


 După artropode (insecte, crustacee etc.) moluştele reprezintă al doilea mare 
grup de vieţuitoare, cu cca 140000 de specii actuale cunoscute. Răspândite pe toate 
continentele şi în toate oceanele şi mările lumii, moluştele (încrengătura Mollusca) 
sunt animale cu corpul moale (lat. molluscus = moale), nesegmentat, protejat de obicei 
de o cochilie calcaroasă. La unele însă aceasta este redusă sau lipseşte total. Savanţii 
le-au grupat în 7 clase: Aplacophora - fără cochilie, vermiforme, marine; Polyplacophora 
(chitonii) - cu cochilia formată din 8 plăci, marine; Monoplacophora - cu cochilie unică, 
nespiralată, marine; Scaphopoda - cu cochilia tubulară, deschisă la ambele capete, marine; 
Gastropoda (melcii) - majoritatea cu o cochilie unică, spiralată, terestre şi acvatice; 
Bivalvia (scoicile) - cu cochilia formată din două valve, acvatice; Cephalopoda (sepiile, 
calmarii, caracatiţele şi nautilii) - cochilie cu numeroase camere numai la nautili, 
redusă sau lipsă la celelalte, marine. Gasteropodele, 
bivalvele şi cefalopodele cuprind majoritatea speciilor, 
în timp ce chitonii, aplacoforele, monoplacoforele 
şi scafopodele au puţini reprezentanţi. Toate cele 
şapte clase sunt prezente în colecţiile de moluşte 
ale Muzeului Antipa, care numără peste 250000 
de exemplare din întreaga lume, păstrate sub 
formă de cochilii sau conservate în alcool.  
Când vorbim despre marea diversitate a 
moluştelor, pornind cu gândul de la melcul 
din grădina copilăriei noastre, ghiocii în care 
„se aude marea”, scoicile pline de perle, conuşii  
„săgetători” veninoşi, ajungem la fascinanţii şi 
imperturbabilii nautili, la calmarii campioni 
ai vitezei sau la caracatiţele înţelepte, care 
ne privesc cu ochii lor „aproape umani” ! În 
ciuda aparentei fragilităţi, moluştele reuşesc să 
supravieţuiască în condiţii vitrege. Există melci 
ce trăiesc în deşert, în apele îngheţate polare, 
expuşi la soarele arzător perioade lungi de secetă 
sau îngropaţi în sol la zeci de centimetri adâncime... 
Puterea de regenerare a moluştelor constituie o temă 
de mare actualitate. Folosite de om ca hrană din cele mai 
îndepărtate timpuri, astăzi sunt obţinute pe scară largă prin 
acvacultură sau ferme terestre. Cercetările legate de moluşte se 
desfăşoară în cele mai diferite domenii.

*
Pliniu cel Bătrân, marele naturalist al Antichităţii, în a sa “Naturalis Historia” scrie 
despre contemplarea minunatelor forme ale cochiliilor, care aduce seninătate în suflet…

After arthropods (insects, crustaceans, etc.), molluscs represent the 
second groups of large living creatures, with about 140,000 known present species. 
Being distributed on all continents and in all world oceans, the molluscs (phylum 
Mollusca) are animals with an unsegmented soft body (lat. molluscus = soft), usually 
protected by a limy shell. In some of them this shell is reduced or totally absent. The 
scientists grouped them in 7 classes: Aplacophora – devoid of shell, wormlike, marine; 

Polyplacophora (chitons) – with the shell formed of 8 plates, 
marine; Monoplacophora – with a unique unspiral shell, 
marine; Scaphopoda – with a tubular shell, opened in both 
ends, marine; Gastropoda (snails) – most of them with a 
unique spiral shell, terrestrial and aquatic; Bivalvia (shells, 
clams) – with the shell formed of two valves, aquatic; 
Cephalopoda (sepias, squids, octopuses and nautili) – 
shells with numerous chambers only in nautili, reduced or 
absent in the others, marine. The gastropods, bivalves and 
cephalopods include most of the species, while chitons, 
aplacophorans, monoplacophorans and scaphopods have 
a few representatives. All seven classes are present in the 
mollusc collections of the “Grigore Antipa” Museum, 
which preserve over 250,000 specimens from the entire 
world, as shells or in alcohol.

