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Име овог мекушца-
главоножца је изведено из 
грчке речи наутилос што у 

преводу значи „морнар“.  
Познат је још као  индијска 
лађица. Спада у једну од 
најстаријих и најређих 

животињских врста. 
Надживели су и 

диносаурусе. Хране се 
шкампима, малим рибама и 

раковима. Живи у Индијском 
океану. 

 
 

 

 

наутилус 

Овај морски прождрљивко 
напада све што није брже од 

њега. Брз је јер уме и да 
плива. Храни се разним 
мекушцима, органским 

отпадима, па чак и 
припадницима своје врсте. 
Стари Феничани су од ових 
пужева правили пурпурну 
(љубичасту) боју, која је 

била толико цењена и скупа 
да су их само краљеви 
носили. У Јадранском 

поднебљу се користио као 
посуда за уљану светиљку. 

 

 

волак 
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Овај представник морског 

јежа пљоснатог облика 
познат је још као морски 

колачић и љубичица 
шкољка. Живи на пешчаном 

дну 7 до 10 година. 
Интересантно је да му се 
године могу прочитати по 

прстеновима са доње стране 
тела, баш као што бисте 

одредили старост дрвећу. 

 

 

пешчани долар 

Ово су тропски пужеви 

предатори, месождери који 
буше шкољке својим 

оштриме врховима. Могу 
бити необичних облика, па 
тако имају необична имена, 

као Венерин чешаљ или 
пасија вилица. Феничани су 

га користили да праве 
толико цењенe и скупe бојe, 
намењене само за краљеве и 

веома, веома богате.  

 

 

мурекс 



www.montesorivolim.rs 

 

 

 

Код нас позната под 
називима шкољка светог 

Јакоба, Јаковљева капица, 
лепеза, чанчула, клапун. У 
свету је називају још лавља 
шапа и пеликаново стопало. 

Спада у ретке (ендемске) 
врсте, али су 

распрострањене у 
Јадранском мору. Доста се 

креће за шкољку, отварањем 
и затварањем љуштуре. 

Веома су цењене у 
кулинарству, кажу и укусне.  

 

 

капица 

Због свог облика овог 
шкољкаша називају још и 
морско срце. Живи плитко 

закопана у морским 
плићацима, стога је често 
можете наћи на плажама. 
Храни се планктонима. 
Снажна је и креће се 

превртањем по песку. Веома 
су распрострањене у 

Јадранском мору где живе 
јестива, обла и бодљикава 

врста ове шкољке. 

 

 

срчанка 
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Позната још као острига, 
није тако лепа као остале 

шкољке. Подсећа на камен, 
несиметрична са 

неправилним рубовима, али 
јој је унутрашњост пуно 

лепша, бисерно седефаста. 
Такође је јако укусна и 

тражена, па постоје 
узгајалишта ових шкољки. 

Становник је читавог 
Јадранског поднебља, на 

дубинама до 10 метара. 

 

 

каменица 

Назив му је још и пузлатка и 
једини је морски пуж у коме 

се може наћи бисер. У 
природи се то ретко дешава 

али се у свету овај пуж 
користи за вештачки узгој 

бисера. Љуштура му је 
богата седефом и врло је 

цењен за израду накита. У 
Јадранском поднебљу се не 
користи за исхрану као у 
неким деловима света. 

Углавном послужи као мамац 
риболовцима.    

 

 

Петрово ухо 
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Ове шкољке познате су још 
под називом Нојева арка јер 

обликом подсећају на корито 
брода, или каменоједи, по 
томе што су способне да 

буше рупе у стенама. 
Распрострањене су и добро 

позната у Јадранском 
поднебљу. Попут осталих 
шкољки, оне филтрирају 

воду хранећи се 
планктонима и осталим 

ситним честицама. 

 

 

мушула 

Ове шкољке живе на 

стенама, моловима, 
бродовима и подводним 

стубовима. Киселином коју 
луче причврсте се за њих. 

За време осеке, љуштура се 
тако чврсто затвори да може 
сатима и данима да опстане 

на сувом. Хране се 
планктонима, при чему 

филтрирају воду. За 1 сат 

могу профилтрирати и 7 
литара воде. 

 

 

дагња 
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Не било која, већ ова 
племенита шкољка спада у 
ретке и заштићене врсте у 

Јадранском мору. Има 
еколошку улогу зато што 

филтрира воду и потпомаже 
повећању прозирности мора. 
Осетљиве су на загађење а 
неретко страдају од сидра. 

На жалост забележен је 
масовни помор ове шкољке 
и у Јадранском мору, након 
помора у Шпанији, Грчкој, 

Турској и Француској. 

 

 

периска 

Ове шкољке су веома блиске 

рођаке дагњама. Живе 
укопане у стенама и ту 

проводе цео свој животни 
век. Лов на њих је строго 

забрањен. Да би се 
прикупиле, морају се 

разбијати стене а тако се 
нарушава екосистем. Расту 

изузетно споро, за 1 цм 

треба им 10 година. 

 

 

прстац 
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