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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις Ελληνικές θάλασσες και ακτές φ ιλοξενούνται έως και 
σήμερα τα ωραιότερα και θεαματικότερα κοχύλια.

Μέσα από έρευνες, μελέτες και συγκεντρώσεις στο ιχε ίω ν 
καταλλήξαμε, στο ότι υπάρχουνε 330 είδη κοχυλιών, μέσα στο 
θαλάσσιο περ ιβάλλον. Τα περισσότερα είδη απε ικονίζοντα ι και 
περ ιγράφ οντα ι, μορφολογικά, φυσιολογικά, ανατομικά, όπως 
επίσης αναφέρετα ι και η θέση που καταλαμβάνουν οι 
οργανισμοί αυτοί μέσα στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Παράλληλα με την απεικόνιση των 330 ειδών η παρούσα 
εργασία περ ιλαμβάνει την περιγραφή των οστράκων, το 
μεγεθός τους, σ το ιχε ία  απαρραίτητα για  τον προσδιορ ισμό του 
είδους και την μελέτη των Μαλακίων.

Δ ίδοντα ι ακόμα στο ιχε ία  για το περιβάλλον τους, τη θέση 
προέλευσή τους και τη γεωγραφική τους εξάπλωση. Όπως 
επίσης σ το ιχε ία  για την εξωτερική τους εμφ άνιση και γ ια το 
εσω τερικό τους, σύστημα γενικά.

Για καλύτερη ανάγνωση και αφομοίωση των πληροφοριώ ν, η 
εργασία περ ιλαμβάνει ονοματολογία και συστηματική 
ταξινόμηση των διάφορων οργανισμών. Μέσα από την 
ταξινόμηση αυτή διακρίνουμε τις περ ιοχές στις οπο ίες  ζουν οι 
οργανισμοί, και καταλλήγουμε στο συμπέρασμα, ότ ι ο ι π ιο  
π ο λλο ί οργανισμοί βρίσκονται κυρίως στις εξής θαλάσσιες 
περ ιοχές: του Σαρωνικού, του Ευβοϊκού και του Κορινθιακού 
κόλπου. Επίσης παρατηρούμε ότι π ο λλο ί οργανισμοί, ανήκουν 
σε δύο κύριες ομοταξίες: στα Γαστερόποδα κα ι στα Δίθυρα, τα 
οπο ία  βασικά έχουν και την π ιο  μεγάλη σημασία.

Η δομή της πτυχιακής εργασίας περ ιλαμβάνει (5) ενότητες, 
ο ι οπο ίες αφορούν:

β̂ Τ ο περ ιβάλλον στο οποίο ζουν τα κοχύλια. 

η$*Τον τρόπο ζωής τους.

us-Ta χαρακτηρ ιστικά  των διάφορων οργανισμών.

n$>Ta σημαντικότερα καλλιεργούμενα Μ αλάκια στην Ελλάδα, 
(Μύδια - Σ τρείδ ια ).

Β®*Την π ο λ ιτ ισ τ ικ ή  και εμπορική χρησιμότητά τους και η 
αξιοποίησή τους από τον άνθρωπο.

ι®*Τέλος, δε παραθέτουμε λεξιλόγιο  γ ια  την διευκόλυνση του 
αναγνώστη.

Κίνητρό μας γ ια  την επιλογή του θέματος υπήρξε η 
ολοκληρω μένη καταγραφή, μελέτη και εκτροφή των κοχυλιών 
των ελληνικώ ν θαλασσών.

Με την εργασία αυτή προσδοκούμε να εμπλουτίσουμε τις 
γνώ σεις των σπουδαστών του τμήματος Ιχθυοκομίας Α λιε ίας,
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περ ί κοχυλιών που ε ίνα ι πολύ σπάνια , μη καλλιεργήσιμα, εξίσου 
σημαντικά  με τα κοχύλια, τα οποία έχουμε διδαχθεί μέσα από 
ανάλογα μαθήματα, που παραδίδονται στο τμήμα Ιχθυοκομίας - 
Α λιε ίας.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Μ ΑΛΑΚΙΑ

Το φύλο των Μ αλακίων αποτελείτα ι από ασπόνδυλα ζώα, που 
έχουν μαλακό σώμα και μικρό συνήθως μέγεθος. Υ πολογίζετα ι 
ότ ι στα Μ αλάκια συμπεριλαμβάνονται πάνω από 100.000 είδη, 
και η ιστορ ία  τους πάνω στη γη, σίγουρα ξεπερνάει τα 600 
εκατομμύρια χρόνια.

Οι οργανισμοί αυτοί, με την τόσο εκπληκτική μορφολογική 
και ο ικολογική π ο ικ ιλ ία , δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιβιώσουν 
γ ια  τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και να εξαπλωθούν σε όλα 
τα μήκη κα ι πλάτη της γης, αν δεν είχαν αναπτύξει πο ικίλους 
κα ι “άκρως” αποδοτικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Έ τσι, τα 
καλαμάρια  εκτοξεύουν ένα ειδ ικό μελάνι π ίσ ω  τους, ενώ 
απομακρύνονται γρήγορα από τον εχθρό τους. Εν τούτοις, ο 
κύριος μηχανισμός προστασίας, γ ια  την πλειοψ ηφ ία  αυτών των 
ειδών, ε ίνα ι η έκκριση ενός σκληρού εξωτερικού περιβλήματος, 
του οστράκου, το οποίο αποτελεί σπουδαίο καταφύγιο γ ια  το 
εκτεθειμένο “γυμνό” σώμα των Μαλακίων, σε περ ίπτω ση που το 
ζώο απειληθεί.

Κι ενώ, σε πο λλά  μέρη του κόσμου, η σάρκα των Μ αλακίων 
αποτελε ί γαστρονομική απόλαυση - όπως τα εδώδιμα 
σαλιγκάρ ια , τα στρείδ ια , τα μύδια, τα χτένια , ο ι καρδίτες - το 
πανέμορφο κα ι ανθεκτικό όστρακό τους αποτέλεσε το κέντρο 
του ενδιαφέροντος των Μ αλακίων γ ια  την ανθρωπότητα, ένα 
ενδιαφέρον που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ευρήματα, 
ηλ ικ ίας  25.000 χρόνων, μαρτυρούν την πανάρχα ια  χρήση των 
οστράκων κα ι των μαργαριταριών στην ιστορ ία  του ανθρώπινου 
κοσμήματος και στολιδιού.

Το κοχύλι Κυπραία, προφανώς πρωτοεκτιμήθηκε σαν 
“θέλγητρο” γονιμότητας, με το επίμηκες στόμιο της βάσης του, 
τόσο υποδηλω τικό της ανθρώπινης θηλυκότητας, ώστε το γένος 
των οστράκων αυτών ονομάσθηκε Κυπραία από τον Λ ινναίο, σε 
“κρυπτικό” συσχετισμό με την θεά της ομορφιάς Αφροδίτη, που 
γεννήθηκε στην Κύπρο (Αφροδίτη ή Κυπραία).

Οι Κυπραίες, κοχύλια μικρά σε μέγεθος, ανθεκτικά, 
εύχρηστα, λε ία , σ τ ιλπνά  και ευδιάκριτα, χρησιμοποιήθηκαν ως 
νομ ίσματα στην Ανατολική Ασία και την Αφρική, πολύ πριν 
κάνουν την εμφάνισή τους τα μεταλλικά  νομίσματα. Στην 
Α νατολική Αφρική μάλιστα, αναφέρεται ότι κάποτε, μια 
σύζυγος κόστιζε δύο Κυπραίες!

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η Αφροδίτη αναδύθηκε 
από την θάλασσα, μέσα από ένα κτένι (Pecten) κοντά στις 
ακτές της Κύπρου. Η “γέννησή” της, απεικονίστηκε από 
αρχαίους Έ λληνες καλλιτέχνες. Στο γνωστό π ίνακα  του Ιταλού 
Botticelli (1478), η θεά παρουσιάζεται αναδυόμενη πάνω  σ ’ ένα 
μεγάλο κτένι. Το ίδ ιο αυτό κοχύλι γοήτευσε τις φυλές του 
Περού κα ι της Χ ιλής , περίπου το 3000 π.Χ .

Παρ’ όλο το μακροχρόνιο ενδιαφέρον των ανθρώπων γ ια  τα 
Μ αλάκια, η επ ιστημονική  τους προσέγγιση ξεκίνησε μόλις τον 
4ο π .Χ . α ιώ να στην αρχαία Ελλάδα, ως αποτέλεσμα του 
ελληνικού ενδιαφέροντος για τον φυσικό κόσμο, όπως 
εκδηλώθηκε κυρίως στις εργασίες του Α ριστοτέλη (384-324 
π .Χ .) κα ι του Θεόφραστου (371-287 π .Χ .).
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Ο Αριστοτέλης, πρωτοπόρος ζωολόγος, φ ιλόσοφ ος καί 
φυσ ιοδίφης, π ιθανώς ξεκίνησε την ερευνά του κατά τη δίχρονη 
παραμονή του στη Λέσβο, με τα ζώα που σήμερα 
περ ιλαμβάνοντα ι στο φύλο των Μαλακίων.

Ο D’ A rcy Thompson, στη διατριβή του “ Ο Αριστοτέλης ως 
βιολόγος” αναφέρει: “ Ο αρχαίος φ ιλόσοφος θεώρησε ότι τα 
ζώα της θάλασσας, από το πρώτο έως το τελευτα ίο , μέσα στο 
μεγάλο όγκο του φυσικού κόσμου κατείχαν αξιοσημείωτη 
υπεροχή” .

Η εργασία του Αριστοτέλη “περ ί ζώων ιστορ ίας” ε ίνα ι 
ουσ ιαστικά  μ ια  γενική επισκόπηση του ζωικού βασιλείου, με 
περ ιγραφ ές των ιδ ια ίτερω ν χαρακτηριστικώ ν των κύριων 
ζω ικών ομάδων. Ιδ ια ίτερα στο τέταρτο βιβλίο του παρουσιάζει 
μια εξα ιρετικά  λεπτομερή γνώση της ζω ικής ομάδας που 
δ ιαχω ρ ίζε ι σε μαλακόσαρκα και οστρακόδερμα. Τα 
μαλακόσαρκα ε ίνα ι ζώα χωρίς προστατευτικό εξωτερικό 
περίβλημα, όπω ς το χταπόδι και το καλαμάρι, ενώ τα 
οστρακόδερμα ε ίνα ι εφοδιασμένα με ένα σκληρό 
προστατευτικό περίβλημα, που καλύπτει το μαλακό τους σώμα, 
όπως στα χερσα ία  και στα θαλάσσια σαλιγκάρ ια , στα μύδια και 
στα στρείδ ια .

Ό πως αναφέρει ο D’ Arcy Thompson, σ χετ ικά  με τα Μ αλάκια 
"είτε η γνώση του Αριστοτέλη ήταν εξα ιρετικά  ακριβής, είτε 
μας περ ιήλθε με μια ασυνήθιστη πληρότητα” . Η ζωική ομάδα 
Οστρακόδερμα του Αριστοτέλη ε ίνα ι κατά προσέγγιση ισότιμη 
με τη δ ιάκρ ιση των Μαλακίων σε Γαστερόποδα κα ι Δίθυρα, 
όπως αναφέρονται στον Λ ινναίο Vermes Testacea (με εξαίρεση 
τους αχινούς).

Ο Αριστοτέλης παρατήρησε τη μεγάλη π ο ικ ιλ ία  στη δομή 
αυτών των ζώων, που εύκολα μπορούσαν να διαιρεθούν σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: στην πρώτη κατηγορία, στα Γαστερόποδα, 
το σώμα καλύπτετα ι από ένα και μοναδικό όστρακο, όπως 
συμβαίνει στα σαλιγκάρια  και στ ις  πεταλλ ίδες . Στη δεύτερη 
κατηγορία, στα Δίθυρα, το σώμα καλύπτετα ι από δύο 
συνδεδεμένα όστρακα, όπως συμβαίνει στα κτένια  κα ι στα 
μύδια. Το ίδ ιο  το όστρακο, παρατηρούσε ο Αριστοτέλης, ήταν 
άλλοτε λε ίο  κα ι άλλοτε τραχύ, με ή χω ρίς ραβδώσεις, με παχ ιά  
ή λεπ τά  χε ίλη . Επίσης παρατηρούσε ότι τα Γαστερόποδα είχαν 
στόμα με μικρά μυτερά δόντια, την “ radula” , όπω ς τα χερσαία 
σαλιγκάρ ια . Ο ρισμένα είδη διέθεταν μια ισχυρή προβοσκίδα με 
την οπο ία  τρυπούσαν το όστρακο των Διθύρων για να 
αντλήσουν την τροφή τους. Ο τρόπος αυτής της διείσδυσης, 
ε ίτε χημ ικός-όπω ς θεωρεί ο Reaumur, το 1711, ε ίτε μηχανικός, 
ε ίτε ταυτόχρονα και χημικός και μηχανικός, έχε ι πολύ 
συζητηθεί. Η Vera Fretter και ο A lasta ir Graham, στο ογκώδες 
έργο τους, British Prosobranch Molluscs (1962) συνοψίζουν τις 
απόψεις σ χ ετ ικά  με την έρευνα αυτής της μεθόδου διατροφής, 
όπω ς καταγράφ ετα ι α π ’ τον Αριστοτέλη πρ ιν 2000 χρόνια.

