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MODUL BIOLOGI KEONG APEL 

By Siti Pramitha Retno Wardhani, S.Si 

(Diterjemahkan dari Applesnail.net) 

Bab I 

Sejarah Keong Apel 

 Keong apel tropis dan keong apel air tawar subtropis berasal dari keluarga 

Ampullaridae (kadang disebut sebagai Pilidae). Ampullaridae di bagi ke dalam 

beberapa genus. Genus Asolene, Felipponea, Marisa dan Pomacea merupakan 

genus dunia baru (Amerika selatan, Amerika tengah, India barat, dan Amerika 

selatan), Genus Afropomus, Lanistnes dan Salue berasal dari Afrika. Genus Pila 

asli ada di benua Afrika dan Asia. 

 

Adaptasi  

 Keong apel beradaptasi baik pada daerah tropis dengan variasi musim 

kemarau dan musim hujan, adaptasinya mirip amphibi. Namun, dilengkapi dengan 

cangkang penutup yang memungkinkan keong untuk menutup cangkangnya 

(mencegah panas dari luar ketika bersembunyi di lumpur selama musim panas). 

 Keong apel beradaptasi dengan sistem respirasi bercabang, diantara insang 

(sisi kanan) dan paru-paru (sisi kiri) tubuh. Kombinasi paru-paru dan insang 

mempermudah keong mas mencari makanan. Kebanyakan spesies keong apel 

menyimpan telurnya diatas air mengalir di dalam kopling/ kelompok/ sarang 

calcerous. Strategi ini digunakan keong air untuk melindungi telurnya dari 

ancaman predator ikan dan organism air lainnya. Adaptasi lainnya pada keong 

apel genus Pomacea dan Pila pada siphon/ tubular siphon yang ada disisi kiri, 

digunakan untuk bernafas di udara saat menyelam ke dalam air. Pernafasan 

dengan siphon membuat keong mas lebih sedikit diserang burung. Keong apel 

hidup pada beragam ekosistem antara lain, kolam, rawa, dan sungai. Walaupun 

keong mas bisa meninggalkan air, namun pada kenyataannya keong mas tidak 

bisa terlalu lama hidup di luar air.  
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Faktanya kebanyakan spesies keong hermaphrodite (kelamin jantan dan 

betina pada satu tubuh) namun, ada juga keong apel yang tidak hermaphrodite. 

Keong ini memiliki jenis kelamin terpisah/ gonochoristic dan memerlukan alat 

kelamin jantan dan betina untuk reproduksi. 

 

Hewan peliharaan aquarium 

 Keong apel dijadikan hewan peliharaan aquarium, karena penampilan dan 

ukurannya menarik. Keong apel yang mendapat perawatan baik, ukurannya bisa 

mencapai diameter 15 cm/ 6 inch di kasus Pomacea maculata, kadang-kadang 

disebut sebagai Ampullarius gigas. Keong apel merupakan keong air tawar 

terbesar di dunia. Kebanyakan keong apel yang dijual di toko aquarium adalah 

Pomacea diffusa. Spesies ini tersedia dalam berbagai warna dari coklat-albino, 

kuning dan biru, dengan atau tanpa corak. Tubuh keong mas menunjukkan variasi 

terbaik dari hitam ke kuning dan abu-abu.  

 Keong apel lain yang biasa dijumpai adalah Pomacea canaliculata, keong 

ini berbentuk besar, bulat dan menyukai tanaman air. Keong ini memiliki 

cangkang dan warna tubuh yang beragam. Selain itu ada keong 

raksasa/Ramshorn, Marisa cornuarietis, walaupun tidak dikenal sebagai keong 

apel karena bentuknya discoidal, juga termasuk hewan peliharaan aquarium yang 

terkenal. 

 

Harapan atau Hama 

  Di tahun 1980, genus Pomacea (Pomacea canaliculata) diperkenalkan di 

Taiwan, saat industri escargot dimulai, seperti diversivikasi pangan protein 

dikalangan lokal, khususnya bagi petani untuk memenuhi kebutuhan pokok dari 

padi yang rendah protein. Gagalnya bisnis keong menjelaskan, alasan cepatnya 

penyebaran spesies ini. Keong mas yang gagal dijadikan sumber makanan baru, 

malahan menghilang dan menjadi hama serius yang mengancam produksi padi 

dan lingkungannya. Keong mas mampu memindahkan parasit Angiostrangylus 

cantonensis (cacing paru tikus seperti pada populasi asli keong apel Pila). Parasit 
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ini menghabiskan sebagian hidupnya di keong apel dan dapat menginfeksi 

manusia, ketika keong tidak dimasak cukup lama sebelum di konsumsi. 

Selama tahun 1980, keong ini dikenal sudah menyebar ke Indonesia, 

Thailand, Kamboja, Hongkong, Cina Selatan, Jepang, dan Philiphina, dan 

Australia. Awalnya  keong apel dianggap sebagai makanan yang lezat dibeberapa 

daerah dan tersedia di pasar timur Asia untuk dikonsumsi. Di tahun 1989, 

Pomacea canaliculata dikenalkan di Hawai sebagai makanan dan hewan 

aquarium. Beberapa keong emas lepas dari habitatnya dan beralih menjadi hama 

serius di sawah. Walaupun beberapa restoran menyediakan keong apel, namun 

keong apel tidak menjadi gastronomik terbaik yang sukses. 

 Pomacea menyebabkan berubahnya fungsi lahan basah asli yang alami. 

Spesies Pomacea dan Marisa mulai diperkenalkan di Afrika dan Asia untuk 

mengontrol keong (Planorbidae: Bulinus sp, dan Biophalaria sp) namun,  agen  

hayati ini membawa parasit trematoda. Parasit ini menyebabkan perenang gatal-

gatal atau dikenal dengan schistosomiasis. Penyakit ini menyerang lebih dari 200 

juta orang di daerah tropis, walaupun pada kenyataannya parasit trematoda tidak 

menghabiskan seluruh daur hidupnya pada keong apel, keong apel dapat 

membawa parasit dan nematode dari genus Angiostrongilus. Angiostrongilus 

cantonensis dapat menyebabkan eosinophilic meningoenchephalitis. Satu dari 

spesies yang dikenal sebagai agen biologi Pomacea adalah Marisa cornuarietis. 

Keong apel ini bersaing dengan keong lainnya dari predatornya. Marisa sp 

diharapkan dapat mengurangi hama bagi pertanian. 
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Bab II 

Aktivitas Keong Apel 

 

Memakan  

 Keong apel merupakan hewan yang mudah dipelihara dalam aquarium 

atau kolam. Keong apel dapat hidup bersama dengan berbagai spesies ikan, selain 

itu juga digunakan untuk menjaga aquarium bersih dari alga. Namun, tidak semua 

spesies keong apel terbaik untuk dipelihara di aquarium, karena fauna ini 

memiliki nafsu makan besar terhadap tanaman air, keong berukuran besar dapat 

menyebabkan masalah kualitas air pada tangki yang kecil.  

 

Kebutuhan khusus keong 

 Sebagian besar keong apel merupakan pemakan tanaman yang rakus 

(herbivora atau macrophytophagous) memakan sebagian besar wilayah tanaman 

yang ada di kandangnya. Biasanya keong ini diberi sayuran yang dikombinasikan 

dengan makanan ikan. Namun, kebanyakan spesies memiliki nafsu makan lebih 

besar pada tanaman air dan alga daripada makanan tersebut, selain itu keong apel 

juga memakan bangkai. Namun, tidak semua keong apel memilki selera 

makan yang sama, bergantung dari jenis keong apel tersebut. Jadi, sebelum keong 

apel dilepas ke aquarium, harus diperhatikan jenisnya. Kesulitan dalam 

mengidentifikasi spesies terletak pada banyaknya spesies keong apel yang sangat 

mirip penampilannya. Perbedaan spesies harus dilihat secara keseluruhan untuk 

identifikasi, perbedaan warna keong apel tidak digunakan untuk mendeterminasi 

spesies. 

 Pomacea diffusa lebih menyukai tanaman mati dan busuk daripada 

tanaman yang masih hijau, mereka memakan tumbuhan lunak. Pomacea diffusa 

ini baik dipilih untuk aquarium yang dilengkapi dengan tanaman air. Makanan 

yang bisa diberikan makanan ikan, dan sayuran hijau, jagalah makanan tetap 

mengapung, biasanya keong makan di dasar dan kiri aquarium. Sebaiknya 

makanan yang diberikan diletakkan diluar agar keong mudah melihatnya. Keong 

berada di permukaan dan dasar aquarium. Cara mencari makanan dari permukaan 
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air mengalir, memakan dengan silia, makanan di permukaan lalu menuju ke keong 

dan memperoleh stok di funnel sesudah keong menangkap makanannya. 

 Pomacea canaliculata (disebut keong apel), Pomacea maculata (keong 

apel raksasa, keong apel peruvian), Pomacea paludosa (keong apel Florida) dan 

Marisa cornuarietis (keong apel Kolombia, Ramshorn Raksasa) kurang selektif 

dalam memilih makanan dan mereka menelan semua tumbuhan, untuk menjaga 

keong apel tetap sehat, berikan makanan biasa (daun selada, timun, wortel kecil-

kecil, buncis hijau dan seledri), rumput liar dari kebun dan makanan ikan. 

 

Jenis makanan lain 

 Selain sayuran dan makanan ikan, keong apel juga memakan semua jenis 

makanan dari makanan lain yang tersedia. Keong apel tidak menyukai sampah 

udang laut dan makanan lain yang dibekukan, ikan mati dan serangga. Keong apel 

memakan tanaman mikroskopis (mikropagous) yang tumbuh di batuan,di tangki 

dan lainnya, tetapi tidak diharapkan untuk membersihkan tanki dari alga.  

 

Berapa banyak makan? 

Trial dan eror ini untuk melihat pola makan keong dan untuk mengukur 

stok makanan yang akan diberikan setiap harinya. Pendekatan ini dilakukan untuk 

mengetahui  banyak spesies keong apel terpelihara saat aestivasi (musim panas) 

atau  hibernasi (dormansi selama musim dingin). Situasi lain yang biasa dari 

keong apel tidak aktif, keong apel yang dipelihara di kandang, selama periode 

inaktivasi, jumlah makanan mereka yang diperlukan berkurang yang mana di 

musim semi dan musim panas jumlah energi yang diperlukan bertambah, ketika 

mereka menjadi aktif dan memulai reproduksi (produksi telur). 

 Perbedaan musim ini di dalam tingkatan aktivitas utama dimasukkan 

sebagai parameter, ketika suhu konstan sepanjang tahun makanan lebih banyak 

tersedia. Makanan yang diberikan berkurang di musim hujan dan salju, ketika 

meningkat kuantitasnya ke ad-libitum dari musim semi dan panas. 
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Habitat 

Air 

 Keong apel itu ditemukan pada aquarium, keong ini dapat hidup sangat 

baik di air bersih, sungai, air kaya oksigen, air tenang, tempat pembuangan 

sampah organik yang mengandung hampir tidak ada oksigen. Namun, keong apel 

lebih suka air kaya kalsium. Jika konsentrasi kalsium di air tidak tinggi, keong 

tidak bisa membentuk cangkang yang kuat dan cangkang menjadi rentan dan 

mudah rusak.  Jika air mengandung tembaga atau logam lainnya, lakukanlah satu 

tahapan persiapan untuk menghilangkan logam sebelum keong di masukkan ke 

dalam air, keong emas sangat sensitif terhadap kandungan logam tersebut.  