When we mention the large diversity of molluscs, 
thinking of the snail from the garden of our childhood, 

the cowries where “the see can be heard”, the shells full of 
pearls, poisonous “acute” cones, we reach to the fascinating 

and unchangeable nautili, to the squids, speed champions 
or to the wise octopuses, which watch us with their “almost 

human” eyes! In spite of the fragile appearance, the molluscs 
succeed in surviving in very hard conditions. There are snails which 

live the desert, in Polar frozen waters, exposed to the burning sun, in 
drought, for very long periods of time or buried in the ground to tens 

of centimetres deep … The regenerating force of the molluscs is a theme of 
present interest. Used by man for food from the remote past, today they are in 

very large quantities due to the aquaculture or terrestrial breeding farms. The studies 
on molluscs develop in a variety of fields. 

*
In “Naturalis Historia”, Pliny the Elder, the great naturalist of the Antiquity, wrote 
about the contemplation of the wonderful forms of shells which bring serenity in our soul ... 
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Despre colecţiile De moluşte Din muzeu…
Din 1834, când Mihalache Ghica dona primele moluşte Muzeului Naţional, au trecut 175 de ani. De atunci colecţiile au sporit continuu, prin donaţii, schimburi, expediţii, 
achiziţii şi prin colectările din teren ale celor care au lucrat în Muzeu, de-a lungul timpului.

Dr. Hilarius Mitrea (1842-1904) donează în 1882 şi 1895 o mulţime de vertebrate şi nevertebrate, printre care şi moluşte, pe care le adunase în Arhipelagul Indo-Malaiez.
Tot din acea perioadă datează şi donaţiile Prof. W. Kükenthal (1897 şi 1898) şi Dr. Jean Cantacuzino (1899). Moluşte foarte bine conservate, colectate de Grigore Antipa, în 
urmă cu peste 100 de ani, au stârnit până astăzi interesul vizitatorilor. Dintre colecţiile secolului XIX şi începutul secolului XX, acum cu importanţă istorică deosebită, cea mai 
bogată este cea realizată de Eduard Albert Bielz (1827-1898). O parte din această colecţie se află la Sibiu, acolo unde Bielz a întemeiat o adevărată şcoală de malacologie, şi la 
Cluj. Colecţia Bielz de la Bucureşti, cu zeci de mii de exemplare din întreaga lume, se află în patrimoniul Muzeului încă din 1895.  Arnold Lucien Montandon (1852-1922) a fost 
unul dintre marii entomologi-hemipterologi ai vremii, care a lucrat şi alături de Grigore Antipa (1896-1907) la organizarea Muzeului, inaugurat în actuala clădire pe 24 Mai 
1908. Pe lângă vaste colecţii de heteroptere, Montandon a realizat şi colecţii de moluşte, din care astăzi mai există una singură, reprezentată de 1147 exemplare din 140 de specii 
palearctice. Din păcate, multe cochilii din colecţiile lui Montandon au fost cândva amestecate cu piese vechi de altă provenienţă. În 1912 ajunge la Muzeu una dintre colecţiile 
alcătuite între 1880-1905 de Ion P. Licherdopol, pasionat cercetător şi autor de Faune Malacologice.

În ultimii 50 de ani colecţiile de moluşte au sporit simţitor. Printre piesele de mare valoare ştiinţifică se află Neopilina ewingi (Monoplacophora), un relict paleozoic, de numai 
12/10 mm, colectat de la mii de metri, din adâncurile Pacificului (Fosa Peru-Chile), de expediţia americană cu nava oceanografică “Anton Bruun” (1965). Chiar Dr. Robert 
Menzies, conducătorul expediţiei, a dăruit acest exemplar lui Mihai Băcescu, participant direct, în semn de recunoştinţă pentru importanţa colaborării sale. Bogate materiale, 
cu mare valoare documentară, între care moluştele ocupă un loc de frunte, au fost aduse de marele oceanograf, mulţi ani director al Muzeului, şi din celelalte expediţii la care a 
participat: Mauritania (1971); Tanzania (1973-1974); Djibouti (1977), sau prin relaţiile cu cercetători şi colecţionari din diferite colţuri ale Lumii. Astfel au fost obţinute în 1984 
două bivalve şi un gasteropod, din colecţia de nevertebrate rarisime din izvoarele hidrotermale aflate în Dorsala Galapagos (2600 m adâncime), descrise în ştiinţă între 1979-1984. 
Deplasările în străinătate ale cercetătorilor Muzeului, de-a lungul timpului, au avut întotdeauna drept rezultat şi sporirea colecţiilor, ca de pildă în 1974, când Dr. Modest Guţu 
a adus mai multe piese interesante din Cuba, sau Dr. Ileana Negoescu, din Islanda (1996).