Ο Αριστοτέλης εξέτασε προσεκτικά  την ανατομία των 
Μ αλακίων, τόσο του ζωικού οργανισμού όσο και του οστράκου.

Για πολλούς αιώνες, και μέχρι πέραν του 18ου αιώνα, ο 
“κάτο ικος” του οστράκου δεν προκαλούσε το ενδιαφέρον, παρά 
μόνο ως αντικε ίμενο  τροφής και εξαγωγής της πορφύρας. Η
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χρω στική αυτή ουσία και τα είδη των Μ αλακίων α π ’ τα οποία 
εξήγετο, κατά την αρχαιότητα, αποτελεί αντικείμενο μιας 
λεπτομερούς μελέτης, με τον τ ίτλο η Πορφύρα (Αλεξάνδρεια, 
1932), α π ’ τον Έλληνα κογχυλιολόγο και λόγιο Georgi 
Polychronis Moazzo (1893 έως 1975). Αυτή η μνημειώδης 
εργασία παρέμενε άγνωστη σε μένα, μέχρι που, πρ ιν λίγα 
χρόνια, απέκτησα επεξεργασμένα όστρακα, από τους σωρούς 
υπολειμμάτω ν κοχυλιών των αρχαίων πορφυρείων της Τύρου 
και της Σ ιδώνας. Όλα τα κοχύλια αυτά είχαν μια τρύπα στο ίδιο 
σημείο, γ ια  την εξαγωγή του υποβραγχιακού αδένα, α π ’ όπου 
παρήγετο η πορφύρα. Ο όγκος τέτοιων ποσοτήτων, ομοιόμορφα 
θραυσμένων οστρά- κων, των Murex, Purpura κα ι Thais, 
π ισ τοπο ίησ ε την παρούσια πορφυρείων στον Μ εσογειακό χώρο.

Οι συλλέκτες των κοχυλιών, μέχρι τον 19ο αιώνα, δεν είχαν 
ποτέ την ευκα ιρ ία  να παρατηρήσουν από κοντά ζωντανά τα 
κοχύλια, δ ιό τ ι έφταναν σ ’ αυτούς από τις μακρινές θάλασσες, 
με τα όστρακα ήδη καθαρισμένα, ως διακοσμητικά στο ιχεία . 
Και πρ ίν  ακόμα το 1600, στις συλλογές αρχαίω ν κα ι άλλων 
αντ ικε ιμένω ν “cabinets o f rarities” των πλούσιω ν συλλεκτώ ν της 
Ευρώπης, τα εξω τικά κοχύλια αποτελούσαν ένα πολύτιμο 
τμήμα τους. Από τις συλλογές αυτές, ο Άγγλος γιατρός και 
φ υσ ιοδίφ ης Martin Lister(1638-1712) εικονογράφησε κάπου 2000 
είδη σε λιθογραφ ίες, στο έργο του Historiae Sive Synopsis 
Methodicae Conchvliorum(1685-1694).Ta κοχύλια  προήρχοντο 
α π ’ όλα τα σημεία  του κόσμου. Πλούσιο υλικό έφτανε α π ’ τις 
τροπ ικές θάλασσες στην Ευρώπη, αυξάνοντας τον αριθμό των 
συλλεκτώ ν, οι οπο ίο ι πλήρωναν μεγάλα ποσά γ ια  να το 
αποκτήσουν. Ο ζήλος τους είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση 
πολυάριθμω ν εικονογραφημένων βιβλίων, ιδ ια ίτερα  μέσα στον 
19ο αιώνα. Ανάμεσά τους αξίζει να αναφέρουμε τα: Thesaurus 
Conchyliotum(1842-1887) του G.B. Sowerdy, Lllustrations 
Conchologiques(1842-1853) του J.V. Chenu κα ι Conchologia 
iconica(1843-1878) του L.A. Reeve.

To 1986 κυκλοφόρησε το βιβλίο A History of Shell Collecting, 
του S. Petter Dance, που παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα 
και λεπτομερή περιγραφή της κοχυλιακής αυτής 
δραστηριότητας. Σχετικά με την περιοχή του Αιγαίου 
πελάγους, η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Άγγλο 
φ υσ ιοδ ίφ η Edward Forbes(1814-1854) το 1841 και1842, με το 
αγγλικό σκάφος Beacon.

Γεννημένος ο ίδ ιος στο Isle o f Man των Ιρλανδικών ακτών, 
εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του, στην έρευνα των Μ αλακίων του 
βυθού, όπου κατάφερε να δ ιαχωρήσει οκτώ υποβρύχιες ζώνες 
πανίδας. Το υλικό που συλλέχθηκε σ ’ αυτή την έρευνα, 
περ ιλαμβάνει 40 νέα είδη.

Η δημοσίευση της 12ης έκδοσης Systema Naturae του 
Λινναίου, το 1758, 1ος τóμoς(Regnum Animale), ήταν 
θεμελιώδους σημασίας για την ονοματολογία των νέων 
εικονογραφημένω ν ειδών. Ο Λ ινναίος τοποθέτησε όλα τα 
γνωστά σ ’ αυτόν Γαστερόποδα κα ι Δίθυρα σε μ ια  μεγαλύτερη 
ομάδα ως Verm es Testaces, όπου δ ιαφ οροποίησε 32 γένη και 
703 είδη. Τα περ ισσότερα από αυτά τα γένη, έχουν περαιτέρω  
δ ια ιρεθεί από ειδικούς σε στενότερα γένη.
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Η τεράστια  σημασία του έργου του Λ ινναίου δεν έγκειτα ι 
τόσο στον αριθμό των ειδών που περιέγραψε, όσο στη μέθοδο 
που εισήγαγε, με τη χρησιμοποίηση της διώνυμης 
ονοματολογίας - γένος, είδος - το 1753 για τα φυτά και 1758 
γ ια  τα ζώα, (μέθοδο που σήμερα χρ ησ ιμοπο ιε ίτα ι παγκοσμίως: 
παράδειγμα Conus marmoreus).

Η ανάλυση του Λ ινναίου πάνω στα Μ αλάκια βασίστηκε σε 
εικονογραφήσεις και στην προσω πική του συλλογή κοχυλιών 
(της οπο ίας εικονογραφημένη αναφορά δημοσιεύθηκε από τον 
Danse το 1967).

Πρίν την έκδοση του Λινναίου, ένας Γάλλος φυσιοδίφης, ο 
Michel Adanson(1727-1806) - περισσότερο γνωστός γ ια  την πολύ 
πρω τότυπη εργασία του Familles des Plantes (1763), εισήγαγε 
μια νέα, επαναστατική προσέγγιση στη μελέτη και την 
ταξινόμηση των Testacea του Λινναίου, με το έργο του 
Coquillages (1757). Ο Adanson μελέτησε όχ ι μόνο το 
όστρακο,αλλά κυρίως το ζώο που βρίσκεται μ έσ α ,Ίβ  caractère 
de Γ ensem ble” . Έφτασε στη Σενεγάλη της Δυτικής Αφρικής τον 
Α π ρ ίλ ιο  του 1749, ε ίκοσ ι δύο τότε ετών, με την πρόθεση να 
ερευνήσει τη φύση μιας τροπικής χώρας. Επέστρεψε στη 
Γαλλία  τον Ιανουάριο του 1754, άρρωστος, αλλά με μια 
τεράστια  συλλογή δειγμάτων, μεταξύ των οποίω ν 700 κοχύλια. 
Η γνω ρ ιμ ία  του Adanson με τα τροπ ικά  ζωντανά φυτά και ζώα 
τον έπε ισ ε  ότι η ταξινόμησή τους θα έπρεπε να βασ ιστεί στον 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό χαρακτήρων των οργανισμών. Το 
γεγονός ότ ι εφάρμοσε την ιδέα του αυτή στα Μ αλάκια, του 
προσέφερε την τιμή να θεωρείται “ ο ιδρυτής της 
Μ αλακιολογ ίας” .

Οι όροι “Κογχυολογία” και “Μ αλακιολογία” , αν και σήμερα 
εναλλάσσοντα ι μεταξύ τους, αρχικά αποτελούσαν δύο 
δ ιαφ ορετικές προσεγγίσεις. Ο όρος “Conchology” , από το 
ελληνικό “κογχη” (και λατιν ικό  conche) και “λόγος” , προέρχεται 
από την περίοδο, όταν μόνο το όστρακο παρουσίαζε 
ενδιαφέρον, κα ι ε ίχε  ως αντικείμενο μελέτης τα κοχύλια.

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε στα Αγγλικά από τον Emanuel 
Mendes da Costa, που δημοσίευσε το βιβλίο του The cochology 
(1771), ενώ εκτελούσε ποινή φυλάκισης γ ια  κατάχρηση 
χρημάτων της Βασιλικής ετα ιρ ίας. Ο ίδ ιος  όρος
χρησιμοποιήθηκε στα γαλλικά  Cochyliogie, το 1742.

Ο όρος Malacology, από τις Ελληνικές λέξεις  “μαλακός” και 
“λόγος” , χρησιμοποιήθηκε νωρίς στον 19ο αιώνα στην Αγγλία, 
από το Γαλλικό  “Malacologie” . Η μετάβαση από την 
Κ ογχυλιολογία  στην Μ αλακιολογία της σύγχρονης ζωολογίας, 
σημα ίνε ι - σύμφω να με την Fretter κα ι τον Graham (1962)- “ την 
προτερα ιότητα που εδόθη στο μαλακό τμήμα έναντι του 
οστράκου” . “Αν και το όστρακό ε ίχε σημασία  γ ια  τον 
παλα ιοντολόγο, ιδ ια ίτερο ενδιαφέρον γ ια  τον ζωολόγο, τον 
ανατόμο, τον φυσιόλογο, παρουσιάζουν τα μαλακά μέρη. 
Παραδόξως, το μαλακό τμήμα του σώματος ε ίνα ι ο παράγων 
που σ χηματ ίζε ι κα ι δ ιαπλάθει το όστρακο, μέσα στο οποίο  θα 
ζήσει το ζώο αργότερα. Το μαλακό τμήμα απομακρύνει τα μη 
χρήσιμα τμήματα του οστράκου. Τέλος, η εξαιρετική 
πλα σ τ ικότητα  του μαλακού σώματος των μαλακίω ν τους
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επέτρεψε να προσαρμοστούν στις ανάγκες διαβίωσης σε 
μεγάλο αριθμό οικολογικώ ν χώρων” .

Ο Moazzo αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη 
θαλάσσια ζωολογία και στη μελέτη των φυτών του Ομήρου και 
άλλων αρχαίω ν Ελλήνων. Α ποσπάσματα από την εργασία του 
με το θέμα αυτό, έχουν δημοσιευτεί στο Annales Musei 
Goulandris, από το 1983 έως τώρα.

Έγραψε δύο κλασσικά έργα, τη μονογραφία με θέμα την 
Porphyra (1933), που αναφέρεται παραπάνω  και έναν 
λεπτομερή κατάλογο (1939), με θέμα τα Μ αλάκια που αποίκισαν 
το κανάλι του Σουέζ, μετά τη διάνοιξή του. Από τα είδη αυτά, 
124 προήρχοντο από την Ερυθρά θάλασσα και μόνο 19 από τη 
Μεσόγειο. Η συλλογή Moazzo των θαλάσσιω ν κοχυλιών 
περ ιλαμβάνει περίπου 50.000 είδη, κυρίως συλλεγέντα από τον 
ίδ ιο, τα οπο ία  στεγάζονται στο Μουσείο Γουλανδρή.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Η Μ εσόγειος ε ίνα ι μια σχεδόν κλειστή θαλάσσια  λεκάνη με 
έκταση 2.960.000 τετραγωνικά χλμ ., μεταξύ της Ευρώπης, της 
Ασίας κα ι της Αφρικής. Δυτικά επ ικο ινω νε ί με τον Ατλαντικό 
Ωκεανό διαμέσου των στενών του Γιβραλτάρ που έχουν άνοιγμα 
15 χ ιλ ιομ έτρ ω ν κα ι βάθος 365 μέτρα. Ανατολικά επ ικο ινω νε ί με 
τα στενά των Δαρδανελίων που τη χωρίζουν από τη Θάλασσα 
του Μαρμαρά κα ι τη Μαύρη Θάλασσα, επίσης ε ίνα ι κλειστή 
θάλασσα. Από το τέλος του 19ου αιώνα η διάνοιξη της διώρυγας 
του Σουέζ (1876), επέτρεψε την επ ικο ινω ν ία  της Μεσογείου με 
την Ερυθρά Θ άλασσα και μέσω αυτής με τον Ινδοειρηνικό 
θαλάσσιο χώρο.

