείς βεντάλιες (Εικόνες 12.2 και
12.12). Το νερό κυκλοφορεί με τη βοήθεια των βλε-
φαρίδων των ακτινωτών κεραιών τους μέσα στη βε -
ντάλια, όπου και παγιδεύονται τα σωματίδια της τρο-
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φής. Ακολουθεί η μεταφορά των σωματιδίων διαμέ-
σου μιας τροφικής αύλακας στον άξονα των κεραι-
ών, κατά μήκος του οποίου πραγματοποιείται απόρ-
ριψη των μεγαλύτερων σωματιδίων και επιλογή των
μικρότερων που θα οδηγηθούν στην περιοχή του
στόματος. Ένα άλλο είδος διηθηματοφάγου Πολύ-
χαιτου, το Chaetopterus, ζει μέσα σε στοές σχήμα-
τος U και εκκρίνει ένα βλεννώδη σάκο μέσα στον
οποίο συλλέγει τροφικά σωματίδια μεγέθους 1 μm.
Τα παραπόδια των μεταμερών 14 έως 16 του συγκε-
κριμένου είδους έχουν τροποποιηθεί σε βεντάλιες
με τις οποίες αντλούν συνεχώς νερό προκειμένου να
γίνει η διήθηση των τροφικών σωματιδίων. Όταν ο
βλεννώδης σάκος γεμίσει με τροφικά σωματίδια
ακολουθεί η κατάποσή του (Εικόνα 12.22).

Η αποβολή των παραπροϊόντων της πέψης μπο-
ρεί να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τους

σωληνόβιους Πολύχαιτους. Τα είδη που διαβιούν
σε σωλήνες με ανοιχτά και τα δύο άκρα τους απλώς
απεκκρίνουν τα παραπροϊόντα της πέψης μέσω της
διέλευσης νερού από το ένα άκρο του σωλήνα και
της εξόδου του από το άλλο. Αντίθετα τα είδη των
οποίων ο σωλήνας διαθέτει ένα μόνο άνοιγμα θα
πρέπει να στραφούν ανάποδα μέσα στο σωλήνα
προκειμένου να αποβάλλουν τα παραπροϊόντα της
πέψης τους ή να χρησιμοποιήσουν βλεφαριδοφό-
ρους αγωγούς κατά μήκος του σωματικού τοιχώμα-
τος για την μεταφορά των παραπροϊόντων προς το
άνοιγμα του σωλήνα. 

Πολύχαιτοι που διαβιούν σε υποστρώματα
πλούσια σε οργανική ύλη, απορροφούν σάκχαρα
και οργανικά συστατικά από την επιφάνεια του σώ-
ματός τους καλύπτοντας περίπου το 20 με 40% των
ενεργειακών τους απαιτήσεων. Η συγκεκριμένη μέ-
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ΕΙΚΟΝΑ 12.5
Η κίνηση στους Δακτυλιοσκώληκες. (Α) Ραχιαία όψη ενός πρωτόγονου Πλάνητα Δακτυλιοσκώληκα, στην οποία απει-
κονίζεται ο ανταγωνισμός των επιμηκών μυών των αντίθετων πλευρών του σώματος και η επακόλουθη προεκβολή και
κίνηση των παραποδίων. (Β) Η περίοδος και το εύρος των κυματοειδών κινήσεων αυξάνεται καθώς ο σκώληκας περνά-
ει από την «αργή βάδιση» στην κολύμβηση. Από «A LIFE OF INVERTEBRATES» © 1979 W.D. Russel-Hunter.



θοδος εμφανίζεται και σε μέλη άλλων ζωικών Φύ-
λων, αλλά σπάνια η απόδοσή της ξεπερνά το 1%
των ενεργειακών τους αναγκών.

Αναπνοή και Κυκλοφορία

Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων στους πε-
ρισσότερους Δακτυλιοσκώληκες πραγματοποιείται
μέσω διάχυσης από το σωματικό τους τοίχωμα κα-
θώς και από την επιφάνεια των παραποδίων τους.
Σε πολλούς Δακτυλιοσκώληκες η ύπαρξη βραγχια-
κών δομών στα παραπόδια προσφέρει επιπλέον
επιφάνεια ανταλλαγής των αερίων.

Οι Δακτυλιοσκώληκες διαθέτουν κλειστό κυκλο-
φορικό σύστημα. Το οξυγόνο μεταφέρεται μαζί με
άλλες αναπνευστικές χρωστικές που βρίσκονται
διαλυμένες στο πλάσμα του αίματος, παρά στα κύτ-
ταρα του αίματος. Το αίμα μπορεί να είναι άχρωμο,
πράσινο ή κόκκινο, ανάλογα με την παρουσία και/ή
τον τύπο της αναπνευστικής χρωστικής.

Τα συσταλτά στοιχεία του κλειστού κυκλοφορι-
κού συστήματος των Δακτυλιοσκωλήκων απαρτί-
ζονται από μια ραχιαία αορτής πάνω από τον πεπτι-
κό σωλήνα, η οποία μεταφέρει αίμα από την οπί-
σθια προς την πρόσθια περιοχή του σώματος, κα-
θώς και από μία κοιλιακή αορτή κάτω από τον πεπτι-
κό σωλήνα, η οποία μεταφέρει αίμα προς την αντί-
θετη κατεύθυνση (από την πρόσθια προς την οπί-
σθια περιοχή του σώματος). Μεταξύ των δύο αορ-
τών υπάρχουν δύο ή τρεις ομάδες μεταμερικών αγ-
γείων που δέχονται αίμα από την κοιλιακή αορτή και

το διαμοιράζουν μέσω ενός δικτύου τριχοειδών αι-
μοφόρων αγγείων στο έντερο και στο σωματικό τοί-
χωμα. Τα τριχοειδή του αίματος συνενώνονται ξανά
σε μεταμερικά αγγεία που μεταφέρουν το αίμα
στην ραχιαία αορτή (Εικόνα 12.6, δείτε επίσης τις
Εικόνες 12.17 και 12.18).

Νευρικές και Αισθητήριες Λειτουργίες

Το νευρικό σύστημα είναι σχεδόν πανομοιότυπο σε
όλους τους Δακτυλιοσκώληκες. Αποτελείται από ένα
ζεύγος υπερφαρυγγικών γαγγλίων που συνδέεται με
ένα ζεύγος υποφαρυγγικών γαγγλίων μέσω περιφα-
ρυγγικών συνδέσεων που διατρέχουν νωτοκοιλιακά
κατά μήκος κάθε πλευρά του φάρυγγα. Ένα διπλό
κοιλιακό νευρικό σχοινί διατρέχει το κοιλιακό τμήμα
κάθε κοιλωματικού χώρου, ενώ ένα ζεύγος μεταμερι-
κών γαγγλίων υπάρχει σε κάθε μεταμερές. Το διπλό
κοιλιακό νευρικό σχοινί και τα μεταμερικά γάγγλια
μπορεί να εμφανίζονται συγχωνευμένα σε διαφορετι-
κές ταξινομικές ομάδες. Πλευρικά νεύρα αναδύονται
από κάθε μεταμερικό γάγγλιο και νευρώνουν τους
μύες του σωματικού τοιχώματος, καθώς και άλλες
δομές σε κάθε μεταμερές (Εικόνα 12.7α). 