 Suhu air didalam tanki harus dijaga agar tetap dingin karena keong emas 

memiliki mikroorganisme dalam jumlah besar di dalam ususnya, yang membantu 

untuk mencerna makanan dan mengeluarkan feses. Mikroorganisme ini 

(amoebocytes) tidak menyebabkan bahaya apapun terhadap ikan dan bisa sebagai 

sumber makanan bagi ikan muda. Makanan segar seperti selada lebih disukai 

daripada makanan ikan kering. Agar air akan tetap bersih tambahkan  

mikroorganisme air lainnya seperti ikan, untuk memelihara kualitas air tetap baik 

dan untuk meghindari akumulasi terhadap zat racun dan sampah. Keong apel 

merupakan indikator yang baik, keong terbiasa datang ke permukaan untuk 

menghirup udara segar dengan alat pernafasan siphon. Ketika keong hidup di 

lingkungan air yang cukup oksigen, keong ini tidak membutuhkan paru-paru dan 

bergantung pada insang. Jumlah air yang dibutuhkan untuk setiap keong 

bergantung ukuran keong, sistem filtrasi dan suhu.  

Salah satu caranya dengan mengukur dengan menyediakan ± 10 liter/ 2,5 

galon untuk setiap ukuran keong (± 5 cm/ 2 inch diameter), atau dengan kata lain: 

hitung setiap keong apel sebagai seekor ikan dengan panjang serupa sebagai 

diameter cangkang keong. Jangan membuat tangki kamu sesak penuh keong. Hal 

ini bisa membuat air cepat keruh dan mencegah keong tumbuh bertambah besar. 

Pastikan untuk menutup aquarium kamu agar keong tidak keluar dari dalam. 

Keong yang keluar dari air bisa bertahan hidup ± 7 hari. Jangan lupa sediakan 

ruang udara di atas air agar keong bisa mendepositkan telurnya keluar air.  Tinggi 
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ruang udara kira-kira setinggi ukuran cangkang. Jika keong tidak memiliki ruang 

udara, keong ini akan memilih mendepositkan telurnya di dalam air dan telurnya 

akan tenggelam. Keong apel lebih memilih untuk menyembunyikan telurnya di 

tempat yang keras dalam waktu yang panjang dan memiliki kebiasaan mengubur 

di dalam substrat saat keong aestivasi selama musim dingin. 

  

Cahaya  

 Keong apel lebih aktif di malam hari, sepanjang hari keong ini lebih 

banyak dibalik tanaman dan di dalam lumpur. Saat gelap datang, keong menjadi 

lebih aktif dan bergerak perlahan untuk mencari makanan, teman mating (kawin) 

atau tempat-tempat yang baik untuk mendepositkan telur. Cahaya bertanggung 

jawab terhadap pertumbuhan. Keong yang hidup di lingkungan yang gelap, 

pertumbuhannya akan meningkat dibandingkan dengan hewan yang berada di 

dalam 12 jam/hari di lingkungan cahaya. 

 

Suhu  

 Suhu air yang optimal untuk keong apel berkisar antara 18-28 
0
C (65-82 

0
F), kebanyakan keong berdarah dingin. Keong apel lebih aktif pada suhu tinggi, 

pada suhu tinggi keong makan dengan cepat, bergerak cepat, dan tumbuh cepat 

serta meningkatkan reproduksi keong apel. Pada suhu rendah (18 
0
C/ 65 

0
F) keong 

apel akan mengalami dormansi saat di lumpur dan menjadi sangat tidak aktif. 

Suhu dibawah 18 
0
C/ 65 

0
F harus di hindari karena bisa meningkatkan angka 

kematian 

 

Reproduksi   

Keong apel memiliki alat kelamin terpisah/ gonochoristik. Keong ini 

bereproduksi pada suhu naik atau tinggi. Telur diletakkan di atas air (± 15 cm/ 

inchi). Beberapa spesies membutuhkan periode aestivation di lumpur sebelum 

kawin/mating. Keong  betina mampu menyimpan sperma selama satu bulan 

sehingga telur keong tetap subur walaupun tanpa kehadiran keong jantan. Namun, 

keong betina mungkin menghasilkan telur yang tidak subur, dan telur ini tidak 
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akan menetas. Tidak semua spesies  meletakkan telurnya di atas air, tetapi ada 

juga yang menjaga telurnya tetap di lapisan aquatic dibawah permukaan air. 

Keong apel memproduksi satu kelompok telur setiap 4-7 hari selama beberapa 

minggu sesudah periode ini. Produktivitas keong betina meningkat saat suhu 

tinggi dan makanan yang tersedia melimpah. 

 

Di bawah : laporan batas suhu di berbagai keong apel spesies Ampullaridae. 

Species Suhu 
Survival 

(time) 
Sumber 

Marisa 

cornuarietis 

> 40°C 1 - 4 h lethal Freiburg and Hazelwood, 1977 

  39°C Short Robin, 1971 

  33.5 - 

35.5°C 

Perilaku 

normal 

Robin, 1971 

  11°C 24 h Robin, 1971; Neck, 1984 

  8°C 5h lethal Robin, 1971 

  6°C Short Thomas, 1975 

Pila globosa > 40°C 2 days lethal Meenakshi, 1964 

  20°C 4 days lethal Meenakshi, 1964 

  10°C 1 day lethal Meenakshi, 1964 

Pila virens > 40°C 2 days lethal Meenakshi, 1964 

  20°C 4 days lethal Meenakshi, 1964 

  10°C 1 day lethal Meenakshi, 1964 

Pomacea 

canaliculata 

> 32°C Kematian 

tinggi 

Mochida, 1991 

  0°C 15 - 20 days Mochida, 1991 

  -3°C 2 days Mochida, 1991 

http://www.applesnail.net/content/species/marisa_cornuarietis.htm
http://www.applesnail.net/content/species/pila_globosa.htm
http://www.applesnail.net/content/species/pila_virens.htm
http://www.applesnail.net/content/species/pomacea_canaliculata.htm
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  -6°C 6 h Mochida, 1991; Neck and Schultz, 

1992; Wada, 1997 

Pomacea lineata 40°C 1 h Santos et al., 1987 

  5°C 1 h Santos et al., 1987 

Pomacea 

paludosa 

> 40°C 1 - 4 h lethal Freiburg and Hazelwood, 1977 

  5°C Pendek  Freiburg and Hazelwood, 1977 

Pomacea urceus 40 - 45°C Pendek  Burky et al., 1972 

 

Telur  

Spesies meletakkan telurnya di atas air (genus: Pomacea, Asolene 

(Pomella), dan Pila) setelah telur didepositkan. Telurnya lunak seperti susu dan 

berwarna pink, setelah beberapa jam telur mengeras dan berubah warna menjadi 

warna aslinya (dari pink pucat ke raspberry-merah atau kadang kehijauan) 

bergantung dari spesiesnya. Keong berwarna pucat dan ukuran diameter telur 

bervariasi dari 2,2 ke 3,5 mm/ 0.01 ke 0,14 inchi (di kasus Pomacea canaliculata)  

sedangkan di Pomacea paludosa dan Pila globosa ukuran telur memiliki diameter 

dari 4 - 7 mm/ 0,16 – 0.28 inch.  

Kelompok telur keong ini mudah rusak, oleh karena itu pemindahan telur 

yang baik adalah saat kelompok telur ini kering. Kelompok telur harus diletakkan 

di tempat yang lembab dan bukan dibawah air, karena bisa menenggelamkan 

embrio. Jagalah suhu diantara 18-28 
0
C (65-82

 0
F), suhu tinggi, mempercepat 

keong akan menetas. Namun, tidak semua keong apel dari genus Pomacea 

meletakkan kelompok telurnya di atas aliran air. Pomacea urceus meletakkan 5-

200 telur berwarna orange pada bagian dalam cangkang dekat aperture (celah). 

Telur diletakkan di ruang inkubasi yang terlindungi pintu cangkang. Ketika keong 

aestivasi di lumpur selama musim panas, telur keong yang menetas pada periode 

ini akan bergerak perlahan-lahan ke bawah mengitari cangkang betina sampai 

musim hujan dimulai. Spesies yang meletakkan telur di bawah air (genus asolene 

http://www.applesnail.net/content/species/pomacea_lineata.htm
http://www.applesnail.net/content/species/pomacea_paludosa.htm
http://www.applesnail.net/content/species/pomacea_urceus.htm
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(asolene), felipponea, lanistes, dan Marisa) telur ini memilii massa gelatinius 

transparan  tipis. Setelah telur diletakkan pada hari pertama, telur  bertambah 

besar (3 - 6 mm). Suhu yang terbaik untuk telur antara 18 dan 28 
0
C (65-82

0 
F).  

 

Penetasan  

Sesudah 2-4 minggu (bergantung dari spesies dan suhu, 14 hari pada 25 
0
 

C di kasus Pomacea canaliculata) pertama keong kecil terlihat jika mereka tidak 

ada selama 3 minggu. Kamu bisa mencoba untuk membantu keong kecil. Ini 

terlihat kasar, tetapi pekerjaan hanya merusak kopling di 2-3 bagian di dalam air. 

Kamu bisa mencuci keong yang keluar dengan memindahkan bagian kopling yang 

rusak terus ke air. Jika kamu tidak melihat keong kecil sesudah 4 minggu umur 

kopling, bisa jadi telur tidak fertilisasi atau kelembaban air yang juga rendah. 

Kamu mungkin ingin menunggu sampai keong terlihat di alam (dapat di cari 

beberapa hari sebelum mereka menetas) tetapi jagalah jika kopling tetap mendapat 

kelembaban cukup, keong muda masih keluar dan sebagian keong muda mati.  

Banyak keong muda harus mati pada minggu pertama setelah lahir, 

menetas, tetapi bagaimana bertahan tumbuh cepat, ukuran dari 2,5 cm/inchi (2-5 

bulan) di kasusnya Pomacea canaliculata dan Pomacea diffusa, mereka mampu 

untuk reproduksi dan generasi selanjutnya akan terlihat, jika kamu tidak 

memindahkan telurnya di satu waktu. Dari saat mereka menetas, keong muda 

sama seperti induknya.  Jadi tidak membutuhkan makanan khusus lagi 

Alasan ini sering memudahkan untuk membesarkan keong apel kecil di 

dalam tangki dengan alga di atas dinding menjadi keong kecil yang mencukupi 

makanan (alga) tanpa perjalanan di sekitarnya. Keong apel muda bisa tinggal di 

beberapa aquarium bersama dengan induknya tanpa memakan mereka sepanjang 

makanan cukup tersedia. Bagaimanapun, ikan besar bisa menjadi pilihan utama 

agar keong kecil bisa menjaga keong muda di aquarium sampai mereka tumbuh 

agak besar.  
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Jika berencana untuk memindahkan keong apel ke tangki terpisah. 

Yakinlah lingkungan baru telah siap kestabilan ekosistemnya. Dengan kata lain 

ambil 1/3 air dari kolam atau aquarium lain dengan 2/3 air tawar dan biarkan tarik 

baru berdiri selama 2-3 minggu dengan tumbuhan, tanpa penduduk asli lain 

sebelum di tambahkan keong kecil. Seperti mendekatnya kepastian meningkatnya 

angka kesuksesan dengan besarnya keong muda, dan lalu tetapi paling kurang : 

alga dan debris mungkin tidak terlihat dengan mata manusia, namun jelas bagi 

keong kecil. 

 

Transport  

Cara terbaik untuk memindahkan keong apel adalah menaruh mereka di 

wadah plastik dengan filter sintetik kelembaban kapas atau handuk kertas lembab, 

keong lebih terlindungi melawan kerusakan cangkang. Selama pemindahan 

berlangsung dan keong apel dapat keluar dari air setiap hari sampai tinggi.  

Tanpa masalah (mereka bernafas dengan cangkang pintu). Metode ini 

mudah dan aman. Penting untuk membuat beberapa lubang dari tutup untuk 

menyediakan udara segar ketika mereka membutuhkan untuk perjalanan selama 

akhir pekan atau lebih. Keong apel besar bisa juga dibungkus kertas koran dan di 

taruh di tas kertas. Pemindahan air di tas plastik hanya boleh untuk keong kecil. 

Di kondisi lembab (itu mencapai dengan metode deskripsi di atas). Banyak 

spesies dapat bertahan untuk periode panjang. Sebagai contoh : Marisa 

cornuarientis diketahui bertahan kira-kira 120 hari di dalam air jika kelembaban di 

jaga pada 80 %. 
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Bab III 

Ekologi 

Habitat 

 Keong apel mendiami ekosistem rawa, parit, kolam, danau dan sungai, 

tidak semua spesies memiliki ekosistem yang sama. Kebanyakan keong apel lebih 

suka air lentic (tenang) daripada air beriak (turbulent)/ sungai. 

