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Enkonduko

Fileo  moluskoj  (Mollusca)  enhavas  multe  da  specioj,  pli  ol  130 000.  En  naturo
de Ĉeĥa Respubliko troviĝas 249 moluskaj specioj. 

Latina  nomo  „Mollusca“  signifas  „molaj  bestoj“  (komparu  ekzemple  kun ĉeĥa
„měkkýši“,  rusa „мягкотелые“,  ukraina м´якуни,  pola mięczaki“,  germana „Weichtiere“,
hungara „puhány“).  La fileo  Moluskoj  dividas  en  tri  subfileoj:  Gastropodoj,  Duvalvaj
moluskoj kaj Kapopieduloj. 

Anatomio de moluskoj

La plej  grandaj moluskoj mezuras pli  ol  dek metrojn, la plej  malgrandaj  moluskoj
mezuras nur du milimetrojn. Duflanke simetria korpo ĝenerale konsistas de tri partoj: kapo,
piedo kaj  viscerujo.  Tiuj  tri  korpaj  partoj  povas  estas  ĉe  diversaj  specioj  aǔ  evoluitaj  aǔ
reduktitaj.

Gastropodoj  

La kapo portas palpilojn, okulojn kaj buŝon. En buŝa kavo estas raspila lango, kiu
nomiĝas  radulo.  La  radulo  havas  ĥitinajn  dentetojn.  La  piedo,  kiu  portas  la  kapon,  estas
muskola.  Glanduletoj  en  haŭto  de la piedo  ekskrecias  multe  da  muko,  kiu  plifaciligas
krepadon  de la gastropodo.  La  viscerujo  enhavas  organojn:  inteston,  stomakon,
hepatopankreaton, koron, renon, seksajn organojn kaj branĥojn. La viscerujon kovras haǔta
faldo, kiu nomiĝas mantelo. La mantelo de kelkaj gastropodoj kreas firman ŝelon. La ŝelo, kiu
enhavas kalcian karbonaton CaCO3 defendas la viscerujon. La ŝelo konsistas de tri tavoloj.
Supra  tavolo  enhavas  proteinojn.  Meza  tavolo  enhavas  kalcian  karbonaton  en  formo
de aragonito. Intera tavolo, perlamuto estas ankaǔ kreita de kalcia karbonato, sed havas finan
strukturon. La ŝelo povas esti  reduktita aǔ manki. Gastropodoj kun ŝeloj nomiĝas helikoj,
senŝelaj gastropodoj estas limakoj. Inter la viscerujo kaj la piedo estas mantela kavo. Muro
de la kavo enhavas multe da sango. Teraj  gastropodoj  spiras  pere de mantela kavo, akvaj
gastropodoj  havas  en  mantela  kavo  branĥojn.  Sekretoj  de la hepatopankreato  enfluas
en stomakon. La intesto enfluas en mantelan kavon. La koro havas unu aǔ du atriojn kaj unu
ventriklon.  Vaza  sistemo estas  malfermita.  Oksigenon en sango transportas  sanga kolorilo
hemocianino,  kiu  enhavas  kupron,  nur  ĉe  la  familio  Planorbidae  estas  en  la  sango
hemoglobino,  ku  enhavas  feron.  La  reno  estas  kunligita  kun  perikardo.  La perikardo
kaj la reno filtras la sangon. Uretero el  la reno enfluas en mantelan kavon. Nerva sistemo
de gastropodoj  estas  koncentrita en kelkaj  nervaj  ganglioj,  kiuj  estas interligitaj  per nervaj
vojoj Plimulte da moluskoj estas hermafroditoj, sed ili bezonas interŝanĝi spermiojn. Aliaj
moluskoj estas aŭ femaloj aŭ maskloj (ekzemple  Viviparus contectus). Produktoj de seksaj
organoj  enfluas  en  mantelan  kavon.  Evoluo  de  gastropodoj  estas  rekta,  tio  signifas,  ke
el ovetoj  elkoviĝas  idoj,  kiuj  jam  similas  al  adolta  gastropodo,  nur  estas  malgrandaj
kaj post iom da tempo elkreskas.