În special după momentul dramatic marcat de cutremurul din 4 Martie 1977, corespondenţa şi schimburile de material au reprezentat o cale importantă de refacere şi îmbogăţire 
a patrimoniului Muzeului. Astfel au fost obţinute colecţii de mare valoare de la: Australian Museum din Sydney - Dr. Ian Loch (1977,1978); Smithsonian Institution - Dr. Clyde 
Roper (1977); Dr. G. M. Barker -Noua Zeelandă (1977); Prof. Pietro Parenzan -Italia (1973, 1978); Muzeul Naţional din Beijing şi Institutul de Oceanologie, Academia Sinica 
- Prof. J.Y. Liu (1978, 1979, 1983); Muzeul Naţional din Paris – Dr. B. Salvat şi G. Richard (1978); Michael Mayer – Sud Africa (1978, 1979);  Olive Peel - Sud Africa (1980, 
1982, 1983), Dr. Giorgio Lazzari – Italia (1984); John Predescu-SUA etc. Numeroase moluşte din Brazilia, Cuba şi din alte zone ale Lumii au fost donate între 1967-1998 de 
Aurelian Popescu-Gorj, fostul şef al secţiei de Entomologie. Colecţia de Nevertebrate a Mării Negre “ Mihai Băcescu” (1981), realizată din materialele ce au stat la baza elaborării 
volumelor de Ecologie Marină, cuprinde 50 de specii de moluşte. Între 1978-1981 malacologul Dochiţa Lupu, pe atunci şef al secţiei de Nevertebrate, alcătuieşte colecţii cu specii 
terestre autohtone. Câteva mii de gasteropode şi bivalve, în special marine, din peste 370 de specii, au fost colectate de cercetătorii M.Guţu, Al. Marinescu, D. Murariu, C. Pârvu, 
cu ocazia expediţiei organizate de Muzeul Antipa în Arhipelagul Indonezian (16 Februarie-21 Iunie 1991). Identificarea materialului şi alcătuirea colecţiei au reprezentat câţiva 
ani de muncă pentru muzeograful Gabriela Andrei. Este cea mai importantă colecţie de moluşte marine intrată în patrimoniul Muzeului, după 1990.

Prof. Alexandru V. Grossu (1910-2004), unul dintre marii malacologi ai secolului XX, director al Muzeului Antipa între 1955-1957, a fost şi cel mai mare donator de moluşte 
din fauna României. Colecţiile sale, cu zeci de mii de exemplare, cuprind practic toate speciile şi multe exemplare-tip. Expediţiile organizate în colaborare cu Oceanic Club din 
Constanţa, în Bazinul Mediteranean (2005-2008) au fost fructuoase pentru Muzeu. Dintre achiziţii, puţine la număr în ultimele decenii, cea mai importantă este colecţia de 
moluşte exotice “Prof. Anghelie Bardan”. Cu siguranţă, cei ce au contribuit la dezvoltarea patrimoniului Muzeului sunt mult mai mulţi...
*
Ţinând cont de existenţa a nenumărate restricţii, convenţii şi legi internaţionale, astăzi este tot mai dificilă obţinerea pieselor pentru colecţii... De aceea muzeele, păstrătoare de 
valori perene, trebuie să-şi cunoască, să-şi iubească şi să-şi ocrotească patrimoniul şi pentru generaţiile viitoare!



Oare de ce melcul acesta din Indo-Pacific, pe 
care îl găsim la adâncime mică, pe substrat 

nisipos, a fost numit astfel?...

Architectonica perspectiva (L.)
Oceania, Ins. Marchize

Donație a Muzeului de Istorie Naturală, Paris 
(B. Salvat)Procerus gigasArchitectonica perspectiva

melcii (GAsteropoDele)… 

…reprezintă cea mai numeroasă clasă de moluşte 
(circa 100000 specii), cu cele mai variate forme şi 
culori. Îi găsim şi pe vârful munţilor înalţi şi la mari 
adâncimi, în abisurile întunecate…
Cei mai mulţi trăiesc în regiunile calde ale Globului, 
în mări şi oceane. Să ilustrăm întreaga lor diversitate 
ar fi imposibil! Sperăm că după ce aţi răsfoit  prima 
oară albumul nostru, veţi avea dorinţa să revedeţi 
fiecare filă, meditând o clipă în faţa acestor minuni 
ale Naturii…



Columbarium eastwoodaeColumbarium eastwoodae Kilburn
Durban, Sud Africa
Donație Olive Peel

Columbariidele, numite şi Melci-Pagodă, constituie 
un grup mic de numai vreo 30 de specii actuale, rare, 
ce trăiesc la adâncimi mari.