Έ χει μέγιστο μήκος 3869 χλμ., μέσο πλάτος 600 χλμ ., και 
μέγιστο βάθος 5.121μ. Το βαθύτερο αυτό σημείο βρίσκεται Ν.Δ. 
της Πελοποννήσου. Το ελάχιστο πλάτος της εντοπ ίζετα ι 
μεταξύ Σ ικελ ίας  και Τυνησίας, και φ τάνει τα 150 χλμ . Στο ίδιο 
σημείο το βάθος φ τάνει μόνο τα 340μ., με αποτέλεσμα η 
Μ εσόγειος να χω ρίζετα ι σε δύο κύριες λεκάνες, την Ανατολική 
που κατέχει τα 2/3 της έκτασής της κα ι τη Δυτική με το 1/3 της 
έκτασης της Μεσογείου, με αρκετές γεω μορφολογικές και 
ο ικολογικές διαφορές και π ο ικ ιλ ία  ο ικοσυστημάτων. Έ τσι ως 
κλειστή λεκάνη, η Μεσόγειος αποτελεί μ ια  δ ιαφ ορετική υδάτινη 
μάζα από τους γύρω ωκεανούς με ιδιάζουσα κυκλοφορία νερών 
και περ ιορ ισμένη δυνατότητα ανταλλαγής τους.

Η θερμοκρασία των επ ιφ ανειακώ ν υδάτων κυμαίνετα ι από 
11°Θ μέχρι 27°Θ, ενώ η αλατότητά τους από Θ 36%0 - Θ 39,5% 0 
και ε ίνα ι μεγαλύτερη της αλατότητας του ωκεανού (Θ 30%0) και 
ιδ ια ίτερα  της Μαύρης Θάλασσας που ε ίνα ι μόλις Θ 22%0. Το 
γεγονός αυτό συμβάλλει στην εναλλαγή του νερού μεταξύ της 
Μεσογείου και των δύο άλλων θαλασσών, με αποτέλεσμα την 
εισροή 70 .000 γπ3/3 θο νερού από τον Ατλαντικό  και 
12.000 ιτι3/3 θο από τη Μαύρη Θάλασσα. Η κυκλοφορία των 
υδάτων της Μεσογείου και η αλατότητά τους ε ίνα ι αρκετά 
δ ιαφ ορετικές από τις αντίστοιχες των ωκεανών και αυτό 
ο φ ε ίλετα ι στ ις  εκροές των ποταμών της γύρω περιοχής, στην 
εξάτμιση των υδάτων, στις εποχιακές μεταβολές των ανέμων 
και της ατμοσφαιρ ικής πίεσης πάνω  από τη θάλασσα, καθώς 
και στην περ ίπ λοκη  τοπογραφία του βυθού της.

Η Μ εσόγειος χάνει από εξάτμιση σχεδόν τρεις φορές 
περ ισσότερο νερό από όσο δέχεται από βροχοπτώσεις και 
εισροές ποταμώ ν, αλλά η απώ λεια  αυτή αναπληρώ νεται με τη 
συνεχή εισροή υδάτων από τον Ατλαντικό. Τα ύδατα αυτά 
δημιουργούν επ ιφ ανειακό  ρεύμα με κατεύθυνση προς ανατολάς, 
κατά μήκος της Βορειοαφρικανικής ακτής, προς την ανατολική 
λεκάνη. Αυτό ε ίνα ι το σημαντικότερο ρεύμα, ενώ άλλα 
μικρότερα συναντώ νται στη δυτική λεκάνη, στην Αδριατική και 
στο Ιόνιο. Στην Ανατολική λεκάνη η Μεσόγειος δέχετα ι μικρή 
μόνο ποσότητα υδάτων από τη Μαύρη Θάλασσα, υπό μορφή 
επ ιφ ανειακού  ρεύματος διαμέσου των Δαρδανελίων.
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Η ροή του κυρίως επιφανειακού ρεύματος, που κατευθύνεται 
προς ανατολάς, επιβραδύνεται σταδιακά και τα νερά του 
θερμαίνονται από τον ήλιο. Με την εξάτμιση που προκαλείτα ι 
αυξάνεται η αλατότητα και η πυκνότητα των νερών, που 
βυθίζονται σε μεγαλύτερο βάθος. Το φαινόμενο αυτό 
επαναλαμβάνετα ι το χειμώ να, όταν ψυχροί βόρειοι άνεμοι 
κατεβάζουν τη θερμοκρασία των νερών, με αποτέλεσμα 
περα ιτέρο βύθιση των επ ιφ ανειακώ ν υδάτων. Το στρώμα αυτό 
με την υψηλή αλατότητα και πυκνότητα σχηματίζει ένα 
υποθαλάσσιο ρεύμα, που εξέρχεται στη συνέχεια  διά των 
στενών του Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό. Το ρεύμα αυτό 
δ ιακρ ίνετα ι ως μια  οριζόντια λωρίδα στον Α τλαντικό σε βάθος 
1.000μ. περ ίπου .

Η κυκλοφορία  των νερών της Μεσογείου επηρεάζεται επίσης 
από τους ανέμους και τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης 
στην επ ιφ ά νε ια  της θάλασσας. Ισχυροί ανατολικο ί ή δυτικοί 
άνεμοι μπορούν να αλλάζουν σημαντικά την ταχύτητα των 
επ ιφ α νε ια κώ ν ρευμάτων, ενώ σε εποχές υψηλής ατμοσφαιρικής 
πίεσης, η επ ιφ ά νε ια  της Μεσογείου λειτουργεί ως διάφραγμα 
επ ισπεύδοντας την εκροή των χαμηλών ρευμάτων και την 
εισροή των νερών της επιφ άνειας.

Στη Μ εσόγειο ο ι παλίρροιες ε ίνα ι μικρές, με τ ιμές που 
κυμαίνοντα ι - εκτός από λίγες εξα ιρέσεις-από 10-30εκ. Τα νερά 
των κόλπω ν και των όρμων δεν παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση, 
ενώ στις ακτές τα νερά δεν ανανεώνονται επαρκώς. Τα νερά 
που εισρέουν από τον Ατλαντικό έχουν μικρή περ ιεκτικότητα 
σε θρεπτικές ουσίες. Η βιολογική παραγωγικότητα της 
Μεσογείου ε ίνα ι γενικά χαμηλότερη από αυτή των ωκεανών. Οι 
θρεπτικές ουσίες δεν συσσωρεύονται στα κατώτερα στρώματα 
της Μεσογείου, λόγω της συνεχούς εκροής των υδάτων της 
στον Α τλαντικό . Η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν το 
1970 επέφ ερε τη σημαντικότερη μεταβολή στη Μεσόγειο. Για 
πολλούς αιώνες η νοτιοανατολική Μεσόγειος ήταν χώρος 
μεγάλου αλιευτικού πλούτου, δ ιότ ι η εποχιακή εκροή του 
Νείλου περ ιόρ ιζε την αλατότητα των νερών κα ι προσέθετε 
μεγάλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών. Το φράγμα ανέτρεψε τη 
λε ιτουργία  αυτή και παρ ’ όλες τις προσπάθειες για 
αποκατάσταση, η παραγωγικότητα της Ανατολικής Μ εσογεί- ου 
παραμένει χαμηλή. Τη σημερινή μορφή της η Μεσόγειος την 
απέκτησε σταδιακά. Το παρελθόν της συνδέεται άμεσα με τις 
γεω λογικές μεταβολές που συνέβησαν στην περιοχή αυτή. 
Εξελίχθηκε στη θέση του παλαιού ωκεανού της Τηθύος και 
θεω ρείτα ι κατάλο ιπο  της αρχαίας αυτής θάλασσας. Το σχήμα 
της το απέκτησε καθώς η Αφρικανική ήπειρος πλησίαζε με πολύ 
αργό ρυθμό την Ευρώπη. Η σχετική αυτή μετατόπ ιση των 
ηπείρω ν ξεκίνησε πρ ιν πολλά εκατομμύρια χρόνια, συνεχίζεται 
και σήμερα με ταχύτητα 2-3 εκατοστών του μέτρου κάθε χρόνο, 
κα ι σ ’ αυτήν ο φ ε ίλετα ι η σημερινή μορφή της Μεσογείου. Η 
μορφή της εξαρτάται επίσης, σε μικρότερο βαθμό, και από τους 
κλ ιματολογ ικούς παράγοντες. Ιδ ια ίτερα κατά τη δ ιάρκεια  του 
Π λειστοκαίνου (1,8εκ.χρόνια - 10.000 χρ.) με τις εναλλαγές 
παγετω δώ ν κα ι μεταπαγετωδών εποχώ ν, σημειώ νοντα ι νέες 
γεω λογικές ανακατατάξεις και γεωγρα- φ ικές δ ιαφοροποιήσεις
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μικρής σχετ ικά  κλίμακας με εναλ- λαγές ανόδου και καθόδου 
της στάθμης της θάλασσας. Το ταραγμένο γεωλογικό παρελθόν 
της Μεσογείου, παράλληλα με τις ειδ ικές συνθήκες που 
επικρατούν σήμερα στη σχεδόν κλειστή αυτή θάλασσα, είχαν 
σαν αποτέλεσμα  την πο ικ ιλομορφ ία  των βιοτόπων της και τη 
μεγάλη π ο ικ ιλ ία  ειδών, παρ ’ όλο που θεω ρείται ολιγοτροφική 
θάλασσα. Ο πο ιοτικός πλούτος οφ ε ίλετα ι στην ανάμειξη ειδών 
από άλλες ζωογεωγραφικές περιοχές, με τ ις  οποίες η 
Μ εσόγειος επ ικο ινω νε ί ή επικο ινω νούσε στις  παλιότερες 
γεω λογικές εποχές. Η πανίδα και χλω ρίδα της Μεσογείου 
περ ιλαμβάνει, εκτός από τα κατάλοιπα  της Τηθύος, ενδημικά 
κα ι ορ ισμένα κοσμοπολίτ ικα  είδη, μεγάλο αριθμό ειδών από τον 
Α τλαντικό , καθώς και μικρότερο από τον Ινδοειρηνικό βιοχώρο. 
Υ φ ίσ τα τα ι όμως συνεχείς μεταβολές λόγω της εισόδου νέων 
ειδών από τον Ατλαντικό ωκεανό μέσω του Γιβραλτάρ, καθώς 
και από την Ερυθρά θάλασσα και τον Ινδοειρηνικό ωκεανό μέσω 
της Δ ιώρυγας του Σουέζ. Από τον Ινδοειρηνικό βιοχώρο 
αναφ έρετα ι ότ ι έχουν περάσει περισσότερα από 100 είδη 
Μ αλακίων. Παράλληλα ορισμένα είδη έχουν μεταναστεύσει από 
τη Μ εσόγειο προς τον Ατλαντικό, την Ερυθρά και τη Μαύρη 
θάλασσα.



40°

Κατανομή ξηράς -  θαλάσσης στην περιοχή της Μεσογείου στο κατώτερο Κρητιδικό (140 εκατ. χρόνια)

0-200 ιίπ 

200-1000 ππ

1000-2000 ΓΠ

2000 ππ και άνω

1. Λεκάνη της Β. Αδριατικής

2. Λεκάνη των Βαλεαριδών

3. Τυρρήνιος Λεκάνη

4. Ιόνιος Λεκάνη

5. Λεβαντινή - Ανατολική Λεκάνη

6. Λεκάνη του Αιγαίου

7. Λεκάνη του Ευξείνου Πόντου Βαθυμετρικός χάρτης Μεσογείου
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια  ο σημερινός 
ελληνικός χώρος ήταν καλλυμένος από τα νερά της θάλασσας 
της Τηθύος. Η μορφολογία του βυθού της θάλασσας συνετέλεσε 
στη δημιουργία της ελληνικής χερσονήσου. Κύρια 
χαρακτηρ ιστικά  του βυθού αυτού ήταν αφ ’ ενός ο ι βαθιές 
υποθαλάσσιες αύλακες όπου αποτέθηκαν πελα γ ικά  ιζήματα, 
όπως π .χ . η λεπτοπλακώ δεις  ασβεστόλιθοι της ζώνης Ωλονού 
Πίνδου και αφετέρου υβώματα όπου αποτέθηκαν νηριτικά 
ιζήματα, όπω ς π .χ . της ζώνης Γαβρόβου Τριπόλεω ς. Υπήρχαν 
όμως και περ ιοχές όπου η βαθμιαία μείωση του βάθους της 
θάλασσας οδήγησε διαδοχικά, αρχικά στην απόθεση πελαγικώ ν 
και κατόπ ιν  νηριτικών ασβεστολίθων (Ιόνιος Ζώνη, Ζώνη 
Παρνασσού κ.α .).