 Kombinasi alat pernafasan  paru-paru dan  insang merefleksikan adaptasi 

untuk kondisi air yang miskin oksigen. Kondisi ini sering terjadi di rawa dan air 

yang dangkal. Rendahnya oksigen disebabkan adanya bahan organik seperti 

tanaman mati dan suhu yang  tinggi. Paru-paru sangat berguna untuk bertahan 

pada kondisi ekstrem. Adanya operculum/ pintu cangkang dan  paru-paru 

meningkatkan kemampuan untuk bertahan selama musim kemarau di dalam rawa 

dan kolam kecil. Keong memendam diriya ke dalam substrat sehingga 

metabolisme akan berkurang dan memulai periode aestivasi. Beberapa genus 

seperti Felipponea dan Asolene di Amerika Selatan dan beberapa spesies Pila di 

Asia memiliki cangkang keras dan tebal  agar bisa bertahan dihabitat sungai. 

Keong apel hidup dilingkungan subtropis, tidak ada spesies Ampullaridae yang 

mampu bertahan di area dengan suhu < 10 
0
C dimusim dingin. 

 Respirasi yang berfungsi saat musim kemarau  hanya paru-paru dan saat 

oksigen di air rendah, keong menggunakan sifon untuk mengambil oksigen 

dipermukaan air selama keong mengapung di air.  

 

Makanan  

 Keong apel tidak selektif dalam memilih makanannya. Umumnya mereka 

lebih suka tanaman lunak dan mudah dicerna. Tanaman keras dan alga sering 

dikonsumsinya. Keong mampu memegang potongan makanannya dengan radula 

(lidah parut/ rasp tongue). Radula ini memiliki gigi tipis dan kecil (seperti 

Pomacea diffusa) sehingga tidak mampu menembus tanaman keras dan 

mengkhususkan di tanaman lunak dan mati. Ketika makanan di dalam air tidak 

tersedia. Keong apel akan keluar dari dalam air untuk mencari makanannya. 
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 Strategi menarik lain yang digunakan keong apel untuk mendapatkan 

makanan ditunjukkan, ketika makanan mengapung di permukaan. Keong ini 

bergerak perlahan ke permukaan dan dari foot-funnel (kaki tabung) partikel dari 

pemukaan ditangkap dan untuk menarik makanan yang mengapung, keong 

membuat gerakan yang sama dengan kakinya untuk berjalan – jalan dengan 

bagian depan dari kakinya. Bagian tengah dan belakang dari kaki, keong tetap 

berada di sisi permukaan. Suatu tabung  yang telah terisi makanan, dibawa ke 

(funnel bagian atas), dan keong memakan makanan yang telah terkumpul. 

Perilaku ini disebut pola makan ciliarry. Ini menunjukkan pada permukaan air 

yang tenang terdapat protein monolayer. Lapisan tipis ini sering terlihat sebagai 

minyak seperti serta mengandung mikroorganisme. Walaupun keong apel lebih 

banyak yang vegetarian, namun banyak juga spesies yang diketahui memangsa 

keong lain dan telurnya. Memangsa telur dari keong lain, biasanya terjadi saat 

keong kelaparan.  

Dikondisi tanpa adanya makanan. Terdapat dua teknik yang biasa 

digunakan untuk memakan keong lain yaitu, menyerang mangsa dengan Probosas 

(kepala/ mulut) menuju aperture keong lain dan memakan dagingnya dengan cara 

menggerogoti rongga menuju celah cangkang dibeberapa bagian dengan radula 

dan memakan jaringan yang telah dibongkar. Strategi penyerangan pertama, 

hanya bisa dilakukan ketika cangkang besar terbuka (sebagai contoh Bulinus sp) 

pelakunya spesies kecil seperti Marisa cornuarietis, spesies besar (seperti 

Pomacea flagellata dan Pomacea canaliculata) juga menggunakan pilihan kedua 

yang memungkinkan untuk menyerang mangsanya. Planobird (contoh 

Bromphalaria sp) memakan keong dengan cara menarik daging dari cangkang 

yang diserang. Angka penyerangan berbeda pada setiap spesies, nafsu makan 

Marisa cornuarietis untuk keong lain kira-kira 10x Pomacea canaliculata. Keong 

Apel bisa mengkonsumsi semua jenis hewan mati seperti ikan, katak, udang dan 

serangga dan telur (ikan, katak, keong,dll).  
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Siklus Hidup 

 Siklus hidup keong apel dipengaruhi oleh ketersediaan makanan dan suhu 

air. Suhu tinggi dan makanan yang melimpah pada beberapa spesies keong apel 

bisa membuat siklus hidup menjadi sangat pendek ± 3 bulan dan bisa 

bereproduksi sepanjang tahun. Pada kondisi sebaliknya, dimana keong 

berhadapan dengan kekurangan makanan saat musim kemarau, keong apel 

mempunyai siklus hidup yang panjang dan hanya melakukan reproduksi satu kali 

selama musim semi dan diawal musim panas. 

 Pertumbuhan dan reproduksi bisa merubah siklus hidup keong apel. Ini 

bisa diamati pada keong Pomacea canaliculata. Pada lingkungan yang banyak 

makanan dan suhu siklus hidup (siang/malam) dari 9-29 
0 

C selama percobaan, 

penetasan cepat dibulan pertama dan angka pertumbuhan naik serta berhenti  saat 

dewasa. Saat ini keong menjadi aktif seksual dan kelompok telur didepositokan 

selama satu bulan atau lebih. Keong memulai pertumbuhan lagi pada angka tinggi 

sampai musim reproduksi berikutnya. Pertumbuhan berkurang selama periode ini 

dan tidak bisa memenuhi syarat kawin seperti produksi sperma dan terlur selain 

itu kawin, tidak bisa dilakukan untuk keong tanpa pasangan kawin (Estebenet 

2002).  

 

Periode Aktif dan Aestivasi 

 Seperti dikatakan sebelumnya keong apel bisa tetap aktif sepanjang tahun 

dan periode aestivasi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Faktor utama yang 

menentukan aktivitas keong apel adalah suhu, jumlah curah hujan dan persediaan 

makanan. Faktor pertama seperti intensitas cahaya/ photoperiode menunjukkan 

kondisi aestivasi, keong memendam dirinya di lumpur dan metabolismenya 

berjalan lambat. Spesies keong ini aestivasi di lumpur kering untuk mengurangi 

konsumsi oksigen. Untuk mengatasi masalah ini keong merubah sistem 

respirasinya dari respirasi normal aerobic ke respirasi sebagian anaerobic 

(glycolisis anaerobic). Keadaan akan merugikan, jika jalur metabolisme ini bisa 

menghasilkan asam laktat, asam ini menetralisir kalsium dan menjadikan kalsium 

laktat sebagai cadangan makanan untuk keong. 
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Cadangan makanan untuk keong 

 Masa aestivasi keong apel bergantung pada keadaan lingkungan. Di dalam 

area kering dan basah, aestivasi terjadi selama musim panas sampai awal musim 

hujan. Beberapa keong apel, khusus genus Pila, bisa aestivasi di lumpur. Sebagai 

contoh keong apel di india selatan Pila Virens untuk mempertahankan masa 

aestivasi selama 2 tahun dan lebih lama. Pila ampullaceal dan Pila pesmei 

aestivasi di dasar lumpur. Genus Pila memiliki cangkang  dan operculum tebal, 

mungkin beradaptasi dengan musim panas di Asia. Kebanyakan spesies 

bersembunyi di lumpur, lumpur hanya menutupi sebagian kecil tubuhnya, 

beberapa spesies seperti Pila globosa aktif mengubur di dasar tanah pada 

kedalaman 50-80 cm. 

 Keong apel mendiami area yang sebenarnya pada musim panas-hujan, 

mempunyai suhu siklus hidup dan waktu hibernasi yang tepat. Keong ini 

bersembunyi di lumpur ketika suhu meningkat di musim semi dan keong muncul 

lagi di musim panas.  Kebanyakan spesies memulai reproduksinya pada musim 

semi. Spesies keong apel yang hidup di lingkungan dengan ketersediaan makanan 

dan air sepanjang tahun, seperti di hutan tropis, tidak menunjukkan masa 

aestivasi.  

Cara keong berkomunikasi tidak banyak diketahui, mereka mungkin 

berkomunikasi dengan senyawa kimia. Indikasi terkuat saat ini, ketika keong 

betina siap untuk kawin, keong jantan menarik keong betina di kegelapan. Teknik 

yang digunakan keong apel untuk menghindari predator antara lain, pura-pura 

mati. Hal ini dilakukan karena keong apel dikenal sebagai sumber makanan untuk 

berbagai hewan seperti burung, kura-kura, ikan, serangga, dan buaya.  

Kebanyakan musuh penting dari keong apel adalah manusia. Mereka 

dikumpulkan untuk digunakan sebagai sumber makanan dan  kolektor karena 

cangkang yang menarik. Diantara musuh alami keong adalah burung layang- 

layang dan Limpkins. Burung mencarinya di wilayah Florida terus dari Antilles 

dan Amerika Selatan. Disamping burung hewan lain yang memakan keong emas, 

kadal memakan  keong dan meremukkan cangkangnya dengan giginya. Hewan 

lain seperti ikan, serangga dan mamalia berkesempatan memangsa keong apel. Di 
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area dalam persawahan memungkinkan tikus kecil seperti mencit memakan keong 

apel, bahaya infeksi dengan cacing paru tikus (Angiostrongylus cantonensis) 

hidup. Parasit nematoda ini membutuhkan keong apel dan tikus untuk melengkapi 

daur hidupnya. Keong digunakan sebagai perantara, tikus sebagai pembawa 

parasit nematoda tersebut. Kulit yang telanjang bisa terinfeksi keong ini, parasit 

dalam tubuh keong bisa menyebabkan penyakit serius di manusia.  

Satu mekanisme pertahanan dasar keong apel adalah deteksi menghindari 

diri dari predator. Teknik ini mengkamuflase warna cangkang  dari coklat ke 

hijau, menyerupai tanaman dan membalut patahan cangkang dalam bagian kecil, 

lebih sedikit bersembunyi diantara cabang-cabang  batang tanaman. Perlindungan 

melawan pemangsa atau predator kecil seperti serangga (sebagai contoh water 

bugs) dan ikan kecil seperti menarik kembali tubuh ke dalam cangkang dan 

menutup cangkang dengan operculum/ pintu cangkang.Untuk mengetahui hewan 

yang menjadi musuh alami keong apel, ada di tabel bawah ini. 

 

Daftar Predator Keong Apel: Daftar Predator Keong Apel: 

Insects 

Sciomyzidae sp. 

Odonata sp. 

Belostomidae sp. 

(water bugs) 

Dysticidae sp. 

(dragonflies) 

Lampyridae sp. 

(fire flies) 

Hydrophilidae sp. 

Solenopsis 

geminata 

other insects 

 

 

Amphibians 

Rana pipiens (leopard frog) 

various salamanders 

Crocodilians 

Alligator sp.  

Crocodylus sp.  

Paleosuchus sp. 

Caiman sp. 

Reptiles 

Dracaena guianensis (Caiman lizard) 

Snakes 

Natrix sp.  

other snakes 

http://www.applesnail.net/content/various/fire_ants/fire_ants.htm
http://www.applesnail.net/content/various/fire_ants/fire_ants.htm
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Fishes 

Lepomis 

macrochirus 

(sunfish) 

Botia sp. (clown 

loaches) 

Tetraodon sp. 

(puffers) 

Bunocephalus sp. 

and  Leiocassis 

sp. (catfish) 

various cichlids 

(Pseudotropheus 

sp., 

Melanochromis 

sp., Cichlasoma 

sp., Aequidens sp. 

and others) 

various Gourami's 

(Osphronemus 

sp., Trichogaster 

sp. and others) 

some Betta 

splendens (Betta 

Fish) 

Mylopharyngodon 

piceus (Chinese 

carp) 

other fish 
 

Crayfishes  

Procambarus sp.  

other crustacea 

Turtles  

Sternotherus sp. 

Kinosternon sp.  

Pseudemys sp.  

Trionyx sp. 

Podocnemis sp. 

Malaclemys sp.  

Gopherus sp.  

other turtles 

Mammals  

Oryzomys palustris (rice rat) 

Neofiber alleni (water rat) 

other mammals 

Birds  

Rostrhamus sociabilis (everglade 

kite) 

Aramus guarauna (limpkins) 

Lassidic mexicanus (boat-tailed 

grackles) 

Anastomus lamelligenus (open-bill 

stork) 

various ducks 

other birds 
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 Keong apel juga menyesuaikan perilakunya untuk mengendalikan predator 

yang makan dengan tentakel, seperti pada ikan peliharaan, dengan menjaga kepala 

dan tentakel di bawah cangkang. Mereka juga menggoyangkan cangkang dari sisi 

satu ke sisi lainnya untuk memindahkan sarangga dan hewan yang mungkin 

berbahaya lainnya dari cangkang. Teknik pertahanan yang di deskripsikan di atas 

efektif melawan predator. Jika teknik ini kurang efektif , khusus pada keong dari 

genus Pomacea tetap pada perilaku pertahanan utamanya yaitu, masuk-mati-

memendam, dengan kata lain: keong apel dalam kondisi bahaya mereka 

mengendurkan genggaman dan menjatuhkan ke dasar, di mana keong akan 

mengubur dirinya di tempat atau bergerak pelan sekali sampai bertemu objek 

seperti batuan, beberapa ranting dan menutup dengan ini. 

Perlawanan dengan mengubur di dalam lumpur menguntungkan seperti 

membuat keong lebih sulit untuk ditangkap. Mengubur dirinya mencapai 

sepanjang kaki dengan tarikan cangkang ke bawah menuju substrat dan dalam 5-

10 menit keong bisa mengubur dirinya secara keseluruhan. Stimulus pada keong 

apel yang menunjukkan jatuh-mati dan respon alarm mengubur merupakan suatu 

mekanisme yang dipicu oleh senyawa kimia. 

 Mekanisme gangguan meliputi air yang tiba-tiba mengalir dan bergetar. 

Keong apel peka terhadap respon dari berbagai stimulus diantara spesies, 

Pomacea paludosa sebagai contohnya lebih sensitif dari Pomacea glauca, usia 

dan ukuran menentukan reaksi terhadap gangguan mekanisme, contohnya keong 

muda dan kecil kurang reaktif daripada keong yang lebih tua. Keong kecil biasa 

memicu reaksi dengan jatuh-mati tanpa mengubur dirinya sesudahnya. 

 Stimulus kimia itu seperti peringatan dengan respon alarm (jatuh- mati- 

terkubur) terdiri dari gabungan keong apel yang sama (intraspesifik) atau 

hubungan dengan kekerabatan jauh (interspesifik) dan spesies berbau predator 

seperti kura-kura. Respon alarm pada keong untuk berkumpul merupakan sebuah 

ucapan khusus di keong apel yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi 

predator pemakan hewan yang aktif dari jarak jauh dan bereaksi untuk jatuh-mati 

dan terkubur sebelum terdeteksi. Mekanisme deteksi ini dapat bekerja saat 
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predator berjalan-jalan menuju keong dan menjadi tidak efektif ketika predator 

seperti burung layang-layang masuk dan mengambil mereka keluar air. 

Respon tanda bahaya terhadap bau-bauan dari predator adalah adaptasi 

melawan predator yang ditunjukkan oleh keong apel. Kelihatan spesifik terhadap 

adanya predator yang mendiami area yang sama (intraspesifik) ke gabungan 

teknik pertahanan seperti jatuh-mati-terkubur. Sensitif terhadap bau predator yang 

telah berkembang baik sebelum keong menetas dari telur, dan semakin meningkat 

pada tahap selanjutnya.  

Tidak akan pernah berakhir perang antara predator dan mangsa. Keong 

apel merespon bau khusus, contohnya Pomacea paludosa bereaksi terhadap bau 

kura-kura (Sternotherus minor) ketika mereka masih muda dengan berat tubuh 3 

gram. Keong ini tidak menunjukkan respon tanda bahaya terhadap kura-kura, 

kemungkinan besar untuk dimakan oleh kura-kura. Bobot ini menceritakan 

reaktivitas terhadap kepastian (bau) yang tidak ditunjukkan oleh bau kura-kura 

tajam. Pengamatan ini didukung oleh pengembangan spesifik yang tinggi terhadap 

mekanisme pertahanan, melawan predator-predator seperti ikan dan katak tidak 

menyebabkan respon jatuh-mati dan terkubur terhadap bau-bauan, mungkin 

mereka biasa tidak menimbulkan bau yang cukup. Contoh lain terhadap respon 

alarm yang halus di ilustrasikan terhadap respon tanda bahaya yang bergantung 

pencahayaan terhadap bau (terkubur di siang hari, tidak ada respon bahaya di 

malam hari).  

Banyak predator bergantung pada penglihatannya untuk menemukan 

keong mas. Selama siang hari reaksi lambat tidak ada petunjuk terhadap respon 

tanda bahaya, di mana respon alarm lain melepaskan pesan tanda bahaya. Ini 

belum efektif, seperti itu, pelepasan pesan tanda bahaya menimbulkan  tanda 

bahaya seluruhnya terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa spesies keong apel 

lebih memilih mendepositokan telurnya di tanaman yang terlindung dengan duri 

agar sulit ditangkap predator.   

Spesies keong apel juga meletakkan telur hijau muda seperti Pomacea 

glauca, pomacea pyrum, dan Pila memiliki telur warna putih, warna hijau pada 

telur untuk mengkamuflase agar telur tidak terlihat predator. Telur aquatic dari 
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genus Asolene (aseon, lungsten dan Marisa melindungi telur dari lumpur dengan 

gelatin) tempat mendepositokan yaitu pada tempat yang kurang terlihat seperti 

diantara tanaman. Pada Pomacea urceus, keong ini meletakkan telur orange pada 

bagian dalam cangkang dekat aperture, telur di ruangan tersebut di inkubasi 

tertutup dengan operculum (pintu cangkang). Keong aestivasi di lumpur kering 

selama musim kemarau, keong muda menetas dibagian dalam cangkang dan 

merangkak ke sekelilingnya sampai musim hujan dimulai. 

Penglihatan bukan mekanisme yang penting untuk mendeteksi predator 

atau bahaya lainnya. Ini didukung oleh fakta keong apel tidak menunjukkan 

respon alarm terhadap perubahan cahaya yang tiba-tiba atau perpindahan objek di 

atas permukaan air, alasan yang memungkinkan mengapa keong apel tidak 

mengandalkan penglihatannya. Keterbatasan kemampuan untuk menangkap 

bentuk gambar dengan mata. Jika setiap cahaya berubah mendadak memicu 

respon peringatan atau tanda bahaya. Keong apel akan menderita akibat banyak 

alarm yang salah.  

Kombinasi sensitif terhadap mekanisme gangguan dan stimulus kimia 

(campuran keong dan bau predator) memperlihatkan kemampuan yang cukup 

untuk keong apel bertahan. Satu lagi petunjuk yang menarik dari ketidakcocokan 

terhadap perilaku memakan dari Limpkins terhadap keong apel. Limpkins 

memakan keong apel betina dengan baik dikembangkan kelenjar albumin (kuning 

telur), tetapi mereka membuang organ ini sebelum memakan keong. Penolakan 

kelenjar albumin juga diamati ketika daging keong apel disodorkan kepada ikan. 

Ini memberi kesan senyawa kuning telur dalam skala besar karena ketidakcocokan 

terhadap telur. Penelitian manusia yang merasakan atau mencoba telur 

menceritakan kelezatan adalah yang pertama, tetapi setelah mengunyah kira-kira 

beberapa menit, rasa pahit membanjiri dan rasa mual mulai menyerang. 
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Perilaku keong 

 Saat keong kawin, keong jantan mendekati betina dari bagian belakang 

(pantat) dan menjilati cangkang betina. Waktu dia mencapai lingkaran akhir dari 

cangkang depan wanita, dia mengunci aperture dengan merenggutnya di perial 

sheat dan memasukkan lapisan tipis mirip cambuk seperti penis di genital jantan. 

 Keong kawin tetap di posisi ini selama masa kopulasi: antara 1 jam dari 

satu hari, total durasi kopulasi bervariasi diantara spesies: 1-3 jam pada Pomacea 

haustium, 1-6 jam di Marisa cornuarietis, selama kopulasi jantan menarik 

kembali kepalanya ke bawah cangkangn. Saat keong betina bergerak ke 

sekelilingnya dan seringkali dilanjutkan makan. Keong jantan menunggu dengan 

seksama saat kawin dan tidak melepaskan pegangannya walaupun pegangannya 

terangkat dari air. Keong betina dapat menyimpan sperma aktif selama sebulan di 

organ genital yang memungkinkan keong apel betina untuk reproduksi, jika tidak 

bertemu keong jantan setelah proses itu.  

 

Oviposition telur (Ovipository) 

 Perilaku peletakan telur keong apel bisa dibagi ke dalam dua kelompok: 

satu  meletakkan telurnya di atas air, dan satu lagi reproduksi telur di dalam air. 

Peletakan telur di genus Pomacea, Asolene (Pomella) dan Pila : keong betina 

meletakkan keluar air. Biasanya di malam hari atau di permulaan pagi untuk 

mendepositkan telur di atas batang tanaman yang timbul di air. Batang pohon, 

batu atau di kasus untuk keong Pila (seperti Pila globosa), di atas tanah. Di kasus 

lain, telur tertekan ke bawah secara alami atau khususnya dibuat lubang yang 

bertujuan keong bisa menjaga cangkang dan kakinya kurang lebih 5-80 cm (2-32 

inch) di atas air (bergantung dari  spesies dan habitat) keong berelaksasi dengan 

otot columellar (otot ini digunakan untuk menarik kembali tubuh ke dalam 

cangkang) tetapi tetap melampirkan atau mengeluarkan kakinya keluar. Telur 

diletakkan satu per satu atau kadang dengan pasangannya seperti keong datang 

keluar keluar dari jalan dan memandu akhir tubuh dari keong di jalur khusus, 

ovipositor sesudah mereka menambahkan lalu turun ke pinggir kopling. Sekitar 

30 detik sebuah telur baru terlihat dan ditambahkan ke kelompok telur. Disamping 
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penyaluran transport telur dari organ genital ke arah kelompok telur. Kaki juga 

menjaga telur agar tetap hangat dan menentukan bentuk kumpulan telur tersebut.  

Selama peletakan telur, keong berangsur-angsur turun kebelakang dan 

ketika keong betina selesai, dia melepaskan genggamannya dan langsung masuk 

kembali ke dalam air. Total waktu yang dibutuhkan untuk meletakkan telur 

bervariasi dari 1-6 jam. Saat keong betina meninggalkan air untuk meletakkan 

telurnya, dia sangat menyadari (menjaga) sekelilingnya dan alat pengganggu 

penyebab dia masuk kembali masuk ke air. Waktu mulai bertelur, keong hanya 

menjatuhkan kembali saat gangguannya berat. Pengamatan keong bertelur mudah 

pada tahap ini, kadang-kadang telur diletakkan menyebar lebih dari 2 hari: bagian 

pertama diletakkan pada hari pertama dan setengah lagi pada hari kedua. Jumlah 

telur yang diletakkan bisa berubah dari 100 ke 1000 (bergantung spesies).  

 Saat peletakan pertama, telur lunak dan memiliki warna putih susu ke 

orange muda (bergantung spesies). Warna asli telur terlihat saat mereka kering 

dan keras pada hari pertama. Selama perkembangan telur, warna berubah-ubah, 

telur berangsur-angsur menjadi pucat dan putih dan mendekati penetasan telur 

hampir putih dengan bintik gelap (keong muda). Disebutkan sebelumnya, 

Pomacea urceus merupakan pengecualian: keong berkopulasi di awal musim 

panas  (desember-januari) dan kemudian mereka mengubur telurnya di lumpur. 

Betina mendepositokan telurnya (50-200) diluar operculumnya. Di mana kopling 

yang melampirkannya ke distal menuju aperture. 

 Betina menguburkan dirinya dengan menghadapkan aperture kebawah, 

membentuk ruang untuk telur. Keong merekatkan telur di posisi ini. Keong muda 

menetas di januari-februari dan aestivasi di ruangnya sampai awal musim hujan di 

bulan mei. Peletakan telur di genera Asolene (Asolene, Felipponea, Lanistes, dan 

Marisa dan mungkin juga Afromus dan Saulea) telur ini diletakkan di atas objek 

(tanaman, batu, dan batang) di bawah permukaan pertama setelah peletakkan telur 

lunak, relatif transparan, tetapi ukurannya meningkat setelah hari pertama, 

dikarenakan  kecepatan air. Telur yang disimpan memiliki massa gelatin yang 

melindunginya. Sejak hari pertama keong menetas, keong muda memakan sisa 

massa telur yang ada. 
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Bab IV 

Anatomi Keong Apel 

 

Sistem Pencernaan  

 Sistem pencernaan dari keong apel diadaptasi untuk memakan tanaman 

air. Sistem pencernaan dibagi menjadi lima bagian utama: bagian penerimaan 

(mulut dan Buccal cavity dengan radula dan rahang). Bagian pencernaan tengah 

(oesophagus, kelenjar saliva, kantung perut samping dan tembolok). Bagian 

pencernaan (tiga ruang perut dengan asosiasi kelenjar pencernaan), intestine 

(usus) dan bagian ekresi (rectum dan anus). 

 Mulut keong apel terbuka di celah vertical, lokasinya diantara tentakel 

labial dan saat perlu memungut makanan dari permukaan air dilakukan dengan 

menggunakan kaki. Buccal cavity, rongga berotot dengan kumpulan rahang 

calcerous, 2 radula kepala, dan radula (lidah parut) disamping mulut terbuka. 

Radula terletak di atas radula knobs (kepala radula) odonthophores dilindungi 

beberapa baris (26-53) yang panjang, setiap kepala radula terdiri dari 7 gigi kitin. 

Saat radula knobs berpindah menuju makanan, radula membelok, menjangkau dan 

melebarkan giginya, radula memiliki fungsi memegang atau mencengkeram. 

Sesudah makanan di tarik ke dalam buccal cavity dengan kuat, rahang calcareous 

kemudian  memotong potongan makanan dekat mulut yang terbuka. 

 Otot kaya mioglobin, massa buccal (organ dilengkapi dengan rongga 

udara) memiliki warna kemerah-merahan, myoglobin merupakan pigmen respirasi 

yang membantu menyediakan oksigen yang cukup untuk metabolisme otot selama 

aktivitas, massa buccal dirinya terletak di bagian anterior cephalic hemocoel 

(perbesaran sinus vascular/cavity). 

 Pada bagian belakang dari buccal cavity terdapat kantung lateral dan ducts 

dari kelenjar saliva. Warna orange terang, kelenjar saliva terletak berlawanan pada 

bagian pertama yang berkembang dari oesophagus (tembolok) dan memproduksi 

asam mucopolisakarida netral. untuk menghasilkan sejumlah protein, oesophagus 

menghubungkan buccal cavity dengan perut dan membuat putaran 180
0
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(mengikuti gulungan tubuh keong, makanan disalurkan terus ke oesophagus 

dengan gerak peristaltik). 

 Perut dari keong apel berwarna pink dan membentuk struktur seperti huruf 

U di atas sisi kiri dari lingkaran tubuh. Dinding perut terdiri beberapa lapisan 

muscular, sering dilindungi dengan deposito calcerous dari jaringan lembaran 

penutup atau kelenjar pencernaan. Perutnya terdiri dari 3 kompartemen: otot 

gizzard (ruang posterior), vestibule (ruang depan), ruang anterior dan kantung 

bercorak. 

 Makanan diolah dengan enzim pencernaan dan lumpur dengan gerak otot 

di lambung dan terhubung dengan vestibule (bagian depan) lambung dan vestibule 

terpisah oleh punggung bulat tebal (thick ridge) yang mencapai langit-langit perut, 

menutupi lambung, ketika otot lambung  kontraksi, lambung dan vestibule 

berkomunikasi, permukaan lambung memiliki banyak lipatan parallel (ridges) dan 

terdiri dari beberapa lapisan otot. 

 Ducts dari kelenjar pencernaan atau kelenjar midgut yang memproduksi 

enzim pencernaan, terbuka di dalam ciliasi vestibule, kelenjar midgut terletak 

perut dan di dalam garis dengan testis/ ovaria di dalam tempat dudukan lingkaran 

di cangkang, fungsi dari kelenjar midgut mungkin sebanding dengan hati manusia 

(konversi biokimia dari nutrisi dan sampah) dikombinasi dengan pancreas 

(produksi dari enzim pencernaan) dan juga disebut hepatopankreas, satu yang bisa 

dikenali dengan mudah yaitu kelenjar warna coklat gelap. 

 Bagian dalam pencernaan atau kelenjar midgut dari keong berasal dari 

genera Pomacea, Marisa, dan Asolene, yang kemungkinan mirip  Ampullarids. 

Besarnya kuantitas dari substansi hijau-hitam yag diberikan. Saat mengkaji 

dibawah mikroskop, 2 jenis pigmen elemen bisa diobservasi, sel bulat hidup C 

(corpuspuskle) dengan warna coklat/ kehijauan dan coklat gelap “kystic” 

membentuk element (K atau Kystic corpuscle) korpuscle ini berukuran kira-kira 

11-13 µm dalam diameter K korpuskle kira-kira 35 µm panjang dan 13 µm lebar. 

 Kedua korpuscle juga terdapat di usus dan feces, keduanya juga ditemukan 

dalam debris/ habitat keong. Kedua jenis korpuscle tidak hanya ditemukan di 

ducts dan jalur pencernaan. Mereka juga ada di bagian dalam sel glandular 
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(elemen ada di sel columnar, yang mana dianggap sebagai sel pyramidal ekretori, 

di dalam menghitung korpuskle perbedaan kuantitas dari massa glandular 

(kelenjar) sekitar 11-13 % dari massa total kelenjar), korpuskle diekresi dari sel 

kelenjar di ducts kelenjar dan di transportasikan ke perut, dimana mereka 

mengolah makanan. 

 Korpuscle ada di feces, diantara makanan sisa, disamping feces normal, 

korpuscle juga mengekresi saat jatuh, terdiri dari 100% korpuscle (Dropping 

Pomacea insularum dan mirip Pomacea canaliculata) dropping utama terdiri dari 

korpuscla C dari sedikit banyak korpuscla K, yang mana feses normal terutama 

mengandung K-corpuskle. Baru saja penelitian menyatakan korpuscle C dan K 

mungkin symbiotic (organism prokariotik), dengan K-corpuscle. Sedangkan 

kystic berasal dari elemen C. Faktanya elemen itu mengandung DNA dan 

memiliki double membrane eksternal tetapi ketiadaan nucleus menunjukkan asal 

prokariotik dari korpuscle. Juga diamati kehadiran intracellular dan member kesan 

perkembangan hubungan tertutup. Korpuscle C sebagai contoh mengambil dari 

badan spheric (vakuola) berkembang dan membagi bagian dalam sel columnar 

pencernaan. 

 Vakuola yang diekresi masuk ke bagian dalam alveoli dan berkembang 

menjadi C-korpuskle matang. Kehidupan symbiont bagian dalam keong ini 

implies keong dan symbiont (prokariot) mempunyai ketetapan hubungan 

bermanfaat bersama pada suatu tempat dari rangkaian perjalanan evolusi. Sebagai 

symbiont diduga bermanfaat melindungi dan membuat lingkungan kaya makanan. 

Sebagai contoh, keong melepaskan nutrisi protein berharga seperti bagian yang 

digunakan dalam symbiont menjadi eksresi feses dan mungkin keuntungan 

biokimia ulangi dari ketertarikan hubungan kekerabatan simbiotik.kantung 

kelenjar dari vestibula mengandung banyak mucoprotein sel ekresi di dalamnya 

epithelium. Di dalam vestibula, di depan style sac menyortir area pada sebagian 

besar makanan, memfiltrasi keluar. Style sac di tandai dengan sphincter otot kuat, 

dihubungkan dengan typhlose major dan minor dan diantaranya bagian dalam. 

Alur intestinal longitudinal, di atas typhlosole merupakan cilia kuat arus kea rah 

usus. Saat dinding dari style sac memiliki perputaran garis melintang. 
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 Statocyst merupakan vesicle yang mengandung statolith (batu kecil seperti 

struktur yang tersusun dari calcium carbonate) mereka berfungsi seperti organ 

penyeimbangan, digunakan oleh keong untuk mendeteksi posisinya dengan 

perlahan ke tanah. Mereka menemukan pada bagian dalam tubuh keong yang 

tertutup pedal ganglia. 

 Usus dari keong apel terletak tertutup menuju kantung style dan gulungan 

ke tanah ke ginjal posterior dan bisa bercabang di beberapa bagian: bagian 

pertama caecum, kedua dan ketiga dari usus dan anal palpila. Pencernaan 

makanan merupakan bagian penambahan enzim keong itu sendiri dan bagian oleh 

mikroorganisme di usus. Pengambilan bahan campuran makanan mengangkat 

keluar dinding dari usus dan menyalurkan ke pembuluh darah aorta posterior 

menyediakan supply darah ke usus. 

 Diantara kantung style dari perut dan caecum terletak sphincter otot, yang 

mengontrol arus makanan dari perut ke usus ciliate utama typhlosole, yang 

dimulai di vestibule dari perut dengan alur usus parallel, setelah itu dilanjutkan 

menuju caecum dan bagian anal usus. Dinding usus bagian pertama dilindungi 

lipatan cilia yang menyalurkan makanan. Alur intestinal di bagian pertama usus 

tidak memiliki lipatan/ cilia intestinal. Akhir bagian pertama alur intestinal 

memperluas kantung dan ikatan typhlosole ke kantung.  

Pada dasarnya, jalur tanpa cilia dibagian kedua usus merupakan bagian 

yang dilindungi lipatan cilia. Lapisan epithelium, jalur atau pembuluh 

mengandung kelenjar yang menghasilkan asam mucopolysacarida. Ini berbeda 

dengan mucopolysacarida netral yang dihasilkan, ditempat lain di dinding pada 

persimpanga jalan bagian ketiga dari intestine (rectum) jalur yang membelokkan 

di dalam small diverticle (pembuluh kecil). Typhlosol (ridge) alurnya menjadi 

sangat besar dan groove menjadi sempit atau terbatas dan terletak diatas ridge. 

Dinding pada daerah ketiga dari usus memiliki lipatan transverse tanpa cilia. 

Akhir pembukaan anal intestine yang di duct dari kelenjar anal yang naik dari 

dasar ke anal papilla. Anal papilla berada di langit-langit dari lapisan kanal yang 

pendek. 
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Pergerakan Mulut 

 Saat keong makan, buccal cavity kearah mulut pembuka dan lalu 

mekanisme komplek dari memegang dan memotong dimulai. Sebagai catatan: 

radula di keong apel lebih atau kurang dilindungi saat memindahkan ke lambung 

dan mengoyak makanan. Knobs berbeda dengan rahang. Rahang lebih mudah 

dilihat, terletak keluar dari mulut, setiap sedikit-sedikit radula kembali ditarik ke 

belakang dan mulut siap di tutup. 

 Saat pertama mulut dibuka, yang mana rahang menjangkau dari radula. 

Radula melanjutkan lalu di dalam gigi dengan radula berbeda. Radula berpindah 

seperti track caterpillar yang lebih mendasari radula knobs. Pada point itu radula 

yang kebayakan posisinya di depan gigi radula membelok ke yang lainnya dan 

merenggut makanan. Radula menarik ke belakang, yang mana rahang cabang 

lanjutan untuk memotong makanan, persamaan mekanisme dari scissors, sesudah 

makanan, yang telah memotong, keluar, dari eoshophagous. 

 

Saraf 

 Sistem saraf pusat dari keong apel terdiri dari beberapa ganglia 

penghubung dari commisura. Perikarya (tubuh sel dari sel saraf) berpusat di 

ganglia. Bagian sistem saraf simetrik yaitu ganglia cerebral dan yang lain seperti 

ganglion subintestinal tidak simetris. Ini disebabkan konstruksi asimetrik dari 

tubuh keong. Disana otak pusat keong tidak seperti yang dimiliki mamalia, 

perbedaannya ganglia seluruhnya tersebar di tubuh keong apel. Walaupun, lokasi 

utamanya di kepala. Setiap ganglion enervasi beberapa organ spesifik dengan 

saraf dirinya. Pedal ganglia sebagai contoh enervasi dengan kasar dengan kaki 

(latin: pedals) dari keong. Fungsi dari commisura diantara ganglia untuk 

mengintegrasi bagian berbeda dari sistem saraf. 
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Sistem Sensoris 

 Taktil perasa berkembang baik seperti saat keong berjalan pada objek kecil 

atau bertemu rintangan. Kemampuan mendengar dari keong apel kurang baik, 

bahkan tidak mendengar sama sekali (tuli). Seluruh tubuh keong apel 

mengandung reseptor kimia dan mekanik. Mata keong apel berlokasi di kaki 

tentakel dan diatas tangkai mata. Struktur dari mata tidak menyediakan 

penglihatan yang detail, mata lebih berfungsi seperti senter cahaya langsung. 

Orientasi terhadap cahaya, warna pandangan yang tidak hadir karena retina tidak 

mengandung warna photosensor, dan lebih spesifik keong apel buta warna. 

 Kelihatannya mata keong apel lebih optimal pada sensitivitas tinggi 

(penglihatan malam) lebih dari untuk penglihatan tinggi yang detail. Faktanya, 

ada dua mekanisme yang digunakan mata keong apel untuk meningkatkan 

sensitivitas cahayanya yaitu mata relatif  besar dengan lensa yang besar (mata 

besar = menangkap cahaya tinggi) dan sel cahaya sensitif (rhab doms) 

dikelompokkan dan dihubungkan dengan beberapa neuron (neural summation = 

sensitivitas tinggi, tetapi resolusi rendah).  

 Resolusi ruang dari mata, walaupun diperkirakan sekitar 44 pixels 

(SEYER, J O et al.1998). Resolusi ini rendah dikarenakan beberapa faktor: neural 

summation sensitif, kualitas buruk dari lensa (blurring) dan sel cahaya sensitif  

tidak terisolasi (persilangan tinggi-komunikasi antar sel) untuk memberikan 

fokus, mata manusia mampu untuk melihat 10.000.000 pixels. Keong apel tidak 

memiliki sel warna di dalam retina. Mereka hanya bisa melihat warna abu-abu 

(buta warna). Kesimpulannya mata keong apel cocok untuk mencari cahaya di 

area gelap dalam lingkungannya. Saat siang hari, penglihatan overall di indra dari 

kualitas gambar lebih rendah.  

 Anatomi mata dari keong apel terdiri beberapa struktur yang tertanam di 

jaringan yang menghubungkan tangkai mata yaitu kornea, lensa, retina dan saraf 

optik, lensa asellur dengan bentuk bola, semuanya ditanamkan di tangkai mata. 

Lensa pada mata keong ini memiliki ovoid mata yang tebal dengan beberapa 

lapisan periphereal di bagian luar. Korneanya tipis diatas mata berbentuk pupil 

sirkuler. Jaringan transparan ini yang masuk ke mata, jaringan ini terdiri dari 
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empat lapis, lapisan ganda peripheral dari kornea lapisan jaringan epitheal 

cuboidal di bagian luar dan lapisan jaringan penghubung dengan struktur 

collagenous di bagian dalam. Epithelium ada di sisi luar di lanjutkan dengan 

epidermis tertutup.  

 Di kornea bagian dalam, memiliki bagian dari lensa dan lapisan ganda 

yang baik dengan mikrovili bagian dalam dan lapisan epithelia dekat periphery 

retina pada bagian kaki. Lapisan retina bisa dibagi menjadi empat lapisan terpisah, 

lapisan pertama dikelilingi lensa mengandung cahaya, rhamdons mikrovili 

sensitif, lapisan kedua berisi pigmen dan kandungan bagian pigmen dari sel 

photoreceptor dan sel pigmen isolasi. Di sekitar lapisan ini, sebuah lapisan 

pigmen di nuclei dari sel photoreceptor di tanamkan bersama dengan sel 

pendukung atau penjaganya. Empat lapisan  lainnya terdiri dari jaringan 

penghubung utama yang mengandung sel neural axoris, yang mengkoneksikan 

dengan saraf optic, arus cilia (memberikan sebuah perpindahan spiral ke 

makanan).  

Tentakel  merupakan organ sensor yang sangat penting bagi keong apel 

dan sangat diandalkan untuk mengenali bau busuk dan sensitivitas tentakel 

sebagai penentu arah/ navigasi di dalam lingkungan. Tentakel cephalic 

(dilampirkan di atas kepala) bisa sangat panjang, kadang lebih panjang dari tubuh 

keong. Labial tentakel, labial palps (dilampirkan disetiap sisi mulut).  Osphradia 

atau osphradus merupakan struktur yang terlokasi di rongga cavity. Di depan 

paru-paru, osphradus memberikan kemampuan keong untuk mencari senyawa 

kimia bau-bauan ke senyawa kimia di air. 

 

Sistem Respirasi 

 Sistem pernafasan keong apel diadaptasi untuk perairan tropis saat 

kekeringan. Perubahan ini terjadi di dalam air yang merefleksi di dalam sistem 

respirasi keong apel yang merupakan kombinasi dari kedua insang dan paru-paru, 

munculnya paru-paru keong apel diadaptasikan untuk lingkungan yang tingkat 

oksigennya rendah. Tingkat oksigen di daerah tropis bisa menjadi sangat rendah 

karena kombinasi dari suhu yang tinggi dan banyak sampah organik yang busuk. 
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Antenna respirasi paling efisien digunakan untuk mengatasi kekurangan oksigen 

di dalam air dan tidak hanya digunakan oleh keong. Tetapi juga dimiliki dan 

dikembangkan organ untuk mengambil oksigen dari udara (sebagai contoh ikan 

Labyrinth seperti Betta sphlendens dan lainnya). 

 Di musim kemarau, banyak kolam dan sungai di daerah tropis yang 

mengering selama musim kemarau. Selama musim ini keong apel aestivasi dan 

mengubur dirinya di lumpur dan hanya memiliki insang yang akan mengurangi 

keganasan untuk bertahan di tiap kondisi. Paru-paru meningkatkan radius aksi 

dari keong, keong bisa melepaskan air dari periode pendek ke pengumpulan 

makanan di permukaan air.  Walaupun keong apel memiliki paru-paru yang 

berkembang baik, keong juga menggunakan insang selama perjalanan evolusi ini. 

 Tersedianya insang memiliki keuntungan yang besar, seperti keong tidak 

perlu sering ke permukaan. Di permukaan keong apel lebih mudah diserang 

burung dan predator lainnya. Sayangnya, insang sendiri tidak bisa menyediakan 

O2 yang cukup setiap waktu, keong apel mengembangkan solusi lain yaitu dengan 

siphon. Tiap siphon (tabung pernafasan yang dibentuk oleh mantel cavity kiri), 

keong apel bisa bernafas di udara dan tidak terlihat diatas permukaan. 

 

Organ Pernafasan 

 Ctenidium merupakan insang dari keong apel. Organ ini bisa ditemukan 

terhampar di langit-langit mantel cavity kanan (ruang branchial) mulai menutup 

pada tepi mantel cavity dan di bagian dalam akhir dari mantel cavity kanan. Dari 

sisi luar tipis-cangkang keong bisa terlihat seperti garis gelap yang tersamarkan, 

yang berikutnya paru-paru terdiri dari barisan filament insang bergantung ke 

mantel cavity. Filamen ini memperluas permukaan untuk menyerap oksigen dan 

karbon dioksida (CO2) untuk mendapatkan respirasi yang efisien dengan insang, 

air yang masuk di mantel cavity harus tetap menyegarkan, air masuk pada sisi kiri 

(dimana siphon menarik nafas di dasar), aliran berakhir di osphradia (organ 

penciuman), lalu berakhir di insang dan penal aperture (pembukaan urine) dan 

lalu melepaskan di mantle cavity ke siphon exhalend sesudah perjalanan ke anus, 
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ini arus air yang konstan di mantel cavity yang dibuat oleh cilia di permukaan 

kulit keong. 

 Paru-paru keong apel berupa kantung berisi udara di mantle cavity kiri. 

Dinding kantung pulmonary sangat baik untuk mensuplai darah selama pertukaran 

oksigen dan karbon dioksida diantara darah dan udara di dalam paru-paru. Paru-

paru bisa tertutup dengan sphincter saat keong menyelam ke dalam air. Ketika 

keong terlepas dari air, paru-paru membuka (pneustome atau aperture paru-paru) 

yang banyak membuka pegangan pada arus udara konstan di paru-paru.  

 Penyegaran udara terjadi di bagian dalam paru-paru saat respirasi, yaitu 

ketika keong di bawah air, caranya perpindahan kepala di dalam dan keluar 

cangkang dan siphon berhubungan dengan permukaan. Selama perjalanan ini, 

paru-paru memperluas udara yang keluar paru-paru. Jumlah kontraksi tubuh 

selama respirasi ini bervariasi dari 10-18 dan durasi setiap kontraksi kurang lebih 

satu detik. 

 Siphon merupakan organ yang terdiri dari lipatan rongga mantel (lobe 

nuchal) pada sisi kiri dari leher diatas kepala dari keong, ketika tidak digunakan 

siphon kosong tampak, tetapi saat diperlukan, otot di lipatan berkontraksi dan 

lipatan berubah menjadi tabung fleksibel, seperti struktur yang memungkinkan 

keong untuk bernafas di udara saat menyelam di dalam air. Siphon dari keong 

apel bisa dibandingkan dengan snortel. Panjang siphon berbeda antar spesies. 

Semua keong keluarga Pomacea memiliki siphon yang sangat panjang, ketika 

jangkauannya sepenuhnya panjang dari keong dirinya (kira-kira 2,5 x), genus dari 

keluarga Ampullariidae (Afromus, Asolene, Felipponea), Lanistes, Marisa, Pila 

dan Saulea memiliki siphon pendek kurang dari panjang tubuh. 

 

Sistem Peredaran Darah 

 Sistem sirkulasi darah dari keong apel merupakan contoh jenis sirkulasi 

di dalam monocardia, dimana hanya satu auricle yang menerima oksigen setiap 

darah dari paru-paru dan insang dan darah deoxygenated (kurang oksigen) dari 

ginjal. Di Auricle sirkulasi darah terpisah untuk darah kaya oksigen dan darah 

kurang oksigen seperti di dalam mamalia dan burung, sistem kurang efisien, tetapi 
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bisa memenuhi yang diperlukan keong dengan sangat baik. Darah keong apel (di 

dalam genus keong) memiliki dua fungsi yaitu menyalurkan O2, CO2, hormon, 

nutrisi, dan menghasilkan sampah dan fraksi structural yaitu hydroskeleton. 

Kapasitas transport darah dari O2 dan CO2 tinggi oleh substansi kimia hemocianin 

di sel darah. Hemosianin memenuhi beberapa fungsi seperti hemoglobin di 

mamalia (mengikat O2 dan CO2 untuk memudahkan transportasi), tetapi kurang 

berwarna di banding warna merah dari hemoglobin). 

 Tubuh keong tidak memiliki skeleton untuk mendukung perpindahan 

perluasan, sebagai contoh untuk jangkauan keluar air digunakan sebuah tentakel. 

Namun, keong memiliki cara lainnya yaitu, mengatur tekanan darah di bagian 

tubuh dengan inflasi dan deflasi bagian dari tubuh di dalam yang mengkombinasi 

kontraksi otot ke perubahan bentuk. Pengaturan darah lokal dihasilkan pengontrol 

input dan output aliran darah oleh kontraksi dan relaksasi otot kecil itu 

mengelilingi urat darah. Gerakan menarik kembali oleh kontraksi otot sederhana, 

tanpa memerlukan perubahan peredaran darah. 

 Transportasi darah dari organ terjadi di pembuluh arteri (dari jantung ke 

organ) dan urat darah (vena) dari organ ke jantung. Keong  tidak memiliki vena 

kapiler dan arterioli, yang berarti darah tidak mengalir dalam pembuluh seperti 

struktur vena dan arteri sepanjang sirkulasi, tetapi pada tingkat jaringan sirkulasi 

darah bebas diantara sel dan strukturnya, yang melekat di rongga darah 

(hemocoels) dalam tubuh (sirkulasi terbuka) 

 

Sirkulasi dan filtrasi darah 

 Jantung keong apel berkembang baik dan terdiri dari dua ruang: Auricle 

dan ventricle. Auricle yang menerima darah masuk dari paru-paru ke vena ginjal  

lalu ventricle. Di dalam Auricle banyak otot kecil fibres yang menghubungkan 

dinding ke lumen. Dinding memiliki permukaan seperti bunga karang pada bagian 

dalam dan lapisan basal pada sisi luar. Darah mampu mencapai membran basal 

selesai ke permukaan bunga karang berkontraksi yang dicapai oleh kontraksi serat 

otot. Ventricle berukuran besar dan memiliki dinding otot tebal dengan banyak 

ruang diantara dinding otot, darah terperangkap di dalam semi-vesikel dan di 
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filtrasi sampai membran basal. Berbeda dengan kontraksi auricular, kontraksi 

ventricular didasarkan di atas kontruksi dinding otot.  

 Fungsi ampulla aorta sebagai kantung kompensasi dan mengikat tekanan 

darah di dalam aorta selama  

kontraksi dari ventrikel. Fungsinya didalam sistem imun seperti dinding ampulla 

yang terdiri dari jaringan vakuola dengan banyak phagosytes. Phagosites 

memungkinkan mengeliminasi mikrorganisme dari arus darah, dinding ampulla 

relative impermeable, dan tidak digunakan untuk memfiltrasi darah. Keduanya 

jantung dan ampulla melekat di dalam pericard yang terhubung dengan ginjal 

posterior diteruskan ke canal renopericadial. 

 Dinding dari pericard melindungi jantung dan ampulla di dalam rongga 

pericardia, dindingnya di lindungi mikrovili, saluran intracellular kecil dan ridges. 

Dekat canal renopericardian terdapat beberapa sel mukosa mucus untuk mengikat 

partikel kecil untuk di salurkan ke ginjal. Cairan eksresi di dalam rongga 

pericardial bisa dianggap sebagai urin primer, kemudian cairan ini disalurkan ke 

ginjal untuk proses filtrasi lebih lanjut, setelah reabsorption komponen bisa 

digunakan kembali. 

 Ginjal atau nephridium terdiri dari dua bagian: ruang posterior yang 

mengekresi asam uric dan purin. Ruang anterior memiliki fungsi osmoregulasi. 

Ruang ginjal posterior menerima urine primer dari pericard. Lipatan di atas 

dinding ruang posterior memiliki kepadatan jaringan vascular dan dilindungi sel 

ekretori, cilia, dan mukosa. Sel ekretori mengekresi asam uric dan purin lain dari 

darah menuju lumen dan ruang dari bagian dalam yang aliran urine primer. Ruang 

ginjal anterior berbeda dari ruang posterior di lumen yang berukuran besar, lamina 

besar melindungi  dinding lamina. Memperluas area permukaan yang ada di organ 

hati untuk memfiltrasi urine. Epithelium di atas lamina mengandung sel 

reabsorbik yang menyerap ion dari urine menuju lumen. 

 Sesudah proses sirkulasi di jaringan selesai, darah dikumpulkan di vena 

besar dan dibawa ke ginjal posterior. Bagian dari darah yang masuk ke ginjal 

posterior langsung mengalir kembali ke jantung, dan sisa darah masuk ke sistem 

vascular dari ginjal (bagian posterior dan anterior). Sesudah berjalan dari ginjal 
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anterior, darah mengalir ke mantel vena, dari banyak vena kecil membawa darah 

ke insang dan paru-paru, untuk mengambil O2 dan menukar CO2 di tempat yang 

sama. Vena, paru-paru, insang mengumpulkan darah kaya oksigen dari paru-paru 

ke insang dan membawa kembali ke jantung.  

 

Sistem Reproduksi 

 Keong apel memiliki alat kelamin terpisah (dioceus) dan bukan keong 

hermaphrodit. Perbedaan diantara alat kelamin tidak terlihat pada warna cangkang 

atau pola cangkang., tetapi di beberapa spesies, perbedaan bentuk cangkang 

dijelaskan. Sebagai contoh Pomacea canaliculata, aperture (pembukaan dari jantan 

memiliki keliling pembuka lebih dari betina disebabkan penial kompleks yang 

besar). Perbedaan alat kelamin ini tidak tampak dengan sangat baik dan tidak bisa 

dipercaya untuk mendiskriminasi dasar individual, tetapi jelas saat mengukur 

besarnya jumlah keong (dengan kata lain memungkinka untuk menunjukkan 

perbedaan statistic dasar).  

 Walaupun di beberapa spesies, perbedaan diantara jantan dan betina 

sangat jelas di keong dewasa, sebagai contoh di Pomacea flagellate flagellate, 

jantan memiliki mulut cangkang yang sangat lebar (sebenarnya cangkang 

pembuka memiliki bentuk terompet). Saat mengalami kematangan seksual, bentuk 

cangkang agak berbeda pada ruang yang ditempati perial kompleks. Lubang 

mantel betina selama mating harus tertutup untuk mencegah jatan lain 

mengkopulasi betina. 

 Walaupun bentuknya berbeda, untuk memudahkan untuk menentukan 

alat kelamin yang terlihat di dalam rongga mantel ke spot pada perial kompleks 

atau ketiadaan daripadanya dalam kasus keong betina. Ini dilakukan satu yang aka 

diambil keong keluar dari air dan menjaga tetap terbalik ke bawah selama 1 atau 

10 menit di bawah beberapa udara segar berakhir ke tubuh keong. Buka kakinya 

keluar untuk memutar cangkangnya terbalik ke atas. Saat ini terjadi 

memungkinkan untuk melihat ke dalam  rongga mantel kanan, dimana satu yang 

terlihat pennisheat yang relatif besar di depan insang, dan di keong betina tidak 

ada organ tersebut. Cangkang keong apel yang tipis ada di dalam spesimen 
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dengan cangkang tembus cahaya, bisa juga diamati perbedaan warna di atas 

lingkaran  (punggung) dari cangkang di periode itu keong berada di tahap 

reproduksi. 

 Perubahan alat kelamin dari jantan ke betina (proandry) yang dijelaskan 

untuk beberapa keong apel Pila dan Pomacea. Di dalam kasus keong Pila, jantan 

memerlukan sebuah periode yang berhubungan dengan persiapan aestivasi untuk 

menjadi betina, dimana keong Pomacea bisa berubah alat kelamin pada semua 

waktu (paling kurang di pasti spesies). Selama ini alat kelamin berubah, testis 

berubah warna dan meningkat di ukuran, frekuensi pada alat kelamin ini alat 

kelamin yang berubah. 

 

RasioAlat Kelamin 

 Perbandingan alat kelamin dalam populasi keong apel sekitar 0,5 yang 

berarti jumlah keong  jantan dan betina sama. Faktor lingkungan dipengaruhi rasio 

alat kelamin di keong apel, sebagai contoh suhu bisa menentukan keong menjadi 

jantan atau betina.  Rasio alat kelamin, mungkin menentukan gen keluar dari 

telurnya berbeda dari bagian tunggal yang mating. Variasi kecil yang ditunjukkan 

dari  rasio alat kelamin adanya perbedaan,, walaupun variasi di dalam lingkungan 

sekitar mendukung dasar genetik untuk menentukan alat kelamin. 

 Di manusia, alat kelamin individu ditentukan oleh kromosom X dan Y 

(XX = perempuan, XY= laki-lali), bagaimanapun ini tidak menjelaskan tanda 

untuk kehadiran kromosom X dan Y di dalam keong apel. Sebagian besar 

mungkin, keong apel memiliki sistem yang menentukan alat kelamin berbeda, 

yang mana sex di tentukan oleh jumlah gen (penentuan sex polyfactorial). 

Kombinasi kurang dari tiga dan mungkin lebih banyak gen menentukan 

perbandingan alat kelamin. Penelitian masa depan diharapkan memberikan 

pengertian lebih di dalam menentukan mekanisme alat kelamin. 
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Sistem Reproduksi Jantan 

 Sistem reproduksi jatan terdiri dari vas deferens, seminal vesicle, kelenjar 

prostat, kantung peneal, penis, dan sarung penis. Testis berwarna putih susu-

kekuningan dapat di temukan di atas bagian (1,5-2, gulungan) dari cangkang terus 

yang berwarna gelap kelenjar pencernaan. Tabung (pendek vas deferens) di dalam 

sumbu testis ke vas deferens. Tekanan vas deferens ditandai ke bawah ke seminal 

vesicle, dibawah ruang ginjal. Di seminal vesicle, sel sperma disimpan, kelenjar 

prostat tertutup koneksi dengan seminal vesicle dan meletakkan lebih lanjut ke 

seminal vesicle (mereka terlihat seperti satu struktur dari sisi luar). Kelenjar 

prostat ditandai ke bawah ke sisi kanan dari sarung mantel, diteruskan ke rectum 

dan di akhiri penial papilla, yang berikutnya ke anal papilla di atap pada rongga 

mantel sisi kanan. Selama aktivitas mating, penial papilla mengikat ke saluran 

sperma yang dikonduksi. Dari saluran sperma ini, sperma di bawa ke penial duct 

di dasar penis. Penis mengggulung di kantung basal (kantung penial) ketika tidak 

digunakan. Pada saat ereksi penis datang keluar dari kantung penial dan direnggut 

sekitarnya. Ketika keong mating penis sebenarnya agak tipis, seperti cambuk dan 

sering tidak terlihat.  

 Sel sperma yang diproduksi di Pomacea canaliculata mungkin juga semua 

anggota keluarga Ampullaridae, 2 jenis sperma di produksi. Sperma eupyrene, 

atau normal, sel sperma kuat dan parasperma apyrena. Tipe jenis akhir dari 

sperma terdiri dari sel steril, yang menghasilkan proses cytodifrensiasi kompleks 

dimana berkembang menjadi sel silia anuclear (tanpa inti). 

 Perbedaan terlengkap dari sperma normal, paraspermatozoa apyrene (sel 

sperma) diisi dengan granula sekretory, hanya glycoprotein energi yang kaya 

molekul protein. Dalam satu hipotesis, sarung dari sel sperma normal 

(euspermatozoa) dengan sel steril (paraspermatozoa apyrene) menjadi motile 

terbesar, digunakan untuk mempenetrasi sperma yang tersumbat di bagian dalam 

kiri betina untuk memblok jalan masuk sperma terhadap keong jantan yang lain. 

Nutrisi yang tersedia untuk fungsional (sel sperma apyrene), sel sperma ayrene 

mendukung sel sperma normal dalam perjalanan ke saluran reproduksi betina 
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untuk melepaskan glycoprotein. Glycoprotein merupakan sumber energi penting 

untuk memindahkan sel sperma. 

 

Sistem Reproduksi Betina 

 Sel telur dari keng betina disimpan di ovaria, yang dilokasikan di atas 

punggung tertupi oleh kelenjar pencernaan untuk memproduksi telur, sel telur 

dibawa ke receptaculum seminis. Di tempat ini dimana sperma dari jantan 

disimpan, sel telur yang telah difertilisasi ditempatkan. Spermatozoa (sel sperma) 

dari jantan bisa bertahan selama lebih dari sebulan di betina dan beberapa 

kumpulan telur bisa difertilisasi dengan kopulasi tunggal.  

 Albumin dari embrio keong ditambahkan oleh kelenjar albumin proximal 

dan lebih lanjut selama perjalanan tabung telur untuk kelenjar ini dan meningkat 

ketika betina menghasilkan telur. Dan saat ovaria dilokasikan di atas rongga 

mantel dan di musim reproduksi mereka tertutup untuk pembukaan cangkang dari 

dan bisa tetap diisi bagian besar pada rongga mantel kanan. Selama proses ini, 

kelenjar cangkang yaitu calcerous ditambahkan di sisi luar dari telur (dari spesies 

itu meletakkan telur di atas air). Telur ditekan terus (Pseudo-bussa copulatrix), di 

dalam bursa sperma dari jantan diterima sedangkan sel sperma yang tidak lengkap 

atau rusak itu tidak mampu berenang kea rah reseptaculum seminis. Akhirnya 

telur dilepaskan ke saluran genital di gonophore. 

 Spesies keong apel dari genera Pila dan Pomacea mendepositkan telur di 

atas air, ini bertujuan untuk menjaga kelompok telur di dalam alur ovipositor lebih 

dari tubuh keong. Alur peletakan ini di atas bagian kaki, yang dibentuk oleh 

jaringan. Struktur ovipositor seperti potongan tubuh keong yang semi-transparan, 

ketika mendepositkan telur di atas arus air, lembut ketika mereka terlihat dari 

tubuh keong, tetapi kulit telur mengeras dalam beberapa jam sesudah mereka 

diletakkan. Namun, tidak semua keong apel meletakkan telur di atas air; keong 

dari genera Asolene, Lanistes, Marisa dan mungkin juga Afromus dan Saulea 

melekatkan telurnya di dalam air, terendam dalam massa gelatin. Waktu 

peletakkan telur kira-kira 1-30 detik di Pomacea canaliculata dan Pomacea 

diffusa. 
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Sistem Lokomosi  

 Rongga mantel dibentuk oleh lipatan di sisi belakang dari dinding tubuh 

(langit-langit) dan leher kepala dari tubuh dari keong. Rongga mantel ini mirip 

kantung, melepaskan lampiran ke bagian dalam cangkang dan membungkus 

kepala-leher dari area insang–paru-paru di tubuh. Di samping insang dan paru-

paru, rongga mantel juga memiliki penis (keong jantan), gonophores (keong 

betina), rectum, anus, osphradia (organ penciuman). Epinaenium adalah otot 

punggung yang ada di atas rongga mantel (posterior) dan persilangan luas lantai 

dari mantel (kembali dari kepala keong) ke arah pernafasan siphon. Fungsi 

utamanya untuk menutup sisi kiri saat bernafas untuk mencegah aliran udara 

melebihi insang (sisi kanan rongga). 

 Bagian tubuh yang tersimpan di dalam cangkang tidak terlihat panjang, 

keong mengandung organ vital seperti jantung, perut dan ginjal, nama ilmiah 

untuk bagian tubuh ini adalah kantung visceral. Kaki  berotot digunakan untuk 

lokomosi dan terdiri dari beberapa lapisan otot, disana ada dua tipe berjalan pada 

keong apel yaitu lokomosi menjilat dan lokomosi gelombang kecil. Lokomosi 

menjilat terdiri dari kontraksi bertingkat (elongation-shortening) memindahkan 

kaki, keong yang menggunakan teknik ini jarang dan tidak bisa berpindah pada 

kecepatan konstan. Spesies keong apel ini menggunakan metode berjalan, 

meskipun tidak setiap waktu. Spesies lain menggunakan teknik perpindahan ini 

saat memendamkan dirinya ke dalam subtrat, lokomosi ini biasanya digunakan 

oleh keong apel dewasa. 

 Keong apel memiliki paru-paru, hewan ini tidak memiliki penunjang 

berat. Saat berpindah ke dalam air, hewan bernafas di udara dengan paru-paru. 

Keong apel bisa berjalan elegant menyilang di dasar. Disamping itu lokomosi kaki 

juga digunakan untuk mengumpulkan makanan dari permukaan  (memakan 

selaput atau ciliarry pemakan). Pembentukan corong di kaki dimana partikel dari 

permukaan bisa diperangkap untuk menarik sebuah selaput makanan, keong 

membuat beberapa pergerakan dengan kaki seperti berjalan, tetapi hanya bagian 

depan dari kaki dan bagian tengah yang membentuk funnel/ tabung yang diisi 

dengan makanan kemudian makanan dimakan oleh mulut keong. Saat keong 
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menarik kembali ke dalam cangkang, tapak lidah dan kaki di from severely 

dengan sel pembuka ditutup oleh operculum, yang mana jelas di tutup kembali ke 

kaki. 

 

Cangkang  

 Cangkang dari kebanyakan spesies keong apel berbentuk oval, subglobe 

atau globesely cronic, dimana beberapa spesies (seperti Marisa cornuarietis) 

memiliki cangkang lebih discoidal (cangkang datar). Keong apel memiliki 

cangkang dekstral (cangkang membuka ke kanan) kecuali keong apel dari genus 

Lanistes yang memiliki  cangkang sinistral (cangkang membuka ke kiri). Keong 

Lanistes memiliki cangkang sinistral tetapi arah tubuhnya  dextral, fenomenanya 

diketahui sebagai “hyperstrophic” sinistral. Dalam kasus ini cangkang lebih 

banyak tumbuh ke arah atas daripada ke bawah, membuat umbilicus terbalik ke 

sisi luar. Sebenarnya keong memiliki cangkang sinistral, tubuhnya menggilirkan 

ke kiri dan setiap kasus semua organ di balik (sebagai contoh paru-paru bukan ke 

kanan malahan ke sisi kiri tubuh). Keong sinistral hyperstrophic, tubuh keongnya 

dextral. Tubuh keong dextral jelas terlihat selama mating. 

 Lingkaran atau gulungan yang melengkapi putaran cangkang, bentuk dari 

variasi lingkaran dari oval di Afropomus, Lanistes, Marisa, Pila, Pomacea dan 

Saulea ke neritoid (bentuk-menjatuhkan) di Asolene dan Felipponea dan 

meningkat cepat di dalam diameter cangkang atas ke cangkang pembuka. 

Lingkaran yang terakhir atau lingkaran tubuh lebih besar karena ruangan yang 

diperlukan untuk memompa paru-paru, suture merupakan garis di atas permukaan 

cangkang, dimana dua lingkaran berdampingan bertemu, suture berbeda dari 

spesies ke spesies. Beberapa memiliki sudut 90
0
 (seperti di Pomacea diffusa) 

lainnya memiliki suture seperti di Pomacea canaliculata atau memiliki kedekatan 

suture datar (lebih dari sudut 90 
0
), seperti pada Pomacea flagellata flagellata, 

umbilicus (terowongan dasar di pusat cangkang) bisa berubah-rubah dari tutupnya 

(imperforated), seperti di Afropomus balanoideus, untuk lubang lebih lebar seperti 

di genus Marisa. 
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 Columella merupakan Axis central dari cangkang (cangkang atas ke 

umbilicus). Tubuh keong dilampirkan ke cangkang dengan otot columellar, otot 

colummellar juga diketahui sebagai otot yang menarik kembali rapat-rapat 

menuju cangkang. Jika otot colummelar patah, keong menjadi kehilangan 

cangkang dan mati. 

 Warna cangkang bervariasi dari putih, kuning-coklat, coklat kehijauan, 

coklat, dengan atau tanpa kemerah-merahan atau warna kemerah-merahan atau 

warna spiral coklat tua dengan garis. Pigment yang menentukan warna cangkang 

terletak di lapisan organic atau periostracum pada permukaan cangkang, 

permukaan cangkang bisa licin atau kasar bergantung dari spesies dan lingkungan. 

 Malleation (permukaan martil) utama yang terjadi, ketika keong tumbuh 

cepat. Di setiap kasus Periostracum anorganik, yang pertama dibuat sangat tipis 

dan keriput sebelum menjadi penyelenggara ostracum dan hipostracum keras. 

Stria (garis pertumbuhan) di bentuk dengan pertumbuhan lambat material 

cangkang baru didepositkan sedikit demi sedikit pada pembukaan cangkang, 

membuat punggung kecil baru atau stria dengan setiap potong baru yang 

ditumbuhkan.  

 Pada keong muda di cangkang atas terdapa barisan spiral dari rambut 

kecil (rambut periostracal), dapat terlihat cahaya yang memantul di cangkang. 

Bibir cangkang (batas dari cangkang ke cangkang pembuka yang tebal dari keong 

dewasa). Jelas terlihat saat keong muda. Bibir merupakan garis pada sisi luar, 

yang agak lurus dekat umbilicus. Operculum (pintu cangkang) merupakan 

piringan corneous (kecuali di genus Pila, dimana operculum keras pada bagian 

dalam selama hidup keong, dengan struktur concentric dan dekat nucleus batas 

parietal (tertutup umbilicus) dengan pintu cangkang, keong mampu menutup 

cangkang dirinya selama bertahan pada musim kemarau dan sebagai pelindung 

melawan predator. 
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Struktur Cangkang  

 Cangkang terdiri dari beberapa lapisan, lapisan di atas bagian luar 

merupakan lapisan organik, dibangun dari beberapa lapisan conchioline yang 

mengandung lapisan periostracum, tidak sekuat lapisan yang di dasar, lapisan 

prismatic atau ostracum. Lapisan ini kaya kalsium,  tidak mengandung pigment 

dan memiliki warna putih. Pigmen periostracum bisa berpindah lambat ke lapisan 

prismatik. Pada cangkang tua, lapisan prismatik kadang terlihat pada lapisan  

periostracum untuk mendapatkan lubang kecil dan hampir hilang kelengkapannya 

pada bagian cangkang kristal kalsium carbonate. Pada lapisan ini diorientasikan 

perpendicular ke permukaan cangkang, lapisan halus pada bagian dalam cangkang 

adalah lapisan pearl atau hipostracum. Kristal kalsium carbonate dari 

hypostracum, diorientasikan dari pembuka ke permukaan cangkang. Lapisan Pearl 

dilampirkan ke lapisan prismatic dengan lapisan sangat tipis dari conchioline. 

Ketebalan cangkang bergantung spesies, umur keong dan juga dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan seperti konsentrasi kalsium di air. 

 

Pertumbuhan Cangkang  

 Saat keong tumbuh, cangkang yang dimiliki menjadi besar, sesuai tubuh 

keong untuk menyempurnakan itu, cankang keong berangsur-angsur meluas, 

cangkang ditambahkan bagian baru pada bagian cangkang pembuka. Proses 

pertumbuhan membawa keluar di dua tahap, tahap pertama tipis, transparan dan 

lapisan sebelah luar organic (periostracum) dibuat, yang mana lapisan di dalam 

catertied didepositkan di tahap kedua, material cangkang didepositkan di tahap 

kedua, material cangkang disekresikan oleh sel khusus dari mantel. 

 Keong apel bisa menumbuhkan cangkang secara cepat di bawah kondisi 

sebenarnya: angka awalnya dari 0.5 cm (0.2 inchi), cangkang baru setiap hari 

yang terjadi, bagian tua dari cangkang pada bagian atas, yang baru saja bagian ini 

berlokas dekat cangkang pembuka (aperture). Ketika bagian cangkang tua baru 

ditambahkan, garis vertical kecil (transverse stria) yang dibentuk di atas 

permukaan cangkang, ketebalan dan biasanya garis bervariasi dengan kondisi 

lingkungan, umur keong dan spesies. Operculum, pertumbuhan keong apel seperti 
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cangkang, material baru yang di tambahkan di fashton circular, operculum 

concentric dengan bagian dekat pusat operculum hanya mendapatkan lapisan 

calcium di genus Pila, genus lain  memiliki operculum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