Columbarium eastwoodae



Cel mai veninos Conus din cele cca 20 de specii 
periculoase pentru om.

Conus geographus  (l.) 
Mozambic. 

Donație Olive Peel Conus geographus

CONUS … melcii “sĂGetĂtori” 

Mulţi sunt aceia care consideră că melcii Conus au 
cele mai frumoase cochilii! 
Conus desemnează un grup numeros de specii 
prezente mai ales în mările calde, cele mai multe în 
Indo-Pacific.Trăiesc la adâncime mică în recifele de 
corali, printre pietre şi stânci sau în nisip, dar şi în 
apele adânci şi foarte adânci. De obicei se hrănesc 
cu peşti mici şi viermi marini, pe care îi vânează cu 
săgeţi sau harpoane. Aceşti melci au o trompă lungă 
şi cărnoasă în care se varsă veninul unei glande şi tot 
acolo se deschide şi un sac cu săgeţi, pe care animalul le 
proiectează, una câte una, asupra prăzii. Minusculele 
săgeţi rămân înfipte în victimă. Înţepătura unor specii 
de Conus poate fi mortală şi pentru om. Cercetările 
asupra neurotoxinelor din veninul acestor melci îşi 
găsesc multe aplicaţii în medicină şi farmacie. 



Unul dintre cei mai veninoşi Conus

Conus striatus (l.)
Gould Reef, North Quinsland, Australia.
Donație Australian Museum Sydney (Ian Loch).

Conus striatus



Conus betulinus

Specie comună în Indo-Pacific, în apele de 
mică adâncime.

Conus betulinus (l.)
Imhabane, Mozambic

Donație Michael Mayer



Trăieşte la mică adâncime în apele 
Indo-Pacificului.

Conus figulinus  (l.)
Port Douglas, North Quinsland, Australia.
Donație Australian Museum Sydney (Ian Loch)

Conus figulinus



Conus ebraeus

Un Conus mic, de numai câţiva cm, cu largă 
răspândire indo-pacifică, întâlnit până pe 

coastele Americii Centrale.

Conus ebraeus (l.)
Saxon Reef, Australia.

Donație Australian Museum Sydney (Ian Loch).

Trăieşte la mică adâncime în apele 
Indo-Pacificului.

Conus muriculatus Sowerby
Low Isles, North Quinsland, Australia.
Donație Australian Museum Sydney (Ian Loch).

Conus muriculatus



Conus episcopus
Conus episcopus Hwass

Hope Island, North Quinsland, Australia
Donație Australian Museum Sydney (Ian Loch)

Conus vitulinus Hwass
Michaelmas Cay, North Quinsland, Australia
Donaţie Australian Museum Sydney (Ian Loch).

Conus vitulinus



Acanthocardia aculeata

Specia este prezentă până la adâncimi de 30 m, 
de-a lungul coastelor Europei şi Africii de Vest.

Acanthocardia aculeata (l.)
Castellaneta, Taranto. Mediterana

Donaţie Giorgio Lazzari

Familia cArDiiDAe …

…este una dintre cele mai numeroase familii 
de bivalve, cu reprezentanţi în toate mările şi 
oceanele, inclusiv Marea Neagră. Trăiesc mai ales 
în zona litorală, la diferite adâncimi.



Specie indopacifică. Trăieşte în ape puţin adânci, 
ajungând până la 50 m.

Fragum unedo (l.)
Hainan Dao, Marea Chinei
Donaţie Institutul de Oceanologie, Academia Sinica.

Fragum unedo



Patella barbara
 Patella barbara (l.) 

Cape Point. Sud Africa.
Donaţie Michael Mayer

Familia pAtelliDAe…

…este o familie numeroasă de melci marini 
vegetarieni, cu cochilie conică, precum o pălărie 

chinezească. Patelele trăiesc în apropierea 
ţărmului, unde stau întreaga zi lipite de 

stânci, cu ajutorul piciorului. Noaptea, 
multe dintre ele se deplasează 

la distanţe mari în căutarea 
hranei, pentru ca în zori 
să revină exact pe locul de 
unde au plecat! 



Patella oculus Born
Africa de Sud.
Donaţie Olive Peel 

Patella oculus



Chlamys varia 

Specie larg răspândită, din Norvegia până 
în Mediterana,  la adâncimi

de 1- 1000 m!