Η σημερινή θέση και διάταξη στο χώρο των ιζημάτων αυτών 
απέχε ι πολύ από την αρχική θέση απόθεσής τους και πολλές 
φορές βρίσκουμε ιζήματα της μιας ζώνης πάνω από ιζήματα της 
άλλης π .χ . Πελαγικούς Ασβεστολίθους της ζώνης Ωλόνου 
Πίνδου επωθημένους πάνω από νηριτικούς ασβεστολίθους της 
ζώνης Γαβρόβου Τριπόλεως. Γενικά τα ιζήματα που αποτέθηκαν 
σε περ ιοχές της Ελλάδας κατά τη δ ιάρκεια  του Μεσοζωικού 
μέχρι και τις αρχές του Καινοζωικού, ε ίνα ι γνωστά ως Α λπ ικά  
ιζήματα, ενώ τα παλαιότερα ε ίνα ι γνωστά ως προαλπ ικά . Τα 
τελευτα ία  φανερώνουν ότι π .χ . ακόμη και πολύ πρ ιν  την έναρξη 
του Μ εσοζωικού αιώνα πολλές περ ιοχές της Ελλάδας 
καλύπτονταν από νερό. Μια από τις πολλές μαρτυρίες 
παρέχουν τα απολιθω ματοφόρα στρώ ματα από το Σ ιλούριο της 
Χίου.

Από τις αρχές του Μεσοζωικού μέχρι το Ο λιγόκαινο, δηλαδή 
γ ια  δ ιακόσ ια  σχεδόν εκατομμύρια χρόνια, οι αύλακες γέμιζαν 
και τα υβώματα καλύπτονταν με ιζήμτα προερχόμενα από την 
αποσάρθρωση παρακείμενων ορεινών όγκων, όστρακα 
θαλάσσ ιω ν Μ αλακίων, κελύφη Τρηματοφόρων, Φύκη, Κοράλλια, 
Εχίνοι, Βραχιονόποδα κ.ά.

Όλα αυτά τα ιζήματα τα βρίσκουμε σήμερα στ ις  οροσειρές 
της Δυτικής Ελλάδος, καθώς μετατοπίστηκαν από την αρχική 
τους θέση κατά τη διάρκεια των Α λπ ικώ ν  Ορογενέσεων.

Οι ζώνες Παξών ή Προαπούλιος, Ιόνιος ή Αδριατικοϊόνιος, 
Γαβρόβου Τ ρ ιπόλεω ς, Ωλονού Πίνδου, Παρνασσού - Γκιώνας και 
η Βοιώτικη σειρά, αποτελούν τις εξωτερικές ζώνες και ε ίνα ι 
καλύτερα μελετημένες. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα ιζήματα της 
ζώνης Παρνασσού Γκιώνας μαρτυρούν ότι στο χώρο αυτό της 
Τηθύος υπήρξε κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού δύο φορές 
ξηρά, που όμως βυθίστηκε ξανά κάτω από τα νερά. Για να 
περιγραφούν ο ι εσωτερικές ζώνες που αναπτύσσονται στις 
ανατολικές περ ιοχές της Ελλάδος, θα π ρ έπ ε ι να αναφερθούμε 
στις  δ ιάφ ορες τεκτονικές φάσεις που επέδρασαν σε αυτές, 
αλλά κα ι σ τ ις  διάφορες απόψεις σ χετ ικά  με τα σύνθετα 
προβλήματα που αφορούν στη μεταμόρφωση πολλώ ν ενοτήτων 
αλλά κα ι στην παρουσία των οφ ιολίθω ν, πάνω  από τους 
οποίους βρίσκουμε σε πολλές περ ιοχές της Ελλάδος 
ανω κρητιδικούς ιππουριτοφόρους ασβεστολίθους,
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αδιάψευστους μάρτυρες μιας εκτεταμένης θαλάσσιας 
επίκλυσης στο ανώτερο Κρητιδικό πριν από περ ίπου 80 
εκατομμύρια χρόνια.

Κατά το Ο λιγόκαινο, πρ ιν από 35 εκατομμύρια χρόνια, 
ολοκληρώθηκε και η απόθεση των κλαστικώ ν ιζημάτων στις 
κύριες Ελληνικές ζώνες. Λόγω της ορογένεσης μεγάλες 
περ ιοχές της Ελλάδος αναδύονται και σχηματίζετα ι μια μεγάλη 
χερσαία  μάζα, η Α ιγα ιίδα, που κάλυπτε τον σημερινό Ελληνικό 
χώρο, από το Ιόνιο έως τη Μικρά Ασία και νότια  μέχρι κα ι την 
Κρήτη. Η αποσάρθρωση και η διάβρωση των ορεινών όγκων που 
αναδύθηκαν οδήγησε στην ασύμφωνη απόθεση των μολλασικών 
(π .χ . Μ ετέωρα) και των νεογενών και τεταρτογενών 
σχηματισμώ ν. Παράλληλα, την εποχή εκείνη πραγματοποιήθηκε 
η άφιξη των προπικερμικώ ν και π ικερμ ικώ ν θηλαστικών στην 
Ελλάδα, τα απολιθώ ματα των οποίω ν βρίσκουμε σε πολλές 
απολιθω ματοφ όρες θέσεις της σημερινής ηπειρω τικής και 
νησ ιω τικής Ελλάδος. Η Πανίδα αυτή των θηλαστικών 
παρουσίαζε ιδ ια ίτερη ανάπτυξη στο τέλος του Μ ειοκαίνου, πριν 
από 5-6 εκατομμύρια χρόνια. Παράλληλα τα φ υτικά λείψανα 
που συσσωρεύονταν στις διάφορες εσω τερικές λιμνα ίες 
λεκάνες επέτρεψαν το σχηματισμό κοιτασμάτων λ ιγν ιτώ ν που 
φ ιλοξενούν εκατομμύρια απολιθωμένα λ ιμνα ία  Μ αλάκια. Όμως 
σταδιακά η κατάσταση μεταβάλλεται. Η θάλασσα βρίσκει την 
ευκαιρ ία  να ε ισχω ρήσει προς βορρά και να φ τάσει στην Αττική 
Μ ειόκαινο. Κατα το τέλος του Μ ειοκαίνου πρ ιν  από 
περ ισσότερο από 5.5 εκατομμύρια χρόνια η Μεσόγειος σχεδόν 
στεγνώ νει και η ονομαζόμενη άνω μειοκα ιν ική  κρίση 
αλμυρότητος έχε ι ώς αποτέλεσμα την απόθεση εβαποριτών 
(γύψων) που σήμερα βρίσκουμε σε πολλές περ ιοχές της 
Ελλάδος. Αργότερα, κατά τη δ ιάρκεια  του Πλειόκαινου (πριν 
από περ ίπου 5 έως 1.8 εκατομμύρια χρόνια) η θάλασσα 
ε ισ χω ρεί σ τ ις  περισσότερες περ ιοχές του σημερινού Α ιγαίου, 
με α π οτέλεσ μα  η Π λειοκαινική Ελλάδα να θυμίζει αρκετά τη 
σημερινή. Τέλος, κατά τη δ ιάρκεια του Πλειστοκαίνου (πριν 
από 1.8 εκατομμύρια χρόνια έως 10.000 χρόνια) η διαμόρφωση 
της Ελλάδος πλησ ίασε όλο και περισσότερο τη σημερινή.

Ο έντονος τεκτονισμός, η ηφ α ιστειότητα στο νησ ιω τικό  τόξο 
του Α ιγα ίου με τα δεκάδες ηφ α ίστε ια  και ο ι πολύ έντονες 
κλ ιματολογ ικές  διακυμάνσεις με αλλεπάλληλες εναλλαγές 
ψυχρών και θερμών περιόδων, αφήνουν έντονα τα ίχνη τους, 
καθώς επηρεάζουν την βιογεωγραφική κατανομή των διαφόρων 
ειδών και την β ιοποικ ιλότητα στις  διάφορες περ ιοχές της 
Ελλάδος.
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το περ ιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν ο ι θαλάσσ ιο ι οργανισμοί 
δ ιακρ ίνετα ι στο πελαγικό και βενθονικό.

Στην ανοικτή θάλασσα ζουν ο ι πελα γ ικο ί οργανισμοί. 
Ά λλο ι “π λα νώ ντα ι“ , χωρίς δική τους δυνατότητα μετακίνησης 
στο νερό κα ι συνθέτουν το πλαγκτόν και άλλο ι κολυμπούν αργά 
ή γρήγορα σε όλα τα βάθη, διασχίζοντας τη θάλασσα και 
αποτελούν το νηκτόν. Οι πλαγκτονικο ί οργανισμοί, μπορεί να 
ε ίνα ι: φ υτ ικο ί, φυτοπλαγκτόν, όπως μονοκύτταρα Φύκη
(ΒγηβοΙιοογείϊε), Δ ινομαστιγω τά (0θΓ8ίίυηη, ΟΙηορΙιγείε), 
Δ ιάτομα (ΡΙιίζοεοΙθηΐβ,Βΐόάυίϊθ,κ.ά.) ή ζω ικοί-ζω οπλαγκτόν - 
κυρίως Κλαδοκεραιωτά (Ροάοη, Ενβάηβίκαι
ΚωπήποδαίΟαΙαηυβ,ΟοΓγοθοηυε,ΑοαΜΊα, ΤβιποΓα), Τρηματοφόρα, 
Κοιλεντερω τά, Κτενοφόρα, Καρκινοειδή, Μ αλάκια κ.ά. μικρού 
μεγέθους ή ακόμη και προνύμφες μεγαλύτερων ειδών. 
Ο ρισμένοι οργανισμοί μπορεί να περάσουν στο πλαγκτόν ένα 
μικρό ή μεγάλο μέρος της ζωής τους ως αυγά ή προνύμφες με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται η δ ιασπορά τους. Το πλαγκτόν 
και ε ιδ ικά  το φυτοπλαγκτόν αποτελεί τον πρώ το κρίκο στην 
τροφ ική αλυσίδα, τη βάση για την πρωτογενή παραγωγή, τη 
βάση της ζωής γ ια  όλους τους οργανισμούς. Τέλος, στο βυθό σε 
μικρά και μεγάλα βάθη, οι οργανισμοί έχουν άμεση σχέση με το 
υπόστρωμα,ζουν πάνω ή μέσα σ’ αυτό, μετακινούντα ι έρποντας 
ή περπατώ ντας και αποτελούν το βένθος. Οι βενθικοί ή 
βενθονικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν μεγάλα φυτά, όπως η 
Ποσειδωνία, δ ιάφορα Φύκη και ζώα, όπως Κνιδάρια, Βρυόζωα, 
Καρκινοειδή, Σκώληκες και πολλά  Μαλάκια.

Την κατανομή των οργανισμών, την εγκατάσταση ή εξαφάνιση 
μιας β ιοκο ινω νίας καθορίζουν το υπόστρωμα, η θερμοκρασία, η 
αλατότητα, το διαλυμένο οξυγόνο, τα ρεύματα, οι 
φ υσ ικοχημ ικο ί δηλαδή παράγοντες, που μαζί με τους 
βιολογικούς συνθέτουν το οικοσύστημα. Οι πληθυσμοί που ζουν 
στην περ ιοχή  των παλιρροιώ ν ελέγχοντα ι από την περιοδική 
ανύψωση κα ι ταπείνω ση της στάθμης του νερού. Ρυθμιστικοί 
παράγοντες, εκε ί όπου δεν υπάρχουν ισχυρές παλίρρο ιες, όπως 
συμβαίνει στη Μεσόγειο, μπορεί να ε ίνα ι ο ισχυρός άνεμος και 
η θαλασσοταραχή. Βαθύτερα τον καθοριστικό ρόλο στην 
κατανομή των ειδών πα ίζε ι η ένταση του φωτός παράλληλα με 
την ύπαρξη ή όχ ι τροφής. Ως εκεί που φ τάνει το φώς και 
υπάρχουν φυτά καθορίζεται το φυτικό σύστημα (200 μέτρα 
περ ίπου). Τα φυτά μπορούν να φωτοσυνθέτουν και τα ζώα 
βρίσκουν εύκολα ό ,τ ι χρειάζονται γ ια την επ ιβ ίω σή τους. Είναι 
οι περ ιοχές με την πιο  πλούσια και έντονη ζωή.

Αντίθετα εκεί όπου το φώς φτάνει με δυσκολία ή λε ίπ ε ι, η 
θερμοκρασία πέφ τε ι, το οξυγόνο μειώ νεται, τα ρεύματα 
γ ίνοντα ι βραδύτερα, η π ίεση ε ίνα ι υψηλή, το υπόστρωμα 
μαλακό συνήθως με ιλύ, με την αύξηση του βάθους 
πα ρατηρείτα ι μείωση του αριθμού των ειδών.

Ο τύπος του βυθού έχει άμεση σχέση με τους οργανισμούς 
που ζουν σ ’ αυτό. Ο βραχώδης βυθός, ο βυθός με μικρές και 
μεγάλες πέτρες φ ιλοξενεί μεγάλο αριθμό ειδών, γ ια τ ί το 
σκληρό όπω ς λέγετα ι υπόστρωμα τους εξασφ αλίζε ι ένα
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σταθερό καταφύγιο για την εγκατάστασή τους. Αντίθετα το 
μαλακό υπόστρωμα, η άμμος και η ιλύς, ο βυθός με θρύμματα 
όπως κελύφη, αποσαθρωμένα κοράλλια κ.ά. φ ιλοξενεί ορισμένο 
αριθμό οργανισμών κατάλληλα οργανωμένων, ώστε να 
ακολουθούν το κινητό πολλές φορές αυτό υπόστρωμα.

Γ ια την καλύτερη μελέτη του θαλάσσιου περιβάλοντος 
καθιερώθηκαν οικολογικές ζώνες, με σταθερές οικολογικές 
συνθήκες που έχουν χαρακτηριστικούς πληθυσμούς. Οι 
βενθονικοί οργανισμοί που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι 
Μ αλάκια, κατανέμονται από την ακτή, μέχρι τα μεγάλα βάθη, 
βάσει της τοπογραφικής τους θέσης σε βαθμίδες, που η 
ονομασία τους για την Μεσόγειο καθιερώθηκε από τους 
Γάλλους Peres κα ι Picard, 1964.

Υπερπαράλια, Υπεραιγιαλίτιδα (Supralittoral)

Είναι η περ ιοχή  που βρέχεται από τον ψεκασμό των κυμάτων. 
Συνήθως δεν βρίσκεται κάτω από το νερό και μερικές φορές 
δέχετα ι την επίδραση του γλυκού νερού. Στη χλω ρίδα της 
ζώνης αυτής περιλαμβάνονται Λειχήνες (Verrucaria), 
Κυανοφύκη κα ι Χλωροφύκη. Στις βραχώδεις ακτές ζουν Ισόποδα 
και Θ υσανόποδα (Baianus). Από τα Μαλάκια, το Γαστερόποδο 
(Littorina) ζει στις  σχισμές και στις κοιλότητες των βράχων, 
καμιά  φορά ανεβαίνει και η (Patella). Στις αμμώδεις ακτές τα 
είδη ε ίνα ι πολύ λ ίγα, κυρίως Α μφ ίποδα Καρκινοειδή.

Μεσοπαράλια,Μεσοπαλιρροιακή,Μεσοαιγιαλίτιδα (Mediolit- 
toral).

Είναι η ζώνη των παλιρροιών. Η περιοχή αυτή δεν βρέχεται 
συνέχεια  από το νερό. Στη Μεσόγειο η παλίρρο ια  ε ίνα ι ασθενής 
κα ι ο κύριος ρυθμιστής της στάθμης της θάλασσας ε ίνα ι ο 
άνεμος κα ι η ατμοσφαιρ ική π ίεση. Η βαθμίδα αυτή διακρ ίνετα ι 
σε ανώτερη κα ι κατώτερη. Στις βραχώδεις περ ιοχές αφθονούν 
τα Θυσάνόποδα (Baianus). Ορισμένες περ ιοχές καλύπτονται 
από μονοκύτταρα Φύκη. Είναι η περιοχή της (Patella: Ρ. rustica 
άνω- Ρ. caerulea κάτω). Πιο κάτω, εκεί που τα φύκη 
Lithophyllum δημιουργούν επιστρώ ματα, βρίσκουν καταφύγιο 
π ο λλά  Μ αλάκια, όπως Fissurela, Monodonta, Gibbula, αλλά και 
Π ολύχαιτοι, Καρκινοειδή κ.ά. Στις αμμώδεις περ ιοχές της 
βαθμίδας αυτής ζουν Πολύχαιτοι, Καρκινοειδή, Αμφίποδα, 
Ισόποδα και άφθονα Δίθυρα Μαλάκια, όπως Donax, Donacilla, 
ανάλογα με το μέγεθος και τη σύσταση των κόκκων του 
ιζήματος.
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Υποπαράλια, Ύποαιγιαλίτιδα (Infralittoral)

Στη Μ εσόγειο η βαθμίδα αυτή αρχίζει από το βάθος, στο 
οποίο  όλο ι ο ι πληθυσμοί βρίσκονται διαρκώς μέσα στο νερό και 
φ τάνει περ ίπου  στα 30-40 μέτρα, δηλαδή μέχρι εκε ί όπου δεν 
αναπτύσσοντα ι π ιο  βαθιά θαλάσσια Φανερόγαμα η (Posidonia) ή 
τα φ ω τό φ ιλα  Φύκη. Στη ζώνη αυτή με την πλούσ ια  χλω ρίδα  ζει 
μεγάλος αριθμός ειδών. Στους βραχώδεις βυθούς, στο σκληρό 
υπόστρωμα υπάρχουν περιοχές με πολλά  φύκη, Ροδοφύκη 
(Corallina, Ceramium), Χλωροφύκη (Ulva, Cladophora), Φαιοφύκη 
(Cystoseira) κα ι Κοράλλια. Ανάμεσά τους ζουν Νηματώδεις 
Π ολύχαιτο ι, Καρκινοειδή, Εχινόδερμα, Ιχθείς και Μ αλάκια.

Στο μαλακό υπόστρωμα στις προστατευμένες περιοχές, 
χω ρ ίς  πολλά  φυτά ανάμεσα στα χα λ ίκ ια  ή στη λάσπη, υπάρχουν 
συχνά τα Cerithium, Loripes, Venus κ.ά. Εκεί όπου επ ικρατε ί η 
άμμος, ζουν Μ αλάκια όπως Tellina, Dosinia, M actra, Cardium 
κ.ά. Στη ζώνη αυτή αισθητή ε ίνα ι η παρουσία του ενδημικού 
φυτού στη Μ εσόγειο Posidonia oceánica που συχνά δημιουργεί 
λε ιμώ νες. Ανάμεσα στα φύλλα της, κάτω από αυτά, στα 
ριζώ ματα κα ι στο ίζημα, στο (matte) αναπτύσσονται πολλο ί 
οργανισμοί. Το φθινόπωρο τα φ ύλλα της μεταφέρονται στην 
ακτή και δημιουργούν στρώματα μεγάλου πάχους.

Βαθυπαράλια, Περιαιγιαλίτιδα (Circalittoral)

Είναι η βαθμίδα που παύουν να υπάρχουν τα φ ω τό φ ιλα  φυτά 
παραχω ρώ ντας τη θέση τους στα σκ ιάφ ιλα . Κάτω από αυτήν 
δεν αναπτύσσοντα ι πλέον φυτά. Στη Μεσόγειο καταλαμβάνει το 
θαλάσσιο χώρο από το βάθος των 30-40 μέχρι τα 150 μέτρα. 
Δ ιάφορα είδη φυκών όπως Ροδοφύκη δημιουργούν τους 
κατάλληλους βιοτόπους όπου ζουν κα ι κ ινούνται πολλά  είδη 
ζώων. Ε ίναι χαρακτηριστικός για τη Μεσόγειο κοραλλιογενής 
πληθυσμός: Ανθόζωα, Σπόγγοι, Βρυόζωα, Πολύχαιτοι,
Γαστερόποδα και Δίθυρα.

Στο μαλακό υπόστρωμα υπάρχουν περ ιοχές με βιογενή 
θρύμματα, θραύσματα οστράκων και άφθονα Δίθυρα,
Γαστερόποδα και Σκαφόποδα, Εχινόδερμα, Α σκίδ ια  κ.ά. Σε βυθό 
με ιλύ ζουν Μ αλάκια, Πολύχαιτοι και λ ίγα  Εχινόδερμα.

Ακολουθούν οι βαθμίδες του αφυτικού συστήματος όπου ο 
αριθμός των ειδών μειώ νεται και επ ικρατε ί το σκοτάδι. Ε ίναι η 
βαθεία βαθμίς (Bathyal) μέχρι τα 3000 μέτρα, η Αβυσσαία 
(Abyssal) μέχρ ι τα 7000 μέτρα, και η Αδαία (Hadal) πάνω  από 
7000 μέτρα, που αντ ιστο ιχε ί στις  μεγάλες υποθαλάσσιες 
τάφρους.

Η Μ εσόγειος, παρ ’ όλο που ε ίνα ι ολιγοτροφ ική θάλασσα, 
σχετ ικά  πτω χή σε θρεπτικά συστατικά, με μικρό αριθμό 
ατόμων, εν τούτοις από ποιοτικής απόψεως, δηλαδή αριθμού 
ειδών θεω ρείτα ι από τις πλέον πλούσιες θάλασσες, γεγονός 
που συνδέετα ι με την γεωλογική και παλα ιογεω γραφ ική εξέλιξή 
της. Όμως, ως κλειστή θάλασσα με ασθενή παράκτια  ρεύματα, 
σχεδόν χω ρίς παλίρρο ιες, με ανανέωση των υδάτων της κάθε 
80-100 χρόνια , παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα
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αυτοκαθαρισμού που δεν επαρκεί στη διατήρηση της 
εύθραυστης ισορροπίας των οικοσυστημάτων της.



ί
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Μ ΑΛΑΚΙΑ - ΦΥΛΟ Μ ΑΛΑΚΙΑ

Τα Μ αλάκια ε ίνα ι ένα από τα αρχαιότερα και π ιο  σημαντικά 
φύλα του ζωικού βασιλείου. Περιλαμβάνουν πάνω από 130.000 
είδη με π ιο  γνωστά τα μύδια, τα στρείδ ια , τα κτένια, τα 
σαλιγκάρ ια , τ ις  σουπιές, τα χταπόδια , τον ναυτίλο και τον 
αργοναύτη.

Χ αρακτηρίζονται από το μαλακό τους σώ μα (Μ αλάκια), το 
οποίο  προστατεύουν συνήθως με το όστρακο, την ωραία αυτή 
κατο ικ ία  που κατασκευάζουν τόσο έντεχνα για  να 
εγκατασταθούν καθόλο το διάστημα της ζωής τους.

Τα Μ αλάκια έχουν πολύ π α λ ιά  γεωλογική ιστορία. 
Εμφανίστηκαν στον Παλαιοζωικό αιώνα πρ ιν  από 570 
εκατομμύρια χρόνια  περίπου. Από τους πρώτους μάρτυρες της 
δημιουργίας των σημερινών ωκεανών, περισσότερο ίσω ς από 
όλα τα άλλα ζώα, πήραν μέρος στ ις  πολύπλοκες γεωλογικές 
αλλαγές. Εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα κα ι ανέπτυξαν μεγάλη 
π ο ικ ιλ ία  ειδώ ν. Είχαν ευρεία εξάπλωση και προσαρμόστηκαν 
στις  νέες συνθήκες ζωής. Ορισμένα είδη, όπως οι Αμμω νίτες 
κα ι ο ι Ιππουρ ίτες, εξαφανίστηκαν πρ ιν  από 65 εκατομμύρια 
χρόνια . Τα Μ αλάκια ως απολιθώ ματα ή ως ζωντανοί οργανισμοί 
που ζουν στη θάλασσα, στα γλυκά νερά κα ι στην ξηρά, 
αποτελούν τους καλύτερους καθοδηγητές για  την μελέτη της 
εξέλιξης του πλανήτη.

Το φύλο Μαλάκια περ ιλαμβάνει τ ις  ομοταξίες
Α πλακοφ όρα, Μ ονοπλακοφόρα, Πολυπλακοφόρα, Γαστερόποδα, 
Σκαφόποδα, Δίθυρα, Κεφαλόποδα. Είναι ζώα ασπόνδυλα, 
βασικά χω ρίς μεταμέρεια. Τα περ ισσότερα έχουν εξωτερικό 
όστρακο, λ ιγότερο εσωτερικό και άλλα δεν έχουν καθόλου. 
Παρουσιάζουν αμφ ίπλευρη συμμετρία, τουλάχιστον στα πρώτα 
στάδια  της ανάπτυξής τους.

Το σώ μα τους αποτελείτα ι από το κεφ άλι, το πόδι, το 
μανδύα κα ι το σπλαγχνικό  σάκο. Τα περ ισσότερα έχουν κεφ άλι 
με στόμα, μάτια  και κεραίες. Το πόδι, στην κο ιλ ιακή πλευρά 
ε ίνα ι μια μυώδης προεκβολή του σώματος. Η κατασκευή, η 
λε ιτουργία  και η μορφή του διαφέρουν από είδος σε είδος. 
Χρησιμεύει γ ια  την μετακίνηση, ερπ ισμό, κολύμβηση, στήριξη ή 
ακόμη γ ια  σκάψιμο στο βυθό. Ε ίναι επ ίμηκες κα ι πλατύ σαν 
πέλμα, τρ ιγω νικό, κωνικό ή με προεκβολές όπως τα παραπόδια.

Ο μανδύας, μία ή δύο δερματικές πτυχές, καλύπτει ολόκληρη 
τη σ π λαχν ική  μάζα, εκτελεί διάφορες λειτουργίες και εκκρίνει 
το όστρακο. Ανάμεσα στο μανδύα και τη σπλαχν ική  μάζα 
δημιουργείτα ι η μανδυακή κοιλότητα, που π ερ ιέχε ι τα βράγχια, 
την έδρα κα ι τ ις  απεκκριτ ικές οπές. Τα βράγχια ή κτενίδ ια , τα 
κύρια όργανα του αναπνευστικού συστήματος ε ίνα ι ένα, δύο ή 
περ ισσότερα . Συνήθως είνα ι σαν φ υλλάρια  ή νημάτια. Μαζί με 
τα διάφ ορα όργανα του κυκλοφοριακού, ρυθμίζουν την 
οξυγόνωση του αίματος. Τα βράγχια σε ορισμένα είδη 
φ ιλτράρουν το νερό και κατακρατούν τεμα χ ίδ ια  τροφής. 
Ο ρισμένα όμως θαλάσσια Μ αλάκια, τα σαλιγκάρ ια  της ξηράς
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και του γλυκού νερού, αναπνέουν με έναν τύπο πνεύμονα. Ο 
σπλαγχνικός σάκος περ ιέχει τα περισσότερα από τα εσωτερικά 
όργανα αναπαραγωγής, απέκκρισης, πέψης, την καρδιά και τα 
άλλα όργανα του κυκλοφορικού. Το αίμα τους ε ίνα ι άχρωμο έως 
κυανό με αιμοκυανίνη. Μερικά είδη (Arcidae) έχουν κόκκινο αίμα 
με αιμογλοβίνη.

Το π επ τ ικό  σύστημα είνα ι καλά ανεπτυγμένο. Τα 
περ ισσότερα Μ αλάκια, εκτός από τα Δίθυρα, ε ίνα ι εφοδιασμένα 
στη στοματική  κοιλότητα με ειδ ικό ξύστρο, τη “ radula” που 
χρησιμεύει κυρίως στον τεμαχισμό της τροφής.

Το νευρικό σύστημα στις κατώτερες ομάδες των Μαλακίων 
ε ίνα ι απλό, ενώ στις ανώτερες ε ίνα ι π ιο  εξελιγμένο. Βασικά 
περ ιλαμβάνει νευρικά σχοιν ιά  και ζευγάρια γάγγλια.

Το γεννητικό σύστημα δεν είνα ι κοινό σε όλα τα Μ αλάκια. Τα 
περ ισσότερα ε ίνα ι ζώα γονοχωριστικά. Υπάρχουν θηλικά, 
αρσενικά άτομα, αλλά και αρκετά ερμαφρόδιτα. Η γονιμοποίηση 
γ ίνετα ι εξω τερ ικά  ή εσωτερικά. Ό λα σχεδόν τα Μ αλάκια 
γεννούν αυγά από λίγες εκατοντάδες μέχρι μερικά 
εκατομμύρια. Υπάρχουν και λ ίγα  ζωοτόκα και ωοζωοτόκα είδη. 
Ο ρισμένα είδη αποθέτουν τα αυγά τους κατ’ ευθείαν στο 
πλαγκτόν (Patella). Άλλα πά λ ι μέσα σε ζελατινώδες περίβλημα 
(Trlcolla pullus). Σε πολλά είδη ενώνονται μεταξύ τους και 
σχηματίζουν κάψουλες που κολλούν στο υπόστρωμα (Murex, 
Fusinus, Columbella,K.à.) ή παίρνουν μορφή κορδονιού (Aplysia, 
Gibbula, B ittium , Turrite lla) ή ακόμη μορφή κολάρου (Natica). Η 
ανάπτυξή τους ε ίνα ι άμεση, όταν τα έμβρυα ε ίνα ι από την αρχή 
τέλε ια  άτομα ή έμμεση, όταν ο οργανισμός περνά από ένα 
προνυμφ ικό στάδιο.

Οι προνύμφες ανάλογα με τη διατροφή τους διακρ ίνονται σε 
λεκιθοτρόφους, όταν τρέφονται από τη λέκιθο του αυγού, και 
σε πλαγκτοτρόφους, όταν τρέφονται από το πλαγκτόν. Οι 
πλαγκτοτρόφ ες προνύμφες μπορούν να μένουν στο πλαγκτόν 
από λ ίγες ώρες μέχρι μερικές εβδομάδες ή μήνες. Η παραμονή 
των προνυμφών στο πλαγκτόν έχει ιδ ια ίτερη σημασία γ ια  κάθε 
θαλάσσιο οργανισμό και συνδέεται άμεσα με τη διασπορά. Η 
προνύμφη στα περισσότερα είδη ε ίνα ι του τύπου της 
τροχοφόρου. Σε ορισμένες ομάδες μετασχηματίζετα ι σε 
πεπλοφ όρο. Στα Δίθυρα του γλυκού νερού η προνύμφη λέγεται 
γλω χ ίδ ιο . Τα περισσότερα Γαστερόποδα και Δίθυρα έχουν 
πλαγκτοτρόφ ους προνύμφες. Λεκιθοτρόφες προνύμφες έχουν 
τα Πολυπλακοφόρα, τα Σκαφόποδα, καθώς και ορ ισμένα είδη 
Διθύρων.

Τα Κεφ αλόποδα, π ιο  εξελιγμένα, γεννούν αυγά που 
αποθέτουν κατά ομάδες. Η ανάπτυξή τους ε ίνα ι άμεση χωρίς 
προνυμφ ικά  στάδια .

α) Πού £ουν:

Τα Μ αλάκια έχουν ευρεία εξάπλωση. Ζουν κυρίως στην ξηρά, 
στα γλυκά κα ι υφάλμυρα νερά, στη θάλασσα, από την ακτή 
μέχρι τα μεγάλα βάθη, από την υπερα ιγ ιαλ ίτ ιδα  μέχρι την 
άβυσσο.



CoralHophila. Ο φίλος των Κοραλλιών Οι καλόγνωμες Arca κρύβονται στις σχισμές των βράχων 
και κολλάνε γερά με τη βύσσο τους

Τα Οπισθοβράγχια Dons πάνω σε Δημόσπογγους. (Λεγραινά, 25 μ. βάθος)

Πίννες, Pinna ανάμεσα στα πυκνά φύλλα της Ποσειδωνίας Posidonia oceánica (Ανάβυσσος, 5 μ. βάθος)
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Εκτεθειμένα στους βράχους, μέσα σε λακούβες ή σχισμές, 
δέχονται μόνο τον ψεκασμό των κυμάτων (Littorina). Ά λλα ζουν 
κολλημένα γερά με το πόδι τους στους βράχους και 
αντιστέκοντα ι στο κτύπημα των κυμάτων (Patella) ή και κάτω 
από αυτούς όπως οι χιτώνες, αποφεύγοντας το φώς της 
ημέρας. Μερικά είδη κολλούν με τη βύσσο τους (Arca) πάνω σε 
πέτρες και άλλα σκληρά υποστρώματα και άλλα προτιμούν τις 
κοραλλιογενείς περιοχές (Cotalliophjla). Πολλά Δίθυρα ζουν 
στις απέραντες αμμώδεις ακτές κρυμμένα στην άμμο, 
στερεω μένα στο βυθό με το ισχυρό πόδι τους. Με τα σ ιφώ νια  
τους και τις κεραίες τους που πάλλοντα ι διαρκώς παίρνουν την 
τροφή τους από το νερό. Άλλα π ά λ ι ζουν ακουμπισμένα ελαφρά 
μέ τις θολωτές θυρίδες τους (Pecten) πάνω στην άμμο του 
βυθού και άλλα μισοβυθισμένα. Πολλά είδη προτιμούν βυθό 
πλούσιο σε βιογενή και άλλα ιζήματα, με θρύμματα από 
κοχύλια, αποσαθρωμένα κοράλλια κ .λ .π . και άλλα βυθό με ιλύ 
(Corbula).

Μ αλάκια ζουν και ανάμεσα στα θαλάσσια φυτά που συχνά 
δημιουργούν λειβάδια, όπως οι Ποσειδώνιες (Posidonia), πάνω 
στα ριζώματα, στα φύλλα τους ή κάτω από αυτά. Ένας 
ατέλειω τος μικρόκοσμος βρίσκει καταφύγιο ανάμεσα στα φύκια 
(Rissoidae).

Πολλές φορές το σχήμα, το χρώμα, αλλά κα ι η γενική 
κατασκευή του οστράκου αντικατοπτρίζουν το περ ιβάλλον όπου 
συνήθως ζει ένα είδος, π .χ . κοχύλια που ζουν σε περ ιοχές που 
δέχοντα ι την επίδραση των κυμάτων, έχουν ισ χ υ ρ ό . όστρακο 
(Spondylus). Αντίθετα, μερικά πελαγιΚά είδη έχουν λεπτό και 
εύθραυστο όστρακο (Janthina). Τα Δίθυρα που ζουν σε βαθύτερα 
νερά έχουν μικρό και λεπτό όστρακο, συνήθως λευκό (Nucula). 
Οι αντ ιπρόσ ω πο ι των τροπικών θαλασσών έχουν όστρακο παχύ 
με έντονους χρωματισμούς.

Β) Πώο κινούνται:

Τα περ ισσότερα  Μ αλάκια ε ίνα ι βενθικοί οργανισμοί και 
βρ ίσκονται σε όλες τις βιοκοινωνίες. Ζουν κοντά, πάνω και 
μέσα στο βυθό. Μ ετακινούνται ελεύθερα (Pecten), κολυμπούν 
(Aplysia), έρποντα ι (Chiton), ή κάνουν άλματα (Cardium) με τη 
βοήθεια του ποδιού τους. Δ ιεισδύουν μέσα στο ίζημα (Solen), 
ανοίγουν στοές που τις χτίζουν με κόκκους άμμου και βλέννα. 
Ά λλα π ά λ ι τρυπούν ξύλα, όστρακα, βράχους, με μηχανικές 
κ ινήσεις με τη βοήθεια του οστράκου τους (Teredo, Pholas). 
Ά λλα  εκκρ ίνοντας χημικές ουσίες (Lithodomus, Gastrochaena) 
διαβρώνουν το βράχο και ζουν στ ις  τρύπες που ανοίγουν. 
Πολλά είδη ζουν προσκολλημένα με τη βύσσο τους (Mytilus) ή 
με τ ις  θυρίδες τους (Chama, Spondylus) πάνω σε βράχους, 
πέτρες κα ι άλλα  σκληρά αντικείμενα. Μερικά είδη είνα ι 
π ελα γ ικο ί ή νηκτ ικο ί οργανισμοί. Προτιμώντας την ελεύθερη 
ζωή κολυμπούν στο πέλαγος διασχίζοντας τ ις  θάλασσες 
(Janthina) όπω ς τα περισσότερα Κεφαλόποδα κ.ά.

vi Πώς τοεωονται:



Χιτώνας αναζητώντας την τροφή του στα φυτικά επιχρίσμα

τα των βράχων

ΕΓΠθ ι̂ηυΙβ ΐΊυζθΓοΙιι αναζητώντας την τροφή της Κοχύλια με οπή από σαρκοφάγο Γαστερόποδα
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Τα Μ αλάκια περιλαμβάνουν όλους τους τροφικούς 
τύπους: Δηλαδή υπάρχουν, φυτοφάγα, ιζηματοφάγα,
α ιω ρηματοφάγα, σαρκοφάγο, νεκροφάγο και παράσιτα.

Τα φ υτικά  επ ιχρ ίσματα  των βραχών, μικρά φύκη ή ακόμη και 
μεγαλύτερα φυτά αποτελούν την κύρια τροφή των φυτοφάγων 
(οθΓΚΙιιυΓη). Τα οργανικά υπολείμματα ή οι μ ικροοργανισμοί που 
βρίσκονται ανάμεσα στους κόκκους του ιζήματος, αποτελούν 
την τροφή των ιζηματοφάγων.

Οι α ιω ρηματοφάγοι τα περισσότερα Δίθυρα τρέφ οντα ι με 
πλαγκτονικούς και άλλους ζωντανούς οργανισμούς, καθώς και 
με οργανικά υπολείμματα που αιωρούνται στο νερό, όπως 
σκώληκες, εχινόδερμα, υδρόζωα, σπόγγους κ.ά. Διηθούν στα 
βράγχια τους το νερό που ε ισέρχετα ι με το σ ίφ ω να εισόδου, 
κατακρατούν εκτός από το οξυγόνο, τα τεμα χίδ ια  της τροφής, 
κα ι το αποβάλλουν από το σ ίφω να εξόδου. Τα τεμα χ ίδ ια  της 
τροφής μεταφ έρονται από τα βράγχια στο στόμα με τη βοήθεια 
στοματικώ ν λοβών ή και άλλων εξαρτημάτων. Πολλά είδη 
διαθέτουν κεραίες και βλεφαρίδες γ ια  τη σύλληψη της τροφής.