Duvalvaj moluskoj

Ĉiuj duvalvaj moluskoj vivas en akvo. Ili spiras per branĥoj. Kapo estas reduktita.
Piedo estas granda kaj forta. Mantelo kreas du konkojn. Mantela kavo estas plilongigita en du
tuboj. Unu tubo alkondukas akvon kaj alia tubo forpelas akvon. En stomako estas kalkoŝtona
kristaleto, kiu miksigas enhavon de la stomako. Duvalvaj moluskoj filtras akvon nutriĝante

1



de planktono,  sed  kelkaj  el ili  estas  rabaj.  Duvalvaj  moluskoj  havas  nerektan  evoluon.
El ovetoj elkoviĝas larvoj, kiuj ne similas al adolta molusko kaj post iom da tempo ŝanĝas
iliajn aspektojn.

Kapopieduloj

Kapopieduloj vivas en akvo  kaj ne troviĝas en Ĉeĥa Respubliko. Ili estas rabaj bestoj
kun grandaj okuloj. Retino situas sur surfaco de la okulo. La kapopieduloj estas plej perfekte
evoluitaj  moluskoj.  Ili  havas  fermitan  vazan  sistemon.  Koro  havas  du  atriojn  kaj  unu
ventriklon.  Sanga  kolorilo  estas  en  sangaj  ĉeloj.  Nervaj  ganglioj  de  kapo  estas  kovritaj
de firmaj kartilagaj strukturoj, kiuj similas al primitivaj kranioj. Evoluo estas rekta.

Ŝelojn  havas  nur  naǔtiloj,  kapopieduloj  kun  multe  da  brakoj.  La  ŝelo  de  naǔtiloj
enhavas ĉambretojn kun aero. Tial la naǔtilo kapablas ŝvebi en mara akvo.

Polpo (Octopus vulgaris) havas ok brakojn. Jules Verne (1828-1905) en sia romano
„Dudek  mil  leŭgoj  sub  la  maro“  (1869-1870)  priskribas  atakon  de  grandegaj  polpoj
kontraŭ submarŝipo de kapitano Nemo.  Fama moravia reĝisoro Karek Zeman (1910-1989)
en sia  filmo „Vynález zkázy“ („Invento de Pereo“)  montras scenon de atako de grandega
polpo  kontraǔ  subakviĝanto.  La  polpo  en  eksperimentoj  kapablis  malfermi  botelon
kaj konstrui primitivan kaŝejon.

 Kalmaroj, sepioj kaj loligoj havas dek brakojn. El dek brakoj estas du brakoj pli longaj
ol aliaj ok brakoj. Femaloj de la kalmaro Architheutis dux mezuras 13 m, masklo 10 m. Okulo
de la kalmaro havas diametron 30 cm. Kalmaroj fariĝas predoj de kaĉalotoj (Physeter spp.).
En  maraj  profundaĵoj  (eĉ  unu  kilometro  sub  mara  nivelo)  okazas  duelon  de  kaĉalotoj
kontraǔ grandegaj kalmaroj. Nia fama pentristo Zdeněk Burian (1905-1980) desegnis atakon
de kalmaro kontraŭ boato. 

Sepioj kaj loligoj estas pli malgrandaj. La ŝelo ĉe polpoj, sepioj kaj loligoj mankas,
sed  sepioj  havas  subhaǔtan  kalcian  tavoleton  kaj  loligoj  kaj  kalmaroj  havas  en  korpoj
malgrandajn restaĵojn de la ŝeloj.

Signifo de moluskoj

Komputila simbolo

Oni  skribas  en  retadresoj  la  simbolon  „@“,  kies  esperanta  nomo  estas  „heliko“
(komparu ekzemple kun germana Schnecke kaj itala chiocciola).