Chlamys varia (l.) 
Colecția E.A. Bielz

Familia pectiniDAe…

… O familie mare, cu sute de specii, foarte cunoscute 
şi apreciate de colecţionari, arhitecţi, artişti plastici 
şi …gurmanzi! În Antichitate, frumoasele scoici au 
fost denumite de Pliniu cel Bătrân Pecten, pentru 
asemănarea lor cu un pieptene roman. Cele mai 
multe pectinide trăiesc în zonele tropicale şi numai 
câteva specii, în apele polare. Majoritatea  au o 

sută de ochi, adesea albaştri, plasaţi pe marginea 
mantalei, înconjurând cochilia. Cu vederea ei 

“de jur împrejur” scoica sesizează apropierea 
duşmanului, din orice parte ar veni acesta 

şi îşi schimbă rapid locul, făcând salturi 
spectaculoase, prin închiderea bruscă 
a valvelor şi expulzarea apei. Cu greu 
scapă însă de apetitul stelelor de 
mare… În Europa, de-a lungul istoriei, 
cea mai cunoscută şi mai apreciată 
dintre pectinide, folosită mult ca 
element decorativ, a fost ”Scoica 
Sfântului Iacob” (Pecten jacobaeus) din 
Mediterana. Şi alţi reprezentanţi ai 
familiei Pectinidae impresionează prin 
frumuseţea cochiliei lor (Proteopecten, 
Chlamys, Amusium,).



Răspândit din Portugalia până în Adriatica, 
la adâncimi de 6-900 m. 
Multe varietăţi de culoare.

Proteopecten glaber (l.)
Chioggia, Marea Adriatică
Donație Giorgio Lazzari 

Proteopecten glaber



Amusium balloti

Amusium balloti (Bernardi), 
din zona Noii Caledonii şi 

Australiei de Nord
Donație Australian Museum, Sydney

Studii asupra modului de deplasare la pectinide, 
efectuate de cercetătorii australieni, au arătat 
că Amusium balloti poate parcurge, fără oprire, 
înotând prin reacţie, o distanţă de 23,1 m, cu viteza 
de aproximativ 1 m/s. 



Familia stromBiDAe...

...cuprinde melci marini erbivori a căror 
cochilie diferă mult de la un gen la altul 
(Lambis, Strombus, Tibia etc.), foarte 
asemănători însă din punct de vedere 
anatomic. 
Cele mai multe strombide actuale trăiesc 
în Indo-Pacific şi numai câteva specii de 
Strombus, în regiunea Caraibiană.
Strombidele, mai ales speciile de Lambis, 
se  pot deplasa şi prin salturi, atunci când 
îşi folosesc drept punct de sprijin operculul 
cornos, ascuţit şi curbat, ca o seceră.

Lambis crocata (link) 
Mozambic  
Donație Olive Peel 

Lambis crocata



Lambis digitata 
Lambis digitata (perry) 

Lumbo, Mozambic  
Donație  Michael Mayer



Strombus aurisdianae (l.)
Mozambic  
Donație Olive Peel 

Strombus aurisdianae

Strombus lentiginosus
Strombus lentiginosus l. 
Xisha Is., Marea Chinei

Donație Institutul de Oceanologie, Academia Sinica



Turbo sarmaticus (l.) cu opercul
Jeffreys Bay, Port Elizabeth. Sud Africa 

Donație Michael MayerTurbo sarmaticus

Opercul de Turbo sarmaticus

Opercul de Turbo sarmaticus



Turbo marmoratusTurbo marmoratus (l.) 
din Indo-Pacific
Cochilie decorticată                                      

Familia turBiniDAe…

…este o familie mare de melci marini, cu 
câteva sute de specii, în special în mările 
tropicale. Turbinidele au un sidef gros, 
cu frumoase irizaţii pe interior. Prin 
polizarea şi lustruirea cochiliilor mari de 
Turbo marmoratus (20-23 cm) şi Turbo 
sarmaticus (8 cm)  strălucirea sidefului 
este pusă în evidenţă. Din aceste cochilii 
decorticate şi montate în aur şi argint, 
au fost realizate, de-a lungul timpului, 
minunate cupe. Specific turbinidelor 
este  operculul masiv, calcaros, neted 
şi lucios sau “pustulos”, cu care 
animalul îşi închide “casa” 
atunci când se retrage în ea. 
Din operculi se realizează 
podoabe, cel mai apreciat 
fiind cel verde-albastrui de 
Turbo petholatus, numit de 
bijutieri “ochi de pisică”. 
Uriaşul opercul de Turbo 
marmoratus e folosit drept 
prespapier sau, în unele 
grădini din Indonezia, la 
pavarea aleilor.



Cypraea tigris

cYprAeiDAe şi oVuliDAe 
Familiile de “ghioci”

Probabil că cipreidele şi ovulidele sau “ghiocii” sunt 
cei mai cunoscuţi, mai căutaţi, mai apreciaţi şi mai 
îndrăgiţi melci din câţi există! Fără îndoială, înfăţişarea 
lor este foarte prietenoasă. Rotunjimea, netezimea, 
luciul şi strălucirea smalţului ce le acoperă cochilia, 
culorile şi desenele foarte variate i-au îndemnat uneori 
pe oameni să-i compare cu diferite animale: ghiocul-
tigru (Cypraea tigris), ghiocul-panteră (C. pantherina), 
ghiocul cap-de-şarpe (Cypraea caputserpentis), 
ghiocul cap-de-dragon (C. caputdraconis), ghiocul-
cârtiţă (Cypraea talpa) ş.a.m.d. În multe ţări europene 
ghiocul a fost denumit “porţelan”. De ce? Vechii Greci 
numeau ghiocii “chorion” adică purceluşi! Imitându-i 
pe greci, romanii îi vor numi “porci” sau “porculi”, de 
unde va deriva şi termenul portughez “porcelana”. 
Negustorii portughezi sunt cei ce au adus din Orient, 
în secolul XVI, primele porţelanuri, pe care le-au 
denumit porcelana din cauza suprafeţei lor dure, 
netede şi strălucitoare ca a ghiocilor. Până la fabricarea 
porţelanului şi în Europa, mulţi credeau că orientalii îl 
prepară chiar din cochiliile acestor melci. Dintre toate 
obiectele folosite ca monedă de-a lungul vremii, două 
au ocupat un loc important în istorie, prin larga lor 
răspândire în spaţiu şi timp: boii şi cochiliile, iar dintre 
acestea din urmă, ghiocii-monedă: Cypraea annulus şi 
C. moneta.
 Dintre ovulide, la fel de frumoase ca cipreidele şi 
cândva cuprinse în aceeaşi familie cu acestea, cea mai 
cunoscută este Ovula ovum sau ghiocul-ou.
Ghiocii, răspândiţi mai ales în Oceanul Indian şi 
în Pacificul de Vest, trăiesc în apele superficiale sau 
la adâncimi nu prea mari, cei mai mulţi, în recifele 
de corali. Activi în special noaptea, ei se hrănesc cu 
polipi coralieri, gorgonii, resturi de animale şi alge. 
Tot  timpul vieţii, splendida lor cochilie este aproape 
în întregime acoperită de răsfrângerea spre exterior a 
mantalei.

 Cypraea tigris (l.) 
Marea Chinei

Donaţie Muzeul Naţional din Beijing



Cypraea talpa (l.)
Batoengos Bay, Filipine
Donaţie Prof. Maurice Fontaine

Cypraea caputserpentis (l.)
Moore Reef, North Queensland, Australia
Donaţie  Australian Museum, Sydney (Ian Loch)

Cypraea annulus (l.)
Pacificul de Sud, Fiji
Donaţie  Muzeul de Istorie Naturală din Paris (Prof. 
Richard)

Ovula ovum (l.)
Indo-Pacific, Mozambic
Donaţie  Michael Mayer

Trăieşte în recifele de corali. Tot timpul vieţii, 
imaculata cochilie albă este aproape toată acoperită 
de o manta neagră.

Cypraea talpa

Cypraea caputserpentis 

Cypraea annulus
Ovula ovum



Haliotis rufescens

HALIOTIS  sau “urecHeA mĂrii”

Datorită formei lor, melcii marini din familia 
Haliotidae sunt confundaţi adesea cu scoicile! 
Prezenţa orificiilor pe marginea cochiliei este 
considerată caracter de primitivitate. Acestea 
înlesnesc schimburile dintre animal şi mediu, iar pe 
cercetători îi ajută să recunoască cele aproximativ 100 
de specii. Trăiesc de-a lungul coastei, în toate mările 
şi oceanele, prinzându-se de stânci, ca o ventuză, 
cu piciorul lor mare şi musculos. Algele sunt hrana 
lor preferată. Au mulţi duşmani naturali: mamifere, 
peşti, crustacee, stele de mare, caracatiţe şi chiar alţi 
melci. Omul îi creşte astăzi în ferme, pentru carne şi 
mai ales pentru sideful lor gros, de bună calitate, uimitor 
de cald şi luminos, cu irizaţii multicolore…Uneori 
melcii Haliotis produc perle emisferice, cunoscute 
sub numele de semiperle sau perle blister, mult 
apreciate de bijutieri. Cochiliile întregi, decorticate, 
sunt adevărate obiecte de artă.

Haliotis rufescens swainson (decorticat)
din colecţia Worell

Trăieşte pe coastele Americii de Nord, din Oregon 
până în Golful Californiei şi Mexic.



Haliotis irisHaliotis iris martyn – Paua (decorticat) 

Melcul cu cel mai colorat sidef din lume trăieşte în 
apropierea coastelor Noii Zeelande, unde populaţia 
Maori îl numeşte “Paua”. Din sideful lui, localnicii 
lucrează, de sute de ani, tot felul de podoabe şi alte 
obiecte de mare fineţe. Cea mai importantă cantitate 
de sidef de Haliotis (circa 1200 tone/an) obţinută 
de Noua Zeelandă este reprezentată de Haliotis 
iris – Paua. Legi şi convenţii internaţionale 
limitează astăzi pescuitul şi  numeroase 
ferme sunt specializate în creşterea acestor 
melci, pentru perle, sidef şi carne. Cu 
toate restricţiile aplicate, braconajul 
există…



Harpa davidis

Harpa davidis röding
Lumbo, Mozambic

Donaţie Michael Mayer

Melcii din genul Harpa, foarte apreciaţi de 
colecţionari, sunt grupaţi într-o mică familie, cu vreo 
20 de specii, cele mai multe trăind în apele tropicale 
puţin adânci. Doar Australia are câteva specii de 
adâncime mare. “Harpa lui David” este rară. Întâlnită 
mai ales în Marea Andamană şi în Maldive.



Hyotissa hyotisHyotissa hyotis (l.)
din Arhipelagul Indonezian, Insula Bunaken.
Expediţia Muzeului “Grigore Antipa” în Indonezia 
(1991)
 
Numită şi „Stridia-fagure”, Hyotissa hyotis este 
o scoică relativ rară din familia Gryphaeidae. 
Trăieşte în Indo-Pacific şi în Atlanticul de vest. 
Câteva exemplare din această specie, remarcabile 
ca aspect şi dimensiuni, au intrat pentru prima 
oară în patrimoniul Muzeului Antipa, odată cu 
întoarcerea Expediţiei din Arhipelagul Indonezian, 
în 1991. Aceste bivalve trăiesc puternic fixate în 
stâncile de corali, de unde cu greu pot fi desprinse. 
Pe cochilia lor găsesc substrat numeroase alte 
vieţuitoare. 



Murex tribulus (l.)
Mozambic

Donaţie Michael Mayer
Lungimea spinilor la această specie variază foarte 
mult. Melcii de la mică adâncime au spinii scurţi 
şi cochilia mai groasă, în comparaţie cu cei de la 
adâncime mai mare, cu spinii mai lungi şi cochilia 

mai subţire.  

Hexaplex erythrostomus (swainson)
Bahia de la Paz 

Donaţie Santiago Olivier
Trăieşte în Pacific, din vestul Mexicului până în 

Peru.

Hexaplex cichoreum (Gmelin)
Indo-Pacific

Donaţie R. Ubaldi
Specie abundentă în Pacificul de Sud-Vest

 
Chicoreus palmarosae (lamarck)

Oceanul Pacific, Filipine.
Donaţie R. Ubaldi

Specie destul de rară, întâlnită din sud-estul Asiei 
până în Queensland. 

Mult apreciată de colecţionari.

Familia muriciDAe…

… o familie cu foarte mulţi membri, mai mari sau mai 
mici, cu cochilia ornamentată cu tot felul de spini, 
tuberculi şi franjuri sau cu o înfăţişare simplă, modestă. 
Aspectul exterior al muricidelor este atât de variat 
încât generează mereu dispute între specialişti, privind 
sistematica grupului. Dintre cele peste 1000 de specii 
actuale cunoscute multe sunt carnivore hrănindu-se 
cu melci, scoici şi crustacee ciripede (fixate pe stânci). 
În secolul XX, un astfel de muricid, mare amator de 
midii, a venit din mările Chinei şi Japoniei în Marea 
Neagră, ca “musafir nepoftit” şi a rămas definitiv 
printre meseni! Este Rapana venosa, cel mai mare şi 
mai frumos melc de pe litoralul românesc. Cele mai 
numeroase muricide trăiesc în zonele tropicale, în 
recifele de corali. Printre genurile cu multe specii sunt: 
Murex, Hexaplex, Chicoreus, Phyllonotus ş.a.

Murex tribulus

Hexaplex cichoreum

Hexaplex erythrostomus

Chicoreus palmarosae



Nautilus pompiliusNautilus pompilius (l.)
din Arhipelagul Indonezian, Insula Bunaken.
Expediţia Muzeului “Grigore Antipa” în Indonezia 
(1991)

nAutilul - un călător peste milenii...

... care vine din adâncurile mărilor paleozoice şi 
mezozoice, străbătând parcă netulburat şi aproape 
neschimbat erele geologice, de vreo 600 de milioane 
de ani! Martor tăcut la apariţia, dispariţia şi 
transformarea a mii de specii, el a fost contemporan 
cu amoniţii şi dinozaurii, „a văzut” zborul primelor 
păsări şi mamiferele adaptându-se la mediul acvatic... 
Numele ştiinţific Nautilus vine de la grecescul 
nautilos = navigator, marinar. Ca şi sepiile, calmarii 
şi caracatiţele, Nautilii sunt cefalopode, dar spre 
deosebire de acestea, au o cochilie bine dezvoltată. 
Cele câteva specii actuale trăiesc în  Pacificul de Sud-
Vest. Deloc pretenţioşi la hrană, nautilii mănâncă 
peşti, crustacee, dar şi animale moarte şi detritus, 
coborând până pe la 600 m. Cochilia, care creşte după 
un model matematic perfect, are zeci de camere, cu 
rol hidrostatic; animalul locuieşte în cea mai mare, 
legat mereu de toate celelalte printr-un sifon. În 
interiorul cochiliei se află lichid şi gaz, care, printr-un 
mecanism complicat de excreţie şi reabsorbţie, permit 
nautilului să coboare şi să urce la adâncimea dorită.
 „Este una dintre cele mai extraordinare invenţii ale 
Naturii” afirma cândva  Jacques Yves Cousteau, 
numind nautilul „batiscaf viu”. 



Neverita didyma

Neverita didyma (röding)  
Shandong, Marea Chinei 

Donaţie Institutul de Oceanologie, Academia Sinica

“Cochiliile-Lună”, aşa sunt denumiţi aceşti melci 
din familia Naticidae.

Trăiesc de-a lungul ţărmului, până pe la 100 m 
adâncime, în Oceanul Indian şi Pacificul de Vest.



Dosinia japonicaDosinia japonica (reeve)
Shandong, Marea Chinei
Donaţie Institutul de Oceanologie, Academia Sinica

Trăieşte în ape puţin adânci, de-a lungul coastei, 
în China şi Japonia. 

scoicile…

… numite ştiinţific BIVALVE, reprezintă o clasă de 
moluşte, exclusiv acvatice. Chiar dacă nu sunt la fel 
de variate ca melcii, cochilia multora dintre ele ne 
încântă şi ne uimeşte prin aspectul ei. Fie că trăiesc 
afundate în nisip sau în mâl, fixate de stânci sau 
deplasându-se liber din loc în loc, fie că forează în 
piatră sau în lemn, scoicile filtrează permanent apa, 
hrănindu-se cu particulele aflate în suspensie. 
Cochilia lor este formată din două valve, care se 
închid  protejând corpul animalului.



Simpulopsis rufovirens
Simpulopsis rufovirens (Moricand)

Rio Doce, Espirito Santo
Donaţie Aurelian Popescu-Gorj

După ce aţi privit atâţia melci marini, iată şi unul 
care trăieşte în apele dulci ale Braziliei… 



Telescopium telescopium (l.)
- secţiune

Trăieşte în ape puţin adânci, de-a lungul coastei, 
în China şi Japonia. 

…sau poate alcătuirea acestui melc din mangrovele Indo-Pacificului. 

Cochiliile au constituit întotdeauna motiv de inspiraţie pentru arhitecţi şi nu numai…
Se pare că melcii marini Turritella i-au sugerat lui Arhimede, marele geniu al Antichităţii, 
ideea revoluţionară a spiralei care-i poartă numele: spirala lui Arhimede…

Turritella  terebra

Telescopium telescopiumTurritella  terebra (L.)
- secţiune 