Τα σαρκοφάγο (Νβίϊοβ) τρέφ ονται με ζωντανούς 
οργανισμούς. Τρυπούν με ειδική δ ιαδ ικασ ία  το όστρακο άλλων 
μαλάκιω ν κα ι καταβροχθίζουν το ζώο. Μερίκα είδη διαθέτουν 
μακριά προβοσκίδα, στοματικούς λοβούς και άλλα εξαρτήματα. 
Τα παράσ ιτα , τέλος, χωρίς ράδουλα απομυζούν με την 
προβοσκίδα τους, τους χυμούς των ζώων (ΕυΠιηα).

δ ϊ Πόσο Εοιιν:

Η δ ιάρκεια  ζωής των Μαλάκιων π ο ικ ίλ λ ε ι από είδος σε είδος. 
Πολλά είδη ζουν ένα, δύο ή τρία χρόνια, Το είδος ϋΗ οπηβ έχει 
υπολογ ισ τε ί ότ ι φθάνει και τα 20 χρόνια, ενώ η ΑρΙγεϊθ φθάνει 
τα 5 χρόνια . Το είδος Τπάβοηβ 91988 του Ινδοειρηνικού ζει πολύ 
περ ισσότερο από τον άνθρωπο και φθάνει τα 150 χρόνια. Όμως 
ο ι πληροφ ορίες γ ια  τη διάρκεια ζωής αυτών των οργανισμών 
ε ίνα ι ελ λ ιπ ε ίς , γ ια τ ί η παρακολούθησή τους στο φυσικό 
περ ιβάλλον ε ίνα ι πολύ δυσχερής.



f  :

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

V ________________________________
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

1.ΟΣΤΡΑΚΟ

Το όστρακο κογχύλι ή κοχύλι σχηματίζετα ι από τις εκκρίσεις 
των αδένων του μανδύα, η επ ιφ άνεια  του οποίου ε ίνα ι άλλοτε 
πολύ μεγάλη και άλλοτε περιορισμένη, μπορεί να ε ίνα ι μία ή 
δύο “δερματικές” πτυχές που σκεπάζουν το σώμα του ζώου.

Τα κύρια συστατικά του οστράκου ε ίνα ι το ανθρακικό 
ασβέστιο (ΟθΟΟΘ) και η κογχυολίνη. Το ανθρακικό ασβέστιο 
εμφ ανίζετα ι με δύο μορφές: ασβεστίτη και αραγωνίτη που 
κρυσταλλούνται αντίστο ιχα στο τριγω νικό και ρομβικό 
σύστημα. Οι κρύσταλλοι συνενώνονται με μία οργανική ουσία 
την κογχυολίνη, τη σκληροπρωτείνη (013Η18011Ν9).

Το κράσπεδο του μανδύα δ ια ιρε ίτα ι σε 2-3 λοβούς που 
φέρουν εξειδ ικευμένα κύτταρα, τα οποία  λαμβάνουν μέρος στο 
σχηματισμό του οστράκου και στην παραγωγή των χρωστικών 
ουσιών. Τα υλικά του οστράκου εκκρίνονται πρώ τα στον 
περιμανδυακό χώρο και στη συνέχεια γ ίνετα ι η απόθεσή τους.

Το όστρακο αποτελε ίτα ι βασικά από 3 στρώ ματα, το 
περ ιόστρακο, το κυρίως όστρακο και το υπόστρακο.

1) Π ερ ιόσ τρακο  ή επ ιδ ερ μ ίδ α : Το περιόστρακο, το εξωτερικό 
στρώμα ε ίνα ι οργανικής προέλευσης και αποτελε ί το κάλυμμα 
του οστράκου που το προστατεύει από τα βλαβερά σ το ιχε ία  
του περ ιβάλλοντος. Περιόστρακο δεν έχουν όλα τα Μ αλάκια.

2) Κ υρ ίω ς όστρακο ή πρ ισ μ α τ ική  σ τ ιβ ά δ α : Α ποτελε ί το
δεύτερο κατά σειρά στρώμα. Σχηματίζετα ι από μικροσκοπικούς 
κρυστάλλους, συνήθως ασβεστίτη ή αραγωνίτη που
δ ιατάσσοντα ι κάθετα προς το περιόστρακο. Οι κρύσταλλοι 
συνδέονται μεταξύ τους με τη κογχυολίνη. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργείτα ι ένα είδος μωσαϊκού που εξασφ αλίζε ι την 
ανθεκτικότητα και την ελαστικότητα του οστράκου.

3) Υ π όσ τρ α κο , εσ ω τερ ικό  ή μα ρ γα ρ ιτώ δες : Α ποτελε ί την 
εσω τερική επ ιφ ά νε ια  του οστράκου. Έ χει την ίδ ια  χημική 
σύσταση με το πρ ισματικό  στρώμα, αλλά αποτελε ίτα ι από 
πλάκες σχεδόν οριζόντιες, παράλληλες μεταξύ τους. Το 
υπόστρακο ε ίνα ι πορσελανώδες, όταν οι ασβεστιτικές πλάκες 
ε ίνα ι επ ίπ εδες  και παχιές, μαργαριτώδες (ηεοΓθυε), όταν οι 
αραγω νιτικές πλάκες ε ίνα ι λεπτές  σαν ελάσματα και 
κυματιστές. Ο αριθμός των στρωμάτων, η υφή, η δομή, η 
ορυκτολογική τους σύσταση κ.λ .π . πο ικ ίλλουν στα διάφορα είδη 
Μ αλακίων.

Ανάπτυξη κα ι μορφή: Η μορφή, η διακόσμηση και γενικά η 
δ ιαμόρφω ση της εξωτερικής επ ιφ άνε ιας  του οστράκου μαζί με 
ορισμένους ανατομικούς χαρακτήρες, μας οδηγούν συχνά στον 
προσδ ιορ ισμό κα ι στην ταξινόμηση του Μ αλακίου. Ξεκινώντας 
από το εμβρυακό κοχύλι που αποτελε ί κα ι αυτό στο ιχε ίο  
ταξινόμησης, μεγαλώ νει συνεχώς το όστρακο εξασφαλίζοντας



η

Ακτινογραφία διαφόρων οστράκων. Διακρίνεται η άτρακτος
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τη διαρκή προστασ ία  του οργανισμού. Η ανάπτυξη εκδηλώνεται 
άμεσα με τα στάδια  αυξήσεως, που άλλοτε ε ίνα ι λιγότερο και 
άλλοτε περ ισσότερο εμφανή. Οι γραμμές αυξήσεως στα 
Γ αστερόποδα ε ίνα ι αξονικές, πα ρ ’ όλο που η περ ιέλιξη 
δ ιαταράσσει την ομαλότητα της επ ιφ άνε ιας . Στα Δίθυρα οι 
γραμμές αυξήσεως ε ίνα ι συγκεντρικές (ομόκεντρες), καθώς νέο 
υλικό προστίθετα ι στα διαδοχικά άκρα. Τα Πολυπλακοφόρα 
διευρύνουν τ ις  πλάκες τους προσθέτοντας νέα συγκεντρικά 
δακτυλίδ ια  αναπτύξεως. Στα Σκαφόποδα που έχουν μορφή 
σωλήνα η ανάπτυξη γ ίνετα ι στο μεγαλύτερο άνοιγμα.

Χ ρώ μα κ α ι χρ ω μ α τ ική  δ ιακόσμησ η : Η μέγαλη π ο ικ ιλ ία  σε 
χρώμα κα ι χρω ματική διακόσμηση της εξωτερικής επ ιφ άνειας 
του οστράκου ε ίνα ι αποτέλεσμα διεργασιών εξειδικευμένων 
κυττάρων που εκκρίνουν τις χρωστικές ουσίες, όπως μελανίνη, 
πορφυρίνη, πυρρόλη, καροτινοειδή, καθώς και χρω μοπρω τείνες.

Το βασικό χρώμα οφ είλετα ι συνήθως στη συνεχή 
δραστηριότητα όλων των χρωστικών κυττάρων που ε ίνα ι πυκνά, 
ενώ τα χρω ματικά  σχέδια οφ είλοντα ι στην κατά ομάδες και 
δ ια λε ίμ μα τα  δραστηριότητα των κυττάρων. Με αυτό το πα ιχν ίδ ι 
των προκαθορισμένων διακοπών απόθεσης δημιουργούνται 
π ο ικ ίλα  έγχρωμα σχέδια. Τα χρώ ματα δ ιαμοιράζονται στην 
επ ιφ ά νε ια  του κοχυλιού ως ακτίνες, κηλίδες, ζιγκ-ζαγκ, 
έγχρωμες ζώνες κ .λ .π .

Στην ανάπτυξη, στη διαμόρφωση του οστράκου και στην 
π ο ικ ιλ ία  των χρωμάτων επιδρά άμεσα το περ ιβάλλον. Η τροφή, 
το φώς, το βάθος, η αλατότητα, η θερμοκρασία, η 
περ ιεκτηκότητα σε άλατα κ.λ .π . αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες. Σε ορισμένες περ ιπ τώ σ εις  το χρώμα του 
οστράκου δ ιατηρείτα ι αναλλοίωτο και στα απολιθω μένα 
όστρακα.

α)Πώιια-Ράδουλα/Ξύστοο:

Το στοματικό  άνοιγμα των Γαστερόποδων κλε ίνε ι με το πώμα 
(operculum). Ε ίναι ένας σχηματισμός σαν πλάκα, κολλημένος 
στο πόδ ι του ζώου. Το σχήμα του π ο ικ ίλ λ ε ι από είδος σε είδος. 
Μ πορεί να ε ίνα ι ελλειψοειδές, κυκλικό, δρεπανόμορφο, 
σπε ιροε ιδές , με πυρήνα,στο κέντρο ή στο άκρο. Πάντα όμως η 
μορφή του ε ίνα ι χαρακτηριστική γ ια  κάθε είδος.

Το πώ μα  μπορεί να ε ίνα ι ασβεστολιθικό ή κεράτινο. Τα 
Murex, Cassis, Triton, έχουν κεράτινο. Οι Phasianella, Astraea, 
μερικά είδη Natica, έχουν ασβεστολιθικό.

Τα ασβεστολιθ ικό  πώ ματα τα χρησιμοποιούν γ ια  να 
κατασκευάζουν κοσμήματα, όπως το γνωστό ματάκι της 
θάλασσας (πώ μα  της Astraea rugosa).

Ο ρισμένα χερσα ία  Γ αστερόποδα φέρουν ένα προσωρινό 
κάλυμμα ασβεστολιθ ικό ή χ ιτ ινώ δες που φράζει το στοματικό 
άνοιγμα κα ι λέγετα ι επίφραγμα. Συνήθως σχηματίζετα ι κατά τη 
δ ιάρκεια  των ξηρών και ψυχρών εποχών.

Τα περ ισ σότερα  Μαλάκια με εξαίρεση τα Δίθυρα ε ίνα ι 
εφ οδ ισμένα με ένα ειδικό σχηματισμό, τη ράδουλα, που 
βρ ίσκεται στη βάση της στοματικής κοιλότητας και χρησιμεύει



Διάφορες μορφές του οστράκου στα Γαστερόποδα
ΡΑ

Πώματα Γαστερόποδων
1. ώδβ/Όη/β ΐΓϋοηίε νεηβρείε
2. Γ/ΐα/ε ίΊββΓΠβείΟΓηθ

3. Αεηεβε Γυροε2
4. Ν3ϋ03ίίυ$ ρυηοίβΐυΞ
5. Νβνβπίβ ¡οεβρΝηίβ
6. ΤωπουΙεπόρείε ηυηουΐυε
7. Μυίβχ ΟίβηάΒπε

V

Διάφοροι τύποι πωμάτων 
α. υποσπειροειδές 
6. πολυσπειροειδές 
γ. κωνικό 
δ. ονυχόμορφο 
ε. ονυχόμορφο του βίΓΟΓηΰα
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για να ξύνει το ζώο την τροφή του από τους βράχους ή ακόμη 
και γ ια  τον τεμαχισμό της. Σε μερικά είδη χρησιμεύει και για το 
άνοιγμα οπών σε ξένα σώματα. Την αναφέρει πρώτος ο 
Αριστοτέλης και στη συνέχεια ο Δανός Swammrdamm τον 170 
αιώνα. Ο πρώτος που απεικόνισε τη ράδουλα ήταν o Poli (1758). 
Είναι μια γλωσσοειδής τα ιν ία  σαν μεμβράνη από χ ιτ ίνη  που 
στηρίζετα ι πάνω  σε μια μυώδη χόνδρινη ράβδο, την 
οδοντοφόρο. Φέρει χιτινώδη δοντίδια δ ιατεταγμένα σε 
εγκάρσιες σειρές. Σε κάθε εγκάρσια σειρά υπάρχουν πέντε 
ομάδες ομοίω ν δοντιδίων. Ο αριθμός των δοντιδ ίω ν σε κάθε 
ομάδα π ο ικ ίλ ε ι και ανάλογα έχουμε τους διάφορους τύπους 
ράδουλας. Στο μέσο κάθε σειράς βρίσκεται το κεντρικό δόντι, 
στις  δύο πλευρές τα πλευρικά και προς τα έξω τα 
περ ιφ ερειακά . Σε μερικά χερσαία είδη η ράδουλα έχε ι 800.000 
δοντίδ ια. Δεν ε ίνα ι εξακριβωμένο πόσα δοντίδια κατασκευάζουν 
ορισμένα Γαστερόποδα κατά τη δ ιάρκεια  της ζωής τους. Όταν 
πέφτουν τα π α λ ιά  δόντια, δημιουργούνται νέα σε μια θήκη που 
βρίσκεται προς το βάθος της στοματικής κοιλότητας. Η 
ράδουλα αποτελε ί σημαντικό στο ιχε ίο  ταξινόμησης των 
δ ιαφόρων είδων.