Bestoj kun propra enzimo celulazo

Celulozo  estas  polimero,  longa  ĉeno  de  glukozaj  molekuloj.  La  celulozo  enhavas
multe  da  energio,  sed plimulte  da  bestoj  ne havas  enzimon (celulazon),  kiu  estas  necesa
por splitado de la polimero (glukoza ĉeno). Remaĉuloj (bovoj, kaproj, ŝafoj, cervoj k. a.) ne
havas  celulazon,  sed iliaj  antaǔstomakoj  (rumeno,  retikulo kaj  omaso)  enhavas  bakteriojn
(Ruminococcus spp.,  Fibrobacter  succinogenes k.  a.)  kaj  fungojn,  kiuj  produktas  por  ili
la celulazon. En 1 mililitro de rumena fluidaĵo de bovo estas 109 – 1012  bakteriojn kaj 103

fungojn, kiuj produktas la celulazon. Ankaǔ aliaj bestoj (ĉevaloj, kunikloj, termitoj k. a) havas
similajn sistemojn de uzado simbiozaj bakterioj, kiuj produktas la celulazon. Sen bakterioj,
kiuj per iliaj celulazoj splitas celulozon de plantoj, la remaĉuloj mortus de malsato.

Gastropodoj, ekzemple fama Helix pomatia, la bakteriojn kaj fungojn ne bezonas, ĉar
ili produktas propran celulazon. Tial ili bonege digestas verdajn kaj sekajn plantojn kaj helpas
al cirkulado de substancoj en vivmedio.
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Voregado de plantoj

Teraj gastropodoj voregas plantojn. Ĉiu ĝardenisto scias, ke ili ŝatas voregi fragojn,
laktukon kaj aliajn plantojn. Kolektantoj de fungoj ofte trovas fungojn, kiuj estas preskaŭ
neniigitaj de limakoj. Moluskoj estas rezistaj kontraŭ fungaj venenoj, tial ili kapablas voregi
eĉ  venenajn  amanitojn  kaj  ne  mortas  de  tio.  Protektado  de plantoj  kontraǔ  limakoj  estas
malfacila,  ĉar  tiuj  moluskoj  aperiĝas  nur  vespere  kaj  nokte.  Oni  kolektas  ilin  permane.
La limakoj kaj helikoj ne kapablas transiri cindran zonon. En fajna cindro ili provas ekskrecii
multe da muko, sed baldaǔ devas rezigni.  Anasoj,  kelkaj aliaj  birdoj kaj erinacoj voregas
limakojn.  Krom tio  oni  povas  uzadi  kaptilojn  kun  biero  aǔ  aliaj  alogiloj  (karoto,  frago,
melono). Oni vendas parazitajn vermojn (ekz. Phasmarhabditis hermaphrodita), kiuj neniigas
nur limakojn kaj ne atakas aliajn bestojn. La vermo trovos limakon, penetras ĝian mantelan
kavon, en kiu parazitas kaj poste kun helpo de simbiota bakterio limakon mortigas.

Detruado de lignaj kaj kalkoŝtonaj konstruaĵoj

Mara  gastropodo  Teredo  navalis (sášeň  lodní)  drilas  koridorojn  en  lignaj  partoj
de ŝipoj  kaj  konstruaĵoj,  ekzemple  moleoj  kaj  pontoj.  Multe  da  ŝipoj  kraŝis  kaj  multe
da pontoj  falis  aǔ  devis  esti  riparitaj  kaǔze  de  tiu  molusko.  En  antikvaj  kalkoŝtonaj
monumentoj, kiuj situas en mara akvo, drilas siajn koridorojn Lithophaga lithophaga.

Nutraĵo

Viando de moluskoj enhavas nur malmulte da grasoj, sed estas valora fonto de fero,
natrio, kalio. magnezio, fosforo, zinko kaj kalcio. 

Paruoj estas utilaj birdoj, kiuj voregas insektojn kaj ankaǔ helikojn, kies ŝeloj estas
fontoj de kalcio. En Nederlando oni observis, ke kaŭze de bruligado de fosilaj fueloj ekestis
sulfura  doksido  SO2,  kiu  kaǔzis  acidajn  pluvojn.  La  pluvoj,  fakte  acido,  acidigis  lokajn
arbarojn. Kaŭze de acidado de la arbaroj malaperis arbaraj gastropodoj. Kaj paruoj ne havis
sufiĉe da gastropodoj (fonton de kalcio), tial ŝeloj de iliaj ovoj estis deformitaj.

Precipe moluskaj ŝeloj estas signifaj fontoj de kalcio por birdoj, plantoj (Saxifraga k.
a.) kaj bestoj. Kalcia tavoleto de sepio estas donata al kaĝaj birdoj, kiel fonto de kalcio. Se
al heliko mankas kalcio, ĝi ŝtelas ĝin el ŝeloj de aliaj helikoj. En pasinteco la helikoj serĉadis
la kalcion ankaǔ sur kalcigitaj markŝtonoj. (Nuntempe ili ne povas tion fari, ĉar la markŝtonoj
estas fabrikitaj de plastoj.)

 En aridaj regionoj la moluskoj estas ankaŭ fontoj de akvo por birdoj.

Homoj manĝas polpojn, kalmarojn, sepiojn, loligojn, ostrojn (Ostrea edulis), mitilojn
(Mytilus edulis), helikojn (Helix pomatia, H. aspersa) kaj multe da aliaj moluskoj. En niaj
vendejoj oni povas aĉeti kalmarojn, mitilojn kaj aliajn moluskojn, sed tio estas importitaj,
multekostaj nutraĵoj.

Muzikaj instrumentoj

Homoj  jam  en  antikva  epoko  uzadis  por  trumpetado  grandajn  ŝelojn  de  maraj
gastropodoj de la genro Charonia, ekzemple Charonia lampas.

Pagado

Ŝeloj de moluskoj de la familio Cypraeidae estis uzataj anstataǔ mono.

Purpuro 

En antikva epoko homoj fabrikis ruĝan kolorilon nomatan purpuro de mara gastropodo
Hexaplex brassica.

Perlamuto 

Josef  Žampach  fondis  fabrikon  por  fabrikado  de  perlamutaj  butonoj  en Žirovnice
en la jaro 1863.  La  fabriko  donis  laboron al  multe  da  homoj  en  tiu  senindustria  regiono.
En la jaro  1910  laboris  en la regiono  pli  ol  600  perlamutistoj.  Ili  uzadis  konkojn  de  niaj
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kaj eksterlandaj duvalvaj moluskoj. Perlamuto estas ŝatata materialo. Tial ĝi estis uzata ankaǔ
por fabrikado de kombiloj kaj ventumiloj. Perlamutaj marketroj ornamas mezepokan meblon
kaj eĉ armilojn.

Perloj

Se iu fremda korpeto,  ekzemple grejno da sablo aǔ parazito,  penetras spacon inter
konko  kaj mantelo,  la  molusko  protektas  sian  viscerujon  kovrante  la  sablon  aǔ  paraziton
per perlamuto. Famaj estas duvalvaj moluskoj de la genro Margaritifera. Ne ĉiuj perloj estas
grandaj kaj regule rondaj. En romano de Jules Verne „Dudek mil leǔgoj sub la maro“ estas
bela  sceno,  kiam  kapitano  Nemo  vizitis  grandegan  duvalvan  moluskon  Tridacna  gigas,
rigardis grandan perlon kaj poste redonis ĝin en la moluskon, por ke plikreskiĝi. Tio ne estas
nur  produkto de fantazio  de talenta verkisto.  Perloj  de maraj  moluskoj  povas  esti  grandaj,
ekzemple la perlo Palawan Princess el duvalva molusko T. gigas pezas 2,25 kg. La plej granda
perlo en la mondo, kiu estis trovita apud insulo Palawan en Filipinoj en la jaro 1934, pezas 6,4
kg  kaj iomete  similas  al  homa  cerbo.  Perloj  de  nia  duvalva  molusko  Margaritifera
margaritifera el rivero Otava estas nur malgrandaj, ĉar en unu molusko povas esti eĉ dudek
perloj.

Pentrado

Pentristoj uzadas konkojn de la molusko Unio pictorum por disfrotado de koloriloj.

Kolektado

Scienco  pri  moluskoj,  kiu  havas  la  nomon  malakologio  (fako  de  zoologio,  kiu
okupiĝas pri moluskoj), evoluis de kolektado de ŝeloj kaj konkoj . 

Jam  mezepokaj  nobeloj  alportis  el  siaj  eksterlandaj  ekskursoj  ŝelojn  kaj  konkojn
de diversaj, precipe maraj moluskoj, kiuj plaĉis al ili. Grandan kolekton de ŝeloj kaj konkoj
havis  ekzemple  imperiestro  Rudolfo  II  Habsburga  (1552-1612).  Sed  veraj  malakologiaj
kolektoj estis kreitaj en la 19-a jarcento. Oni kolektas precipe ŝelojn kaj konkojn. Senŝelaj
moluskoj  estas  mortigitaj  per  akvo kun karbona dioksido  CO2 kaj  konservataj  en etanolo
C2H5OH. La moluskoj kun ŝeloj kaj konkoj povas esti mortigitaj per varma akvo (pli ol 60
°C). Molaj partoj de korpo povas esti eltiritaj per kroĉetoj. Oni povas lasi ŝelojn kaj konkojn
en akvo, por ke molaj partoj elputru. Oni neniam devas uzi acidojn, ĉar ĉiuj acidoj detruas
ŝelojn. Sekajn ŝelojn kaj konkojn oni povas ŝmiri per neǔtrala parafina oleo. Koloroj de ŝeloj
kaj konkoj ne toleras lumon, tial la kolekto devas esti metita en paperajn skatoletojn. Ĉiu
skatoleto  enhavas  folieton  kun  scienca  nomo  de  la  molusko,  nomo  de kolektanto,  dato
de kolektado,  nomo  kaj  faǔnista  kodo  de  trovloko,  dato  de determinado  kaj  nomo
de deterministo  kaj  eventuale  nomo  de  revizoro.  La  determinado  de  moluskoj  estas  ofte
malfacila, tial estas utila kolekti multe da materialo. Kelkaj specioj ne povas esti determinitaj
baze de ŝeloj kaj konkoj, tial korpoj de moluskoj estas post mortigado obdukciitaj kaj nomon
de la specio estas determinita laǔ anatomio de visceroj.

Venenaj moluskoj

 Kolektantoj de moluskoj devas esti atentemaj en maroj, kie troviĝas venenaj moluskoj.
Ekzemple venena polpo Hapalochlaena lunulata povas mordi kaj venenigi homon. 

Maraj gastropodoj de la familioj Conidae kaj Terebridae havas belegajn ŝelojn. Sed
kolektado de ilin estras danĝera. La gastropodoj uzadas radulojn kiel harpunojn. Ili atakas
aliajn moluskojn, vermojn aǔ alogas fiŝetojn. La harpuno estas kunligita kun venenujo. Oni
scias  kazojn  de mortoj  de  kolektantoj  kaǔze  de   pikoj  de  belegaj,  sed  danĝeraj  venenaj
harpunoj.

Venenaj povas esti ankaǔ moluskoj, kiuj voregis venenan planktonon aǔ estis trovitaj
en  malpura  akvo  (ekzemple  ostroj  kaj  mitiloj).  Se  la  akvo  estas  poluita  de  fekaĵoj
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kaj moluskoj  tiun  akvon  filtras,  iliaj  korpoj  povas  enhavi  toksinojn  de  salmoneloj,
stafilokokoj, krom tio virusojn de hepatito kaj aliaj infektaj malsanoj.

Interaj gastigantoj de parazitaj vermoj

 Multe da gastropodoj voregas fekaĵojn de bestoj. La fekaĵoj povas enhavi ovetojn aǔ
vivantajn larvojn de parazitaj vermoj (trematodoj, cestodoj, nematodoj). La larvoj evoluas en
la  moluskoj.  Trematodoj  de la familioj  Fasciolidae,  Echinostomatidae,  Pilophthalmidae,
Paramphistomidae,  Dicrocoelidae,  Prosthogonimidae,  Paragonimidae,  Troglotrematidae,
Opisthorchiidae,  Heterophyiidae,  Metagonimidae,  Schistosomatidae,  Alariidae,  Strigeidae,
Notocotylidae  k.a.,  cestodoj  de  la  familio  Davaineidae  k.a.,  nematodoj  de  la  familioj
Protostrongylidae,  Angiostrongylidae,  Crenosomatidae  k.a.  uzas  moluskojn  kiel  interajn
gastigantojn.

Parazitoj de fiŝoj

Larvoj de bivalvaj moluskoj de la familioj Unionidae kaj Margaritiferidae (gloĥidioj)
parazitas nelongtempe sur branĥoj kaj haǔto de fiŝoj.

Simbiozo

Fiŝeto  Rhodeus  sericeus metas  siajn  fiŝovetojn  en  mantelajn  kavojn  de  duvalvaj
moluskoj  Anodonta  cygnea kaj  Unio  pictorum.  El  fiŝovoj  elkoviĝas  fiŝetoj,  kiuj  evoluas
en mantela kavo sur branĥoj de la molusko 20-30 tagojn.  Konkoj de la molusko protektas
elkoviĝitajn  fiŝetojn  kontraǔ malamikoj.  Kiam  la  evoluo  de  fiŝetoj  finiĝas,  ili  forlasas
la konkojn transportante larvojn (gloĥidiojn) de la molusko en novajn vivlokojn.

Uzado de malplenaj ŝeloj

Malplenaj ŝeloj de maraj gastropodoj estas uzataj de 500 specioj de diversaj ermitaj
kraboj.  En malplenaj  ŝeloj  de  dolĉakvaj  gastropodoj  regule  transvintras  akva  araneo
Argyroneta aquatica. En malplenaj ŝeloj de teraj gastropodoj transvintras pli ol dudek specioj
de  niaj  araneoj.  Sovaĝaj  abeloj  Osmia  aurulenta kaj  Neosmia  bicolor konstruas
en malplenaj ŝeloj de teraj gastropodoj siajn nestojn.

Polenado

La moluskoj ne estas signifaj polenantoj.  Sed en arbaroj de nia lando floras azaro
(Asarum europaeum), kiu bezonas limakojn. La planto havas malgrandajn florojn, kiuj estas
kaŝitaj inter folioj, proksime de tero. Malgrandaj limakoj ŝatas ĉirkaŭvoregi la florojn kaj ili
voregante  la  florojn  transmitas  sur  siaj  mukaj  korpoj  polenon  de  la  planto  el  unu  floro
al la alian.

Disvastiĝado

Moluskoj  moviĝas malrapide,  ili  estas simboloj de malrapideco. Sed ili  disvastiĝas
sukcese. Ili povas esti transportataj per birdoj. Teraj gastropodoj transvivas eĉ du tagojn en
 malvarma  akvo.  Tial  ili  disvastiĝas  dum  inundoj.  Sed  la  plej  signifa  estas  transporto
kun plantoj, kiun faras homoj. Ovoj, larvoj, malgrandaj idoj kaj gravedigitaj adoltaj moluskoj
povas esti transportataj kun plantoj. Multe da ekzotaj specioj vivas en forcejoj kaj akvariumoj,
sed tiuj specioj ne kapablas transvivi niajn vintrojn kaj tial ne disvastiĝas eksteren.

Longa vivo

En la jaroj 2006-2007 sciencistoj malkovris plej longe vivantan beston. Mara duvalva
molusko Arctica islandica havis pli ol 500 jarojn de vivo! Tio signifas, ke la molusko ekvivis
en komenco de la 16-a jarcento, en epoko de la reĝo Ladislao II Jagello (1456-1516) en nia
lando! Ĉu oni ne povas detale studi, kial la molusko kapablas transvivi eĉ kelkajn centjarojn?
Eble la molusko povus doni al homaro sekreton de longa vivo.
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Malamikoj de moluskoj

La moluskoj havas multe da malamikoj. La plej danĝeraj malamikoj de moluskoj estas
homoj, kiuj neniigas naturajn biotopojn de moluskoj kaj uzadas ĥemiaĵojn. Jam unu dekono
(1/10)  de teritorio de Ĉeĥa Respubliko estas  prikonstruita,  kovrita  per  konstruaĵoj!  Multe
da teraj gastropodoj mortas sub radoj de veturiloj kaj ŝuoj de piedirantoj. 

Kazoj de kanibalismo inter moluskoj estas oftaj. Moluskojn voregas ekzemple erinacoj
kaj meloj. Ne ĉiuj birdoj voregas gastropodojn. Ili bezonas ne nur trovi ilin, sed ankaŭ rompi
ŝelon kaj senmukigi la predon.

Akvaj gastropodoj estas voregataj de larvoj de skaraboj de la familio Hydrophilidae.
Terajn gastropodoj ĉasas skaraboj de la familioj Staphylinidae, Carabidae (specialistoj estas
karaboj  de  la  genro  Cychrus),  Lampyridae  (tio  estas  la  skarabetoj,  kiun  nokte  lumas)
kaj Silphidae (specialistoj estas la specioj Ablattaria laevigata  kaj Phosphuga atrata). Larvoj
de muŝoj de la familioj Phoridae, Sarcophagidae, Calliphoridae, Muscidae kaj Sciomyzidae
evoluas  en  teraj  gastropodoj.  Centipedoj  (Chilopoda)  kaj  milipedoj  (Diplopoda)  voregas
gastropodojn.

Krom tio la moluskoj havas siajn malsanojn kaj parazitojn. Ostroj suferas de protistaj
parazitoj Bonamia ostreae, B. exitiosa, Marteilia refringens, Perkinsus marinus k.a.

Parazitaj  nematodoj  (Phasmarhabditis  hermaphrodita k.a.)  estas  uzataj  por biologa
batalo kontraǔ limakoj.

Stratigrafio

Granda personeco inter niaj sciencistoj, Vojen Ložek (*1925), uzadas siajn profundajn
sciaĵojn de geologio kaj malakologio. Li estas specialisto por datado de teraj tavoloj laǔ fosilaj
moluskoj,  kies ŝeloj  kaj  konkoj  (aǔ iliaj  fragmentoj)  troviĝas  en diversaj  tavoloj.  Bonege
studita estas moluska faǔno de holoceno (periodo, kiu komencis 11 600 jaroj antaǔ Kristo,
post fino  de  lasta  glaciepoko).  Specialistoj  scias  laǔ  trovaĵoj  de  ŝeloj,  konkoj  kaj  iliaj
fragmentoj determini, kiel aspektis nia lando antaǔ alveno de homoj kaj kiel homoj la landon
ŝanĝigis.  Se sub nuntempaj  kampoj  troviĝas  restaĵoj  de arbaraj  moluskoj,  tio  signifas,  ke
antaǔe tie kreskis arbaro. Tiel moluskoj atestas pri pasintaj tempoj de nia lando.
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