Τα μεταμερικά γάγγλια συντονίζουν την κολύμ-
βηση και τον ερπυσμό μεταξύ των μεταμερών.
(Οποιοσδήποτε έχει χρησιμοποιήσει κομμάτια σκω-
λήκων ως δόλωμα ψαριών μπορεί να επιβεβαιώσει
ότι η κεφαλική περιοχή του σκώληκα, που περιλαμ-
βάνει τα εγκεφαλικά γάγγλια, δεν απαιτείται για το
συντονισμό των κινήσεων). Κάθε μεταμερές δρα
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ΕΙΚΟΝΑ 12.6
Το κυκλοφορικό σύστημα των Πολυχαίτων. Εγκάρσια διατομή του σώματος στην περιοχή των παραποδίων. Στο κλειστό
κυκλοφορικό σύστημα της εικόνας, το αίμα ρέει από το οπίσθιο προς το πρόσθιο τμήμα του ραχιαίου αιμοφόρου αγγείου,
και από το πρόσθιο προς το οπίσθιο τμήμα του κοιλιακού αιμοφόρου αγγείου. Η κατεύθυνση κίνησης του αίματος υποδει-
κνύεται με τα μαύρα βέλη. Δίκτυο τριχοειδών αγγείων του αίματος διασυνδέει το ραχιαίο και κοιλιακό αιμοφόρο αγγείο.



αυτόνομα ενώ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με
τα γειτονικά του μεταμερή. Τα υποφαρυγγικά γάγ-
γλια διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο στις κι-
νητικές λειτουργίες που απαιτούν το συντονισμό
απομακρυσμένων μεταμερών. Τα υπερφαρυγγικά
γάγγλια πιθανό να ελέγχουν τις κινητικές και αισθη-
τικές λειτουργίες που εμπλέκονται στη διατροφή,
καθώς και τις αισθητικές λειτουργίες που σχετίζο -
νται με την εμπρόσθια κίνηση. 

Εκτός από τις μικρής διαμέτρου νευρικές ίνες
που συμβάλλουν στο συντονισμό της κίνησης, το
κοιλιακό νευρικό σχοινί περιλαμβάνει γιγαντιαίες
νευρικές ίνες που εμπλέκονται σε αντιδράσεις δια-
φυγής (Εικόνα 12.7β). Για παράδειγμα, κάποιο από-
τομο ερέθισμα, όπως ένα αγκίστρι στο άκρο του
σκώληκα, προκαλεί ταχεία απομάκρυνση από το
ερέθισμα. Οι γιγαντιαίες νευρικές ίνες έχουν διάμε-
τρο 50 μm και παράγουν νευρικές ώσεις με ταχύτη-
τα 30 m/sec (αντίθετα με τα 0,5 m/sec που εμφανί-
ζουν οι μικρότερες νευρικές ίνες διαμέτρου 4 μm
των Δακτυλιοσκωλήκων).

Οι Δακτυλιοσκώληκες φέρουν ποικίλες αισθητή-
ριες δομές. Μπορεί να διαθέτουν δύο με τέσσερα
ζεύγη οφθαλμών στην επιφάνεια του προστομίου,
οι οποίοι χαρακτηρίζονται από διαφορετική πολυ-

πλοκότητα. Ειδικότερα οι οφθαλμοί μπορεί να απο-
τελούνται από επιδερμικά φωτοϋποδοχέα κύτταρα
ή από έναν απλό κάλυκα από υποδοχέα κύτταρα,
μέχρι πολυπλοκότερες οφθαλμικές δομές που πε-
ριλαμβάνουν κερατοειδή χιτώνα, φακούς και υαλώ-
δες σώμα. Οι περισσότεροι Πολύχαιτοι αντιδρούν
αρνητικά όταν αυξηθεί η ένταση του φωτός, ενώ οι
σκώληκες-βεντάλιες αντιδρούν αρνητικά όταν μει-
ώνεται η ένταση του φωτός. Συγκεκριμένα, σε περί-
πτωση που κάποια σκιά περάσει από πάνω τους, οι
σκώληκες-βεντάλιες αποσύρονται άμεσα στους
σωλήνες τους, μηχανισμός που φαίνεται να προ-
στατεύει αυτούς τους σκώληκες από πιθανούς θη-
ρευτές. Από την άλλη, οι Γαιοσκώληκες στερούνται
ανεπτυγμένων οφθαλμών, κάτι που είναι αναμενό-
μενο δεδομένης της υπόγειας διαβίωσής τους, αλ-
λά διαθέτουν μια δερματική αίσθηση του φωτός
που οφείλεται στην ύπαρξη διεσπαρμένων φωτοϋ-
ποδοχέων κυττάρων τόσο στην ραχιαία όσο και
στις πλευρικές επιφάνειες του σώματος. Οι φωτοϋ-
ποδοχείς προσδίδουν αρνητικό φωτοτακτισμό στο
έντονο φως με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του
ζώου από τη φωτεινή πηγή, καθώς και θετικό φωτο-
τακτισμό στον αμυδρό φωτισμό που οδηγεί σε προ-
σέγγιση στη φωτεινή πηγή.
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ΕΙΚΟΝΑ 12.7
Το νευρικό σύστημα των Δακτυλιοσκωλήκων. (Α) Συνδετικά νεύρα ενώνουν τα υπερφαρυγγικά με τα υποφαρυγγικά
γάγγλια. Μεταμερικά γάγγλια και πλευρικά νεύρα υπάρχουν κατά μήκος του σώματος του σκώληκα. (Β) Εγκάρσια δια-
τομή του κοιλιακού νευρικού σχοινιού, στην οποία φαίνονται οι γιγαντιαίες νευρικές ίνες.



Άλλα αισθητήρια όργανα σχετίζονται με αποκρί-
σεις σε χημικές ουσίες, στη βαρύτητα και την αφή.
Συγκεκριμένα, τα αυχενικά όργανα αποτελούν ζεύ-
γη αισθητήριων κοιλωμάτων ή βοθρίων της κεφαλι-
κής περιοχής. Νεύρα των υπερφαρυγγικών γαγ-
γλίων καταλήγουν στα αυχενικά όργανα, τα οποία
δρουν ως χημειοϋποδοχείς για την ανίχνευση της
τροφής. Επιπλέον, στην περιοχή της κεφαλής των
Πολυχαίτων υπάρχουν στατοκύστες, ενώ βλεφαρι-
δοφόρα φυμάτια, ακμές και ζώνες που φέρουν απτι-
κούς υποδοχείς καλύπτουν το σωματικό τοίχωμα.

Απέκκριση

Οι Δακτυλιοσκώληκες εκκρίνουν αμμωνία και ε -
πειδή η αμμωνία είναι διαλυτή στο νερό το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκκρισης των αζωτούχων αποβλή-
των πιθανόν πραγματοποιείται μέσω του σωματι-
κού τοιχώματος. Τα απεκκριτικά όργανα των Δα-
κτυλιοσκωλήκων έχουν μειωμένη ικανότητα ρύθμι-
σης της ισορροπίας νερού και ιόντων. Τα περισσό-
τερα θαλάσσια είδη όταν βρεθούν σε περιβάλλον
με χαμηλές τιμές αλατότητας δεν επιβιώνουν, λόγω
μειωμένης ικανότητας ρύθμισης της εισόδου νερού
στο σώμα τους σε συνδυασμό με τις αυξημένες ιον-
τικές απώλειες. Αποτελεσματικές ωσμορυθμιστι-
κές ικανότητες έχουν εξελιχθεί μόνο σε λίγους Πο-
λύχαιτους και αυτό τους επέτρεψε να εποικίσουν
ενδιαιτήματα του γλυκού νερού. Οι Δακτυλιοσκώ-
ληκες του γλυκού νερού απεκκρίνουν άφθονες πο-
σότητες ούρων, ωστόσο κατακρατούν τα απαραί-
τητα ιόντα, κάτι που είναι ουσιώδες σε τέτοια περι-
βάλλοντα που χαρακτηρίζονται από μειωμένες συ -
γκεντρώσεις ιόντων στο υδάτινο μέσο. Οι Γαιοσκώ-
ληκες έχουν τη δυνατότητα να εκκρίνουν εκτός από
αμμωνία και ουρία, που είναι λιγότερη τοξική.

Τα απεκκριτικά όργανα των Δακτυλιοσκωλήκων,
όπως και σε πολλά ασπόνδυλα, ονομάζονται νεφρί-
δια και διακρίνονται σε δύο τύπους, τα πρωτονε-
φρίδια και τα μετανεφρίδια. Τα πρωτονεφρίδια φέ-
ρουν έναν αγωγό που σχηματίζει μια τυφλή βολβώ-
δη δομή στο ένα άκρο του, ενώ το άλλο άκρο επι-
κοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω ενός
πόρου (νεφριδιοπόρος). Τα πρωτονεφρίδια διαθέ-
τουν μία δέσμη μαστίγιων στο τυφλό τους άκρο με
τα οποία οδηγούν τα υγρό στο εσωτερικό του αγω-
γού (Εικόνα 12.8α, δείτε επίσης την Εικόνα 10.6).
Μερικά πρωτόγονα είδη διαθέτουν ζεύγη μεταμερι-
κών πρωτονεφριδίων όπου το βολβώδες άκρο τους
προεκβάλλει μέσω του πρόσθιου διαφράγματος
στο παρακείμενο μεταμερές, ενώ το άλλο άκρο κα-
ταλήγει στον νεφριδιοπόρο.

Οι περισσότεροι Δακτυλιοσκώληκες διαθέτουν
και ένα δεύτερο τύπο νεφριδίου που ονομάζεται
μετανεφρίδιο (metanephridium). Τα μετανεφρίδια
αποτελούνται από ένα ανοιχτό βλεφαριδοφόρο
άκρο σαν χωνί που ονομάζεται νεφρόστομα, το
οποίο διατρέχει το διάφραγμα και καταλήγει στο
κοίλωμα του γειτονικού μεταμερούς. Στο άλλο
άκρο, ο αγωγός του μετανεφριδίου καταλήγει στον
νεφριδιοπόρο του σωματικού τοιχώματος και ενίο-
τε του εντερικού σωλήνα (Εικόνα 12.8β και γ). Συνή-
θως υπάρχει ένα ζεύγος μετανεφριδίων σε κάθε με-
ταμερές του σώματος. Τα νεφρικά σωληνάρια των
μετανεφριδίων υφίστανται εκτεταμένη περιέλιξη
στο μεγαλύτερο μήκους τους, ενώ ένα μικρό μέρος
τους διαστέλλεται και σχηματίζει μια κύστη, προ-
τού καταλήξει στον νεφριδιοπόρο. Δίκτυο τριχοει-
δών αιμοφόρων αγγείων συνδέεται με τα νεφρικά
σωληνάρια των μετανεφριδίων, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί ενεργητική μεταφορά των ιόντων
μεταξύ του αίματος και του νεφριδίου (Εικόνα
12.8δ, δείτε επίσης τις Εικόνες 12.17 και 12.18).

Τα περισσότερα είδη Δακτυλιοσκωλήκων διαθέ-
τουν χλωραγωγό ιστό που σχετίζεται άμεσα με τον
πεπτικό σωλήνα. Ο συγκεκριμένος ιστός περιβάλ-
λει το ραχιαίο αιμοφόρο αγγείο και βρίσκεται πάνω
από τη ραχιαία επιφάνεια του εντερικού σωλήνα
(βλ. Εικόνα 12.13). Η λειτουργία του είναι παρόμοια
με του ήπατος των θηλαστικών, προκαλώντας απα-
μίνωση των αμινοξέων, ενώ στους Γαιοσκώληκες
μετατρέπει την αμμωνία σε ουρία. Επίσης, ο χλω-
ραγωγός ιστός μετατρέπει την περίσσεια των υδα-
τανθράκων σε αποθηκευτικά μόρια, όπως γλυκογό-
νο και λιπίδια.

Αναγέννηση, Αναπαραγωγή και Ανάπτυξη

Πολλοί Δακτυλιοσκώληκες έχουν την ικανότητα
αναγέννησης. Συγκεκριμένα, μπορούν να αντικαθι-
στούν μέρη του σώματός τους, ενώ μερικά είδη δια-
θέτουν σημεία τομής κατά μήκος του σώματος που
επιτρέπουν το διαχωρισμό του όταν τα συλλάβει
κάποιος θηρευτής.

Παρά το γεγονός ότι μερικοί Πολύχαιτοι αναπα-
ράγονται αγενώς με εκβλάστηση ή εγκάρσια σχά-
ση, οι περισσότεροι εμφανίζουν αμφιγονική αναπα-
ραγωγή. Οι γονάδες αναπτύσσονται ως μάζες γαμε-
τών και προεκβάλλουν από το κοιλωματικό περιτό-
ναιο. Στις πρωτόγονες μορφές οι γονάδες αναπτύσ-
σονται σε κάθε μεταμερές αλλά οι περισσότεροι
Πολύχαιτοι φέρουν γονάδες μόνο σε συγκεκριμένα
μεταμερή. Οι γαμέτες απελευθερώνονται στο κοί-
λωμα όπου και ωριμάζουν. Τα ώριμα αναπαραγωγι-
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κά θηλυκά άτομα συχνά είναι γεμάτα με αυγά. Οι γα-
μέτες εισέρχονται στα νεφροστόματα των μετανε-
φριδίων και στη συνέχεια αποβάλλονται στο εξωτε-
ρικό περιβάλλον μέσω των νεφριδιοπόρων. Σε μερι-

κούς Πολύχαιτους η απελευθέρωση των γαμετών
πραγματοποιείται μετά τη διάρρηξη του σωματικού
τοιχώματος με επακόλουθο τον θάνατο του ατόμου.
Μόνο μερικά είδη Πολυχαίτων διαθέτουν ξεχωρι-
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ΕΙΚΟΝΑ 12.8
Τα νεφρίδια στους Δακτυλιοσκώλη-
κες. (Α) Πρωτονεφρίδιο. Το βολβώδες
τυφλό άκρο του νεφριδίου περιέχει μία
δέσμη μαστιγίων που οδηγούν τα άχρη-
στα υλικά στο εξωτερικό του σώματος.
Στα πρωτόγονα είδη ένας γεννητικός
αγωγός (κοιλωμαγωγός) οδηγεί τους
γαμέτες στο εξωτερικό περιβάλλον. (Β)
Μετανεφρίδιο. Μια βλεφαριδοφόρος
χοάνη, που ονομάζεται νεφρόστομα με-
ταφέρει τα άχρηστα υλικά της απεκκρι-
τικής διαδικασίας έξω από το σώμα. (Γ)
Στους σύγχρονους Δακτυλιοσκώληκες
τόσο ο γεννητικός αγωγός όσο και τα
νεφρικά σωληνάρια υφίσταται διαφορε-
τικούς βαθμούς συγχώνευσης. (Δ) Τα
νεφρίδια των σύγχρονων ειδών βρί-
σκονται σε άμεση επαφή με δίκτυο τρι-
χοειδών αιμοφόρων αγγείων για την
απέκκριση των άχρηστων υλικών, ενώ
τα νεφρικά τους σωληνάρια μπορεί να
μεγεθύνονται σχηματίζοντας ευμεγέ-
θεις κύστεις. Από: «A LIFE OF INVERTE-
BRATES» © 1979 W.D. Russel-Hunter.



στούς γεννητικούς αγωγούς και αυτό θεωρείται
προγονική κατάσταση (δείτε την Εικόνα 12.8α-γ).

Η γονιμοποίηση στους Πολύχαιτους είναι συνή-
θως εξωτερική με εξαίρεση ορισμένα είδη στα
οποία πραγματοποιείται σύζευξη. Ιδιαίτερος είναι ο
τρόπος αναπαραγωγής του είδους Platynereis me -
galops που έχει καταγραφεί στο Ινστιτούτο Woods
Hole της Μασαχουσέτης. Συγκεκριμένα, τα ώριμα
θηλυκά και αρσενικά άτομα του είδους λίγο πριν το
τέλος της ζωής τους σταματούν τη θρέψη τους και
ο εντερικός τους σωλήνας εκφυλίζεται. Παράλλη-
λα, πραγματοποιείται συσσώρευση γαμετών στη
σωματική τους κοιλότητα. Άτομα του αντίθετου φύ-
λου τυλίγονται μεταξύ τους και το αρσενικό άτομο
εισάγει την περιοχή της έδρας του στο στόμα του
θηλυκού ατόμου. Επειδή οι εντερικοί σωλήνες τους
έχουν εκφυλιστεί, η μεταφορά των σπερματοζωα-
ρίων γίνεται απευθείας από το κοίλωμα του αρσενι-
κού προς το γεμάτο ωάρια κοίλωμα του θηλυκού.
Αυτός ο τρόπος εξασφαλίζει τη γονιμοποίηση των
περισσότερων ωαρίων. Στη συνέχεια το θηλυκό
άτομο αποβάλλει τα γονιμοποιημένα ωάρια από την
έδρα του και ακολουθεί ο θάνατος και των δύο ατό-
μων.

Η επιτοκία (epitoky) είναι ο σχηματισμός ενός
αναπαραγωγικού ατόμου (του επίτοκου) που δια-
φέρει από τη μη-αναπαραγωγική μορφή (τον άτο-
κο) του ίδιου είδους. Συχνά το σώμα του επίτοκου
τροποποιείται σε δύο περιοχές. Συγκεκριμένα, τα
εμπρόσθια μεταμερή του σώματος διατηρούν τις
φυσιολογικές τους λειτουργίες και τα οπίσθια μετα-
μερή μεγεθύνονται και γεμίζουν με γαμέτες. Οι επί-
τοκοι μπορεί να διαθέτουν τροποποιημένα παραπό-
δια για αποτελεσματικότερη κολύμβηση. 

Αυτό το κεφάλαιο ξεκίνησε με τη μαζική αναπα-
ραγωγική συμπεριφορά του Palola viridis (του σκώ-
ληκα Παλόλο των νησιών Σαμόα) και την απόκριση
των ντόπιων σε αυτά τα αναπαραγωγικά κοπάδια.
Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και σε άλλα
είδη ως απόκριση στις μεταβολές της έντασης του
φωτός και στις περιόδους της σελήνης. Για παρά-
δειγμα, ο σκώληκας Παλόλο του Ατλαντικού δημι-
ουργεί αναπαραγωγικά κοπάδια τις πρωινές ώρες
της ημέρας κατά τη διάρκεια του πρώτου και τρίτου
τετάρτου του σεληνιακού κύκλου του Ιουλίου.

Οι ζωολόγοι πιστεύουν ότι ο σχηματισμός κοπα-
διών επιτόκων προσδίδει τουλάχιστον τρία πλεονε-
κτήματα. Καταρχάς, επειδή τα μη-αναπαραγωγικά
ατόμων παραμένουν ασφαλή στις στοές τους, οι
θηρευτές τους αδυνατούν να εξαλείψουν όλον τον
πληθυσμό. Επιπλέον, η εξωτερική γονιμοποίηση
απαιτεί την ταυτόχρονη αναπαραγωγική ωρίμανση

των ατόμων καθώς και την εγγύτητά τους. Η δημι-
ουργία κοπαδιών επιτόκων εξασφαλίζει ότι μεγά-
λος αριθμός ατόμων βρίσκονται στο σωστό μέρος
το σωστό χρόνο. Τέλος, επειδή τα κοπάδια σχημα-
τίζονται μόνο για σύντομες χρονικές περιόδους,
καλύπτουν αφενός τις διατροφικές ανάγκες των
λαίμαργων θηρευτών τους, χωρίς όμως να προκα-
λούν υπέρμετρη πληθυσμιακή αύξησή τους. Επο-
μένως απομένει ένας μεγάλος αριθμός επίτοκων
που θα δώσουν τη νέα γενιά σκωλήκων.

Η σπειροειδής αυλάκωση του γονιμοποιημένου
ωαρίου μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας
πλαγκτονικής τροχοφόρου προνύμφης που κατα-
λαμβάνει τα οπίσθια μεταμερή του σώματος μπρο-
στά από την περιοχή της έδρας. Οι προνύμφες,
αφού αποσπαστούν, ελευθερώνονται στο υδάτινο
περιβάλλον και προσκολλώνται στο υπόστρωμα
(Εικόνα 12.9). Καθώς η ανάπτυξη συνεχίζεται, νέα
μεταμερή προστίθενται στην οπίσθια περιοχή του
σκώληκα. Έτσι το πρόσθιο άκρο ενός Πολύχαιτου
είναι και το παλαιότερο. Πολλά άλλα είδη Πολυχαί-
των στα οποία απουσιάζει η τροχοφόρος προνύμ-
φη εμφανίζουν άμεση ανάπτυξη ή μεταμόρφωση
σε πλήρεις σκώληκες, μέσω διαφορετικών προνυμ-
φικών σταδίων.

Η εγγενής αναπαραγωγή στα μέλη του κλάδου
των Επισαγματοφόρων είναι εντελώς διαφορετική.
Συγκεκριμένα, αυτοί οι σκώληκες είναι μόνοικοι (ερ-
μαφρόδιτοι) και χαρακτηρίζονται από άμεση ανά-
πτυξη (χωρίς προνυμφικά στάδια) νεαρών ατόμων
που είναι όμοια με τα ενήλικα, μέσα σε ένα βλεννώ-
δη σωλήνα (το βομβύκιο) που περιβάλλεται από χιτί-
νη. Αυτές οι διαφορές θα περιγραφούν αργότερα.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 12.2 
Οι περισσότεροι Δακτυλιοσκώληκες είναι θαλάσσι-
οι και χαρακτηρίζονται από την παρουσία παραπο-
δίων και πολυάριθμων σμηρίγγων στα περισσότε-
ρα μεταμερή τους. Τα παραπόδια χρησιμεύουν
στην κίνηση και τη διείσδυση, ενώ είναι περιορι-
σμένα ή απουσιάζουν από ορισμένα είδη Εδραίων
ειδών, τα οποία χαρακτηρίζονται και από μικρότε-
ρες σε μέγεθος και αριθμό σμήριγγες. Οι Δακτυ-
λιοσκώληκες έχουν ποικίλες διατροφικές συνήθει-
ες και μπορεί να είναι ιζηματοφάγοι έως και διηθη-
ματοφάγοι. Διαθέτουν κλειστό κυκλοφορικό σύ-
στημα και κοιλιακό νευρικό σύστημα που αποτελεί-
ται από μεταμερικά γάγγλια και νεύρα. Η απέκκρι-
ση επιτυγχάνεται συνήθως μέσω μεταμερικών με-
τανεφριδίων που επικοινωνούν με το εξωτερικό πε-
ριβάλλον με ειδικά ανοίγματα του σωματικού τοι-
χώματος. Οι Πολύχαιτοι είναι δίοικοι αλλά μπορεί
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να αναπαράγονται και αγενώς. Η εγγενής αναπα-
ραγωγή περιλαμβάνει συνήθως εξωτερική γονιμο-
ποίηση και ύπαρξη τροχοφόρου προνύμφης. Τα εί-
δη των Επισαγματοφόρων είναι μόνοικα και πα-
ρουσιάζουν άμεση ανάπτυξη.

Εξηγήστε γιατί η διαδικασία της απέκκρισης επι-
τυγχάνεται με μεγαλύτερη επιτυχία μέσω της σύν-
δεσης των τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων με τα
μετανεφρίδια παρά με τα πρωτονεφρίδια.

12.3 ΚΛΑΔΟΣ (ΟΜΟΤΑΞΙΑ) ΠΛΑΝΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Περιγραφή του κύκλου ζωής των Nereis και Gly -

cera.
2. Η σημασία του συγχρονισμού και της ύπαρξης

των αναπαραγωγικών κοπαδιών στους Πλάνητες.

Οι Πλάνητες είναι κυρίως θαλάσσια είδη που φέ-
ρουν παραπόδια με προεξέχοντες λοβούς, μακριές
σμήριγγες και καλά ανεπτυγμένες χειλικές προσα-
κτρίδες. Αυτά τα γνωρίσματα αποτελούν προσαρ-
μογές για ενεργή και κινητική διαβίωση. Οι Πλάνη-
τες αποτελούν την πλειονότητα των Δακτυλιοσκω-
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λήκων και περιλαμβάνουν είδη όπως το σκουλήκι
Παλόλο (Eunice viridis) που συναντήσαμε στην αρ-
χή του κεφαλαίου (δείτε την αρχική εικόνα του κε-
φαλαίου, και την Εικόνα 12.1).

Νηρηίς (Nereis, Neanthes ή Alitta)
Η ονομασία αμμοσκώληκες χρησιμοποιείται ευρύ-
τατα για τα μέλη ενός γένους των Δακτυλιοσκωλή-
κων που μελετάται ως αντιπροσωπευτικός Δακτυ-
λιοσκώληκας στο πλαίσιο των εργαστηριακών
ασκήσεων Γενικής Ζωολογίας (Εικόνα 12.4). Άλλα
συνώνυμα του γένους Νηρηίς (Nereis) είναι Nean-
thes ή Alitta. Υπάρχουν πολυάριθμα είδη στο συγκε-
κριμένο γένος που παρουσιάζουν κοινά μορφολογι-
κά και βιολογικά χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα
διεισδύουν στην άμμο και το λασπώδη πυθμένα εύ-
κρατων περιοχών και έχουν βρεθεί σε βάθη μέχρι
και 90 μέτρα. Το Nereis virens (Εικόνα 12.4) αποτε-
λεί σύνηθες είδος σε λασπώδεις υγρότοπους και
μπορεί να φτάσει σε μήκος μεγαλύτερο από 40 εκ.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι σκώληκες περνούν
τον περισσότερο χρόνο τους μέσα σε βλεννώδεις
σωλήνες, ενώ όταν πέσει το σκοτάδι βγαίνουν από
την κρυψώνα τους προς αναζήτηση τροφής. Χρησι-
μοποιούν την αναστρέψιμη προβοσκίδα τους και
τις μεγάλες χιτινώδεις σιαγόνες τους για να τρέ-

ΕΙΚΟΝΑ 12.9
Αναπτυξιακά στάδια Πολύχαιτου. (Α) Τροχοφόρος προνύμφη. (Β) Μεταγενέστερη μορφή πλαγκτονικής τροχοφόρου
προνύμφης, στην οποία φαίνεται η ανάπτυξη των μεταμερών του σώματος. Καθώς αναπτύσσονται περισσότερα μετα-
μερή, η προνύμφη εγκαθίσταται στο υπόστρωμα. (Γ) Νεαρός σκώληκας. Από: «A LIFE OF INVERTEBRATES» © 1979
W.D. Russel-Hunter.



φονται πάνω στη θαλάσσια βλάστηση συλλαμβά-
νοντας Νηματώδεις και μικρά Αρθρόποδα. Όπως οι
περισσότεροι Πολύχαιτοι, οι αμμοσκώληκες ανα-
παράγονται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής
τους ακολουθώντας τον κύκλο της σελήνης. Τα θη-
λυκά και αρσενικά άτομα μεταμορφώνονται σε ανα-
παραγωγικά (επίτοκα) στάδια. Με τα ευμεγέθη κο-
λυμβητικά παραπόδια τους οι επίτοκοι κολυμπούν
σε κοπάδια προς την επιφάνεια της θάλασσας και
απελευθερώνουν τους γαμέτες τους μέσω διαρρή-
ξεων του σώματος τους. Τα ενήλικα άτομα αφού
απελευθερώσουν τους γαμέτες πεθαίνουν. Η γονι-
μοποίηση περιλαμβάνει την εμφάνιση τροχοφόρου
προνύμφης και την μετέπειτα μεταμόρφωσή της σε
νεαρούς σκώληκες (Εικόνα 12.9). Παρόλο που οι
σκώληκες του συγκεκριμένου γένους είναι κοσμο-
πολιτικά είδη, το είδος Nereis virens κινδυνεύει με
εξαφάνιση λόγω της συνεχόμενης και υπερβολικής
συγκομιδής τους από συλλέκτες δολωμάτων. Αυτό
οδήγησε στην εκτροφή σκωλήκων της άμμου προ-
κειμένου να σταματήσει ο αφανισμός τους.

Γλυκηρά (Glycera)
Το γένος Glycera περιλαμβάνει πολλά είδη (Εικόνα
12.10) που χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακές
ασκήσεις του μαθήματος της Γενικής Ζωολογίας
λόγω της αφθονίας τους και της εμπορικής διάθε-
σής τους (εκτρέφονται ευρέως για χρήση ως δολώ-
ματα κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού, από
τον Καναδά έως το Μέιν). Ονομάζονται αιματοσκώ-
ληκες λόγω της ύπαρξης κοιλωματικών κυττάρων
με αιμοσφαιρίνη που μεταφέρουν οξυγόνο στη σω-
ματική κοιλότητα. Λόγω των ημιτελών διαφραγμά-
των μεταξύ των μεταμερών, τα είδη του γένους φέ-
ρουν συνεχόμενο κοίλωμα, ενώ η μεταφορά των
κοιλωματικών κυττάρων και των μεταβολικών προ-
ϊόντων επιτυγχάνεται μέσω κινήσεων του σωματι-
κού τοιχώματος. Η απέκκριση πραγματοποιείται
μέσω πρωτονεφριδίων, λόγω της απουσίας αγγει-
ακού συστήματος που απαιτείται για τη δημιουργία
μετανεφριδίων. 

Οι Γλυκηρές διεισδύουν σε μαλακά ιζήματα και
τρέφονται με μικρού μεγέθους θαλάσσια ασπόνδυ-
λα. Διαθέτουν μεγάλη ανεστραμμένη προβοσκίδα
με τέσσερις σιαγόνες, που χρησιμοποιείται για τη
διείσδυση και τη σύλληψη της τροφής.

Η αναπαραγωγή τους είναι παρόμοια με των Νη-
ρηίδων. Συγκεκριμένα, οι Γλυκηρές αναπαράγονται
μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους δημιουρ-
γώντας αναπαραγωγικά κοπάδια σύμφωνα με τον
σεληνιακό κύκλο. Οι γαμέτες δημιουργούνται στο
εσωτερικό της σωματικής κοιλότητας και μετά την

ωρίμανσή τους απελευθερώνονται στο περιβάλ-
λον, ακολουθώντας τη διάρρηξη του τοιχώματος
και το θάνατο των ατόμων. Η γονιμοποίηση είναι
εξωτερική και περιλαμβάνει την ανάπτυξη τροχο-
φόρου προνύμφης.

Πυροσκώληκες 
Οι Πυροσκώληκες περιλαμβάνουν διάφορα γένη
της οικογένειας Amphinomidae των Πλάνητων. Η
διατροφή τους περιλαμβάνει μαλακούς και σκλη-
ρούς Πολύποδες των κοραλλιών καθώς και μικρά
Καρκινοειδή. Το γένος Eurythoe είναι τυπικό της Κα-
ραϊβικής και άλλων θαλασσών (Εικόνα 12.11). Οι
λευκές κροσσωτές σμήριγγες των συγκεκριμένων
ειδών του γένους είναι κοίλες και γεμάτες με δηλη-
τήριο, και μπορούν εύκολα να αποσπαστούν και να
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ΕΙΚΟΝΑ 12.10
Κλάδος Πλάνητων. Οι Γλυκηρές (αιματοσκώληκες) είναι
διεισδύοντα είδη Πλάνητων.

ΕΙΚΟΝΑ 12.11
Κλάδος Πλάνητων. Ο πορτοκαλής πυροσκώληκας Eury-
thoe complanta βρίσκεται στην Καραϊβική. Απεικόνιση
ατόμου που τρέφεται με κοράλλια. Οι λευκές σμήριγγες
κατά μήκος της περιφέρειας του σκώληκα είναι κοίλες
και δηλητηριώδεις.



διεισδύσουν στο δέρμα ενός απρόσεκτου κολυμβη-
τή ή θηρευτή, διαχέοντας μια ισχυρή νευροτοξίνη
που προκαλεί πόνο, ερυθρότητα και πρήξιμο. Τα
έντονα χρώματα των πυροσκωλήκων είναι ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποσηματικού (προειδο-
ποιητικού) χρωματισμού (δείτε Κεφάλαιο 6). Μερι-
κά είδη εμφανίζουν βιοφωταύγεια και χρησιμοποι-
ούν φωτεινά σήματα κατά το ζευγάρωμα. Συγκεκρι-
μένα, ακριβώς την κατάλληλη εποχή που καθορίζε-
ται από τον κύκλο της σελήνης, τα θηλυκά άτομα
δημιουργούν κοπάδια και εκκρίνουν μια φθορίζου-
σα πρωτεΐνη που δημιουργεί μια λαμπερή πράσινη
βλεννώδη εξωτερική επίστρωση που προσελκύει τα
αρσενικά άτομα προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η απελευθέρωση των γαμετών και εν γένει η αναπα-
ραγωγική διαδικασία. Οι νεαροί σκώληκες παρά-
γουν στιγμιαίες λάμψεις φωτός που θεωρείται ότι
διασπούν την προσοχή των θηρευτών τους.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 12.3 
Οι Νηρηίδες και οι Γλυκηρές αποτελούν χαρακτηρι-
στικούς αντιπροσώπους του κλάδου των Πλάνητων.
Είναι θαλάσσιοι θηρευτές και περνάνε το μεγαλύτε-
ρο μέρος της ζωής τους μέσα στην άμμο και το λα-
σπώδη πυθμένα. Χρησιμοποιούν ανεστραμμένη προ-
βοσκίδα και σιαγόνες για να συλλαμβάνουν μικρού
μεγέθους θαλάσσια ασπόνδυλα, ενώ η αναπαραγω-
γή τους περιλαμβάνει τη δημιουργία κοπαδιών επιτό-
κων σύμφωνα με τον σεληνιακό κύκλο. Οι Πυροσκώ-
ληκες τρέφονται με κοράλλια και μικρά καρκινοειδή
και διαθέτουν δηλητηριώδεις σμήριγγες που μπορεί
να καταφέρουν επώδυνα τσιμπήματα.

Σε τί διαφέρει η διαδικασία απελευθέρωσης των
γαμετών κατά την αναπαραγωγική περίοδο των
Νηρηίδων και Γλυκηρών σε σχέση με τους άλλους
Πολύχαιτους;

12.4 ΚΛΑΔΟΣ (ΟΜΟΤΑΞΙΑ) ΕΔΡΑΙΟΙ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Διαφορές Εδραίων και Πλάνητων
2. Σύγκριση μεταξύ του σωματικού τύπου των Ολι-

γόχαιτων και των Βδελλών
3. Σύγκριση και διαφορές μεταξύ των μεθόδων

αναπαραγωγής και ανάπτυξης του Πλάνητα Πο-
λύχαιτου Nereis και αντιπροσώπων του κλάδου
των Επισαγματοφόρων.

Ο κλάδος των Εδραίων περιλαμβάνει ποικιλία θα-
λάσσιων Σωληνόβιων σκωλήκων, τους Σιβογλινίδες

και τα Εχίουρα, καθώς και μέλη του κλάδου των
Επισαγματοφόρων. Σε αυτόν τον κλάδο συγκατα-
λέγονται οι Βδέλλες (Hirudinea), που αποτελούν
μια μονοφυλετική ομάδα, καθώς και μια ποικιλία
σκωλήκων της χέρσου και των γλυκών νερών που
παλαιότερα ταξινομούνταν στην Υφομοταξία των
Ολιγόχαιτων (Oligochaeta). Οι Ολιγόχαιτοι δεν είναι
μονοφυλετική ομάδα και η χρήση του ονόματος γί-
νεται μόνο για να οριστούν διάφορα τάξα των Επι-
σαγματοφόρων με παρόμοια δομικά και λειτουργι-
κά χαρακτηριστικά. Τα παραπόδια στους Εδραίους
Πολύχαιτους απουσιάζουν ή έχουν περιορισμέ-
νους λοβούς, και οι σμήριγγες του άκαμπτου σωμα-
τικού τοιχώματος μπορεί να έχουν τη μορφή άγκι-
στρων για τη συγκράτηση του οργανισμού μέσα
στο σωλήνα και τη στοά του. Οι χειλικές προσακτρί-
δες είναι επίσης μικρές.

Σωληνόβιοι Σκώληκες 

Διάφορες ομάδες Εδραίων σκωλήκων κατασκευά-
ζουν σωλήνες για τη διαβίωσή τους. Οι σωλήνες
μπορεί να είναι περγαμηνοειδείς, ασβεστώδεις ή να
αποτελούνται συγκολλημένους κόκκους άμμου.
Άλλα είδη Εδραίων κατασκευάζουν στοές στην άμ-
μο και στο λασπώδη πυθμένα. Μερικοί Σωληνόβιοι
προσλαμβάνουν αιωρούμενα σωματίδια τροφής,
χρησιμοποιώντας βλεφαρίδες και βλέννα για τη
συλλογή και μεταφορά τους. Οι βενταλιοσκώληκες
της οικογένειας Sabellidae διαβιούν μέσα σε περ-
γαμηνοειδείς σωλήνες προβάλλοντας προς τα έξω
μια στεφάνη ακτινωτών κεραιών (Εικόνα 12.12). Με
τη βοήθεια βλεφαρίδων δημιουργείται ρεύμα νε-
ρού πάνω από τη στεφάνη προκειμένου να γίνει η
πρόσληψη αιωρούμενων τροφικών σωματιδίων από
τις κεραίες και τη βλέννα. Στη συνέχεια οι βλεφαρί-
δες μεταφέρουν τα σωματίδια της τροφής προς τη
βάση των κεραιών και κατόπιν στο στόμα. Παρό-
μοια μέθοδο τροφοληψίας χρησιμοποιούν και οι
σκώληκες-χριστουγεννιάτικα δέντρα (της οικογέ-
νειας Serpulidae) (Εικόνα 12.2). Άλλοι Σωληνόβιοι
που διαβιούν σε στοές προσλαμβάνουν οργανική
ύλη από τον θαλάσσιο πυθμένα με τη βοήθεια μα-
κριών, εκτατών κεραιών με τις οποίες σαρώνουν
την επιφάνεια για την ανεύρεση τροφής ή δημιουρ-
γούν ρεύματα νερού για τη μεταφορά οργανικής
ύλης στο εσωτερικό της στοάς.

Σιβογλινίδες 

Οι Σιβογλινίδες (αποκαλούμενοι και Πωγωνοφόρα,
Ελλ. πώγων, γένι) περιλαμβάνουν περίπου 120 είδη
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σωληνόβιων θαλάσσιων σκωλήκων (Εικόνα 12.13).
Παλαιότερα ταξινομούνταν στο Φύλο των Πωγωνο-
φόρων αλλά πλέον ανήκουν στο Φύλο των Δακτυ-
λιοσκωλήκων ως μέλη της Οικογένειας των Σιβογλι-
νίδων (Siboglinidae) των Πολύχαιτων. Οι Σιβογλινί-
δες κατασκευάζουν σωλήνες σε μαλακά ιζήματα
ψυχρών θαλάσσιων περιοχών, χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε θρεπτικά, και σε βάθος που μπορεί να ξε-
περάσει τα 100 μέτρα. Στερούνται στόματος και πε-
πτικού σωλήνα ενώ η πρόσληψη των θρεπτικών ου-
σιών πραγματοποιείται μέσω της εξωτερικής επι-
δερμίδας και με τη βοήθεια συμβιωτικών χημειοαυ-
τότροφων βακτηρίων που φέρουν σε ένα ειδικό όρ-
γανο (τροφόσωμα) στο οπίσθιο μέρος του σώμα-

τος τους. Τα συγκεκριμένα βακτήρια δεσμεύουν
διοξείδιο του άνθρακα σε οργανικές ενώσεις που
χρησιμοποιούν τόσο τα ίδια όσο και οι σκώληκες
που τα φιλοξενούν.

Εχίουρα 

Τα Εχίουρα (αποκαλούμενα και κουταλοσκώληκες
ή κοχλιαριοσκώληκες) περιλαμβάνουν 130 είδη με
παγκόσμια εξάπλωση. Τα περισσότερα διεισδύουν
μέσα στην άμμο ή το λασπώδη πυθμένα αβαθών
περιοχών, ενώ μερικά είδη διαβιούν σε σχισμές
βράχων. Το σώμα τους περιβάλλεται από ένα μία
λεπτή επιδερμίδα και έτσι παραμένουν μόνιμα μέ-
σα στις στοές ή στις σχισμές των βράχων, ακόμα
και κατά τη διάρκεια της τροφοληψίας τους (Εικό-
να 12.14). Η διατροφή τους περιλαμβάνει την
πρόσληψη οργανικών θρυμμάτων μέσω της προ-
βοσκίδας τους που μοιάζει με σπάτουλα. Το μήκος
τους κυμαίνεται μεταξύ 15 και 50 εκ., ενώ με την
εκτεινόμενη προβοσκίδα τους μπορούν να φτά-
σουν μέχρι και τα 2 μέτρα. Σε αντίθεση με τους πε-
ρισσότερους Δακτυλιοσκώληκες, τα Εχίουρα δεν
εμφανίζουν μεταμέρεια.

Κλάδος Επισαγματοφόρα 

Ο κλάδος των Επισαγματοφόρων (Clitellata) (Λατ.
clitellae, σέλα, επίσαγμα) περιλαμβάνει τους Γαι-
οσκώληκες, άλλους «Ολογόχαιτους» και τις Βδέλ-
λες. Κλαδιστικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η ύπαρ-
ξη επισάγματος για το σχηματισμό του βομβυκίου
εκκόλαψης, η μόνοικη άμεση ανάπτυξη, καθώς και
η ύπαρξη λίγων ή καθόλου σμηρίγγων είναι συ -
μπλησιομορφικοί χαρακτήρες του κλάδου. Επιπλέ-
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ΕΙΚΟΝΑ 12.12
Κλάδος Εδραίων. Ο βενταλιοσκώληκας Bispina brunnea
ανήκει στην Οικογένεια Sabellidae και είναι ενδημικό εί-
δος της Καραϊβικής. Οι βλεφαρίδες στις μακριές και
εκτεινόμενες κεραίες του εκβάλουν από το στόμα και πα-
ράγουν ρεύματα νερού προκειμένου να γίνει η πρόσληψη
αιωρούμενων τροφικών σωματιδίων. Ακολουθεί η μετα-
φορά των τροφικών σωματιδίων από τις βλεφαρίδες
προς το στόμα του σκώληκα που βρίσκεται στη βάση των
ακτινωτών κεραιών.

ΕΙΚΟΝΑ 12.13
Κλάδος Εδραίων. Οι Σιβογλινίδες παλαιότερα αποτελού-
σαν το Φύλο των Πωγωνοφόρων. Απεικόνιση των γιγαντι-
αίων κόκκινων ατόμων του γένους Riftia στο εσωτερικό
των σωλήνων τους.



ον, τα μοριακά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της μο-
νοφυλετικότητας των Επισαγματοφόρων.

Το Γένος Lumpricus—Ένας Αντιπροσωπευτικός
«Ολιγόχαιτος»
Οι Ολιγόχαιτοι έχουν παγκόσμια εξάπλωση και
απαντούν τόσο στα γλυκά νερά όσο και στη χέρσο
(Πίνακας 12.1), ενώ λίγα είδη διαβιούν σε εκβολές
ποταμών και στη θάλασσα. Τα υδρόβια είδη ζουν κυ-
ρίως σε αβαθή νερά, μέσα στο λασπώδη πυθμένα
και σε φερτά υλικά, ενώ τα χερσαία είδη διαβιούν
μόνιμα μέσα σε στοές εδαφών υψηλής συγκέντρω-
σης σε οργανική ύλη. Σε ζεστές και άνυδρες περιό-
δους οι Γαιοσκώληκες υποχωρούν σε βάθος μέχρι
και 3 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Οι εδαφι-
κές συνθήκες διαβίωσης των Γαιοσκώληκων είναι
γνωστές. Ο Γαιοσκώληκας Lumpricus terrestris χρη-
σιμοποιείται ευρέως σε εργαστηριακές ασκήσεις
Ζωολογίας λόγω του μεγάλου μεγέθους του. Το
συγκεκριμένο είδος εισήχθη στις ΗΠΑ από τη Βό-
ρεια Ευρώπη και γνώρισε μεγάλη άνθιση. Συγγενικά
είδη, όπως το Eisenia foetida και διάφορα είδη του
γένους Allolobophora, είναι μικρότερα σε μέγεθος.

Εξωτερική Δομή και Κίνηση Οι Ολιγόχαιτοι (Ελλ.
oligos, λίγος + chaite, μαλλιά ή χαίτη) διαθέτουν λι-
γότερες σμήριγγες από τους Πολύχαιτους. Τα πα-
ραπόδια και οι μακριές σμήριγγες απουσιάζουν κα-
θώς η παρουσία τους θα δυσχέραινε την ικανότητα
διείσδυσης στο έδαφος και κατ’ επέκταση τον τρό-
πο ζωής τους. Το γένος Lumpricus έχει μικρές σμή-

ριγγες στο περίβλημά του. Το προστόμιο αποτελεί-
ται από ένα μικρό λοβό ή κώνο μπροστά από το στό-
μα και στερείται αισθητήριων οργάνων. Μία σειρά
μεταμερών που βρίσκονται στο πρόσθιο μισό του
σώματος παρουσιάζει διόγκωση και σχηματίζει μια
κυκλική δομή που ονομάζεται επίσαγμα (clitellum).
Το επίσαγμα εκκρίνει βλέννα κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγικής σύζευξης σχηματίζοντας ένα
«κουκούλι» ή αλλιώς βομβύκιο (Εικόνα 12.15).

Η κίνηση στους Ολιγόχαιτους επιτυγχάνεται μέ-
σω της ανταγωνιστικής δράσης των κυκλικών και
επιμηκών μυών κάθε μεταμερούς με αποτέλεσμα
τη δημιουργία νευρικά ελεγχόμενων περισταλτικών
κυμάτων με κατεύθυνση από το οπίσθιο προς το
πρόσθιο άκρο του σώματος.

Τα μεταμερή του σώματος γίνονται κοντά και πα-
χιά, καθώς συστέλλονται οι επιμήκεις μύες, προ-
σφέροντας θέσεις επαφής του σώματος με το τοί-
χωμα της στοάς. Μπροστά από κάθε περιοχή της
συστολής των επιμηκών μυών πραγματοποιείται συ-
στολή των κυκλικών μυών, με αποτέλεσμα την από-
συρση των σμηρίγγων, την επιμήκυνση των μεταμε-
ρών και την προώθηση του σώματος. Η συστολή
των επιμηκών μυών στα μεταμερή που βρίσκονται
πίσω από τη διογκωμένη περιοχή συμπαρασύρει
την οπίσθια περιοχή του σώματος προς τα εμπρός.
Με αυτόν τον τρόπο τα μεταμερή μετακινούνται
μπροστά σε σχέση με τη στοά μέσω περισταλτικών
μυϊκών συσπάσεων που κατευθύνονται προς το ε -
μπρόσθιο άκρο του σώματος (Εικόνα 12.16). 

Η διείσδυση είναι αποτέλεσμα της υδροστατικής
πίεσης του κοιλώματος που μεταφέρεται στο προ-
στόμιο. Κατά τη διείσδυση του Γαιοσκώληκα στο
έδαφος γίνεται διόγκωση οπίσθιων μεταμερών και
προβολή των σμηρίγγων προκειμένου να πιεστεί και
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ΕΙΚΟΝΑ 12.15
Υφομοταξία Ολιγόχαιτοι. Εξωτερικές δομές του Γαι-
οσκώληκα Lumpricus terrestris.

ΕΙΚΟΝΑ 12.14
Κλάδος Εδραίων. Τα Εχίουρα αρχικά κατατάσσονταν
στο Φύλο των Δακτυλιοσκωλήκων, ενώ αργότερα θεωρή-
θηκε ότι αποτελούν διακριτό Φύλο. Σήμερα κατατάσσο -
νται πάλι στους Δακτυλιοσκώληκες. Η φωτογραφία απει-
κονίζει την εκτεινόμενη προβοσκίδα ενός Εδραίου σκώ-
ληκα που βρίσκεται στο εσωτερικό της στοάς.