Τύποι ράδουλας και αντίστοιχοι οδοντικοί τύποι:

Οι κυριότεροι τύποι της ράδουλας που απαντούν σε Μαλάκια 
ε ίνα ι οι εξής:

© Ρ ιπιδόγλωσσα(ριπ ίδιο)100/5-1/1/5-1/100.

Με πο λλά  περ ιφ ερειακά  δόντια σε κάθε σειρά, 5-1 πλευρ ικά  και 
1 αδύνατο κεντρικό δόντι. Παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα 
Α ρχαιογαστερόποδα.

Θ Δοκόγλωσσα(δοκός)3/1/2/1/3.

Σε κάθε σε ιρά  τα πλευρικά δόντια ε ίνα ι σαν αγκίστρ ια . Τα 
περ ιφ ερ ε ια κά  κα ι τα κύρια μερικές φορές λείπουν. 
Π αρατηρείται κυρίως στα Patellidae.



Τομή στοματικής περιοχής Γαστερόποδου. Διακρίνεται 

η θέση της ράδουλας

στόμα

Οι κυριότεροι τύποι της ράδουλας

Απλακοφόρο Πολυπλακοφόρο 
η .

Πτενόγλωσσα

Ραχίγλωσσα

Τοξόγλωσσα

Νηματόγλωσσα
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© Ταινιόγλω σσα(ταινία)2/1/1/1/2.

Σε κάθε σειρά υπάρχουν 7 δόντια. Ένα κεντρικό, ανά ένα 
πλευρικό κα ι ανά δύο περ ιφερειακά. Παρατηρείται σχεδόν σε 
όλα τα Μ εσογαστερόποδα.

© Π τενόγλω σσα(πτενός), (διαφανής, λεπτός).

Πολλά όμοια  μικρά δόντια που μεγαλώνουν προς την 
περ ιφ έρεια . Παρατηρείται κυρίως στα Janthinidae και 
Epitomidae.

©Ραχίγλωσσα(ράχις)0-1/1/1/1/1-0.

Έχουμε 3-5 δόντια  σε κάθε σειρά. Ένα κεντρικό στην πλάκα και 
ανά ένα πλευρικό. Παρατηρείται στα περισσότερα 
Νεογαστερόποδα.

© Τοξόγλω σσα(τόξο)1/0/0/0/1.

Η ράδουλα αυτή έχει 1 ζεύγος περ ιφερειακώ ν δοντιών σε κάθε 
σειρά, τα οπο ία  έχουν μορφή βέλους. Τα Μ αλάκια αυτά 
χρησιμοπο ιούν τα δόντια για να διοχετεύουν δηλητήριο στα 
θύματά τους. Παρατηρείται κυρίως στα Conidae, Turridae, 
Terebridae.

Θ Νηματόγλωσσα(νήμα).

Έχουν ένα νηματοειδές κεντρικό δόντι σε κάθε σειρά που 
στηρ ίζετα ι σε μ ία  διαμορφωμένη γνάθο. Παρατηρείται μόνο στα 
Cancellariidae.

Γαστερόποδα που δεν έχουν ράδουλα ε ίνα ι συνήθως τα 
παράσ ιτα  (Pyramidellidae, Eulimidae), το γένος Coralliophila, τα 
ενήλικα  άτομα του γένους Harpa και μερικά Ο πισθοβράγχια.

Β)Γ αστεοόποδα:

Τα Γαστερόποδα φέρουν όστρακο που α π οτελε ίτα ι από ένα 
μόνο τεμάχιο . Ε ίναι ένας σωλήνας ανοικτός στο ένα άκρο, που 
ελ ίσ σ ετα ι σε μία ελικοειδή σπείρα. Η περ ιέλ ιξη  γ ίνετα ι γύρω 
από ένα νοητό άξονα στη θέση της ατράκτου. Κάθε στροφή της 
σπείρας ονομάζεται ελιγμός. Στο σημείο επαφής των ελιγμών 
υπάρχει η ραφή. Στην κορυφή του οστράκου υπάρχει το 
εμβρυακό κοχύλι, η πρωτοκόγχη, που συνήθως δ ιαφ έρει από 
όλους τους άλλους ελιγμούς που αποτελούν την τελεοκόγχη. Ο 
τελευτα ίος ελιγμός είνα ι ο μεγαλύτερος. Ό λοι ο ι ελ ιγμο ί εκτός 
από τον τελευτα ίο  αποτελούν τη σπείρα  του οστράκου. Το 
φαρδύτερο σημείο κάθε ελιγμού λέγετα ι περ ιφ έρεια . Στον 
τελευτα ίο ελ ιγμό βρίσκεται η βάση, το στοματικό άνοιγμα και 
τα χείλη. Σε ορισμένα είδη στη βάση βρίσκεται μία οπή, η οποία 
ε ισ χω ρεί στην άτρακτο και λέγεται ομφαλός. Ο ομφαλός



ύψ
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Μ ήκος ή μεγίστη δ ιά μ ετρ ο ς

πάχος

Κύρια δόντια

μήκος
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μπορεί να ε ίνα ι γεμάτος με τύλο. Η περ ιφ έρεια  του στοματικού 
ανοίγματος αποτελε ί το περ ιστόμιο  που ε ίνα ι συνεχές στα 
Ολόστομα ή φέρει σ ίφ ω να (εμπρόσθιο-οπίσθ ιο) στα 
Σ ιφωνόφορα. Το εξωτερικό χε ίλος (labrum) μπορεί να είναι 
λεπτό , α ιχμηρό, με οδόντωση εσω τερικά ή παχύ,
αναδιπλω μένο. Το εσωτερικό χείλος (labium) της ατράκτου και 
το παρειακό μπορεί να είνα ι λείο με κόκκους, πτυχές ή δόντια.

Το όστρακο στα Γαστερόποδα παρουσιάζει π ο ικ ιλ ία  
μεγέθους, μορφής και στολισμού. Ε ίναι κωνικό, δισκοειδές, 
ατρακτοειδές, πυργοειδές, σφαιρ ικό, στρομβοειδές, κυλινδρικό, 
περ ιελ ιγμένο . Η επ ιφ άνε ιά  του φέρει αγκάθια, ελάσματα, 
κόμβους, τυλώ ματα, πλευρές, γραμμές, χαραγές σε σπειροειδή 
ή αξονική διάταξη.

νϊΔίθυοα και το Μαοναοιτάοι:

Τα Δίθυρα φέρουν όστρακο που αποτελε ίτα ι από δύο 
τεμάχια , τ ις  θυρίδες. Το όστρακο μπορεί να ε ίνα ι στερεό, 
λεπτό και εύθραυστο, ωοειδές, σφ αιρ ικό, φακοειδές,
δισκοειδές, καρδιόμορφο, ακρωτηριασμένο εμπρός ή π ίσω . Η 
εξωτερική επ ιφ ά νε ια  στολίζετα ι με ακτινω τές γραμμές, 
ραβδώσεις, αύλακες, φυμάτια, αγκάθια, ελάσματα κ .λ .π . Οι δύο 
θυρίδες ε ίνα ι ίσες στα Ισόθυρα κα ι άνισες στα Ανισόθυρα. Κάθε 
θυρίδα μπορεί να χω ρίζεται σε δύο ίσα ή άνισα μέρη, οπότε 
έχουμε όστρακο ισόπλευρο ή ανισόπλευρο. Σε μερικά είδη οι 
θυρίδες φέρουν προεξοχές, ω τία  ή ρύγχος. Στην κορυφή του 
οστράκου στη ραχ ια ία  γραμμή υπάρχει το εμβρυακό κοχύλι (η 
προδισοκόγχη) που αποτελεί την αρχή δημιουργίας και 
ανάπτυξης του οστράκου. Κάτω από την κορυφή βρίσκεται ο 
σπόνδυλος (Umbo). Στη ράχη εμπρός από τον σπόνδυλο 
βρίσκεται ο μηνίσκος και π ίσω  από αυτόν η άλως ή θυρεός. Τα 
χε ίλη  μπορεί να ε ίνα ι απλά ή οδοντωτά. Ο ελαστικός 
σύνδεσμος, το λιγαμέντο (ligamentum) μπορεί να είνα ι 
εσω τερικός ή εξωτερικός ή και τα δύο μαζί κα ι ελέγχε ι το 
άνοιγμα των θυρίδων. Εσωτερικά υπάρχουν τα μυϊκά 
αποτυπώ ματα που αφήνουν ο ι μύες ο ι οπο ίο ι στο ζωντανό 
Δίθυρο εξυπηρετούν, στο κλείσ ιμο των θυρίδων κα ι ε ίνα ι ένα 
στα Μ ονομυάρια και δύο στα Δ ιμυάρια, ίσα στα Ισομυάρια και 
άνισα στα Ανισομυάρια. Εσωτερικά των θυρίδων ο μανδύας 
αφήνει αποτύπω μα, τη μανδυακή γραμμή. Ανάλογα με το αν η 
μανδυακή γραμμή σχηματίζει κόλπο ή όχ ι, τα Δίθυρα 
δ ια ιρούνται σε κολπω τά και άκολπα. Ο κόλπος στη μανδυακή 
γραμμή δημιουργείτα ι από τους σ ίφω νες του ζώου. Στη ραχια ία  
πλευρά βρ ίσκετα ι το κλείθρο των δύο θυρίδων που φέρει 
δόντια. Το σχήμα, ο αριθμός, η θέση των δοντιών αλλά κα ι των 
αντ ίστο ιχω ν κοιλοτήτω ν βοηθούν πολύ στην ταξινόμηση των 
Διθύρων.

Με βάση την κατασκευή του κλείθρου τα δίθυρα δια ιρούνται
σε:

0  KpunT06ovTa(Solemya)
0  Ταξόδοντα(ΑΓ03, Glycymeris)
0  Δυσόδοντα(ΡΘθίΘη, Ostrea)
0  loo6ovTa(Spondylus)



Διάφορες μορφές του οστράκου στα Δίθυρα

σψηνοειοες

τετραπλευρικό

τραπεςοειοες

αύλακες
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0  ETGpó5ovTa(Cardium Callista)
0  Asapó5ovTa(Pholas)
0  Σχιζόδοντα(ϋηϊο)
0  naxúóovTa(Chama)

Για να καθοριστεί ποιο είνα ι το εμπρόσθιο και πο ιο το 
οπ ίσθ ιο  τμήμα του οστράκου αλλά και πο ια, θυρίδα είνα ι η 
αριστερή και πο ια  η δεξιά, χρησιμοποιούντα ι ορισμένα 
κριτήρια.

Στα περ ισσότερα οι σπόνδυλοι στρέφονται προς τα εμπρός, 
Εμπροσθόγυρα. Μερικά γένη όπως Nucula και Leda είναι 
οπισθόγυρα.

Στα Α νισόπλευρα το μακρύτερο τμήμα ε ίνα ι το πίσω. 
Εξαίρεση αποτελούν τα γένη Nucula, Lima και Donax. O 
μηνίσκος βρ ίσκετα ι εμπρός από τον σπόνδυλο και το εξωτερικό 
λ ιγαμέντο βρίσκεται συνήθως π ίσω  από τον σπόνδυλο. Στα 
κολπω τά ο κόλπος είνα ι ανοιχτός προς τα π ίσ ω . Το 
μεγαλύτερο μυϊκό αποτύπωμα στα Ανισομυάρια ε ίνα ι συνήθως 
το π ίσ ω . Όταν υπάρχει ένα μυϊκό αποτύπω μα (Μονομυάρια), 
βρ ίσκεται π ίσ ω . Κρατώντας το όστρακο έτσι ώστε το π ίσω  του 
μέρος να ε ίνα ι προς τον παρατηρητή και ο σπόνδυλος προς τα 
πάνω, τότε η δεξιά θυρίδα βρίσκεται προς το δεξί χέρι.

Το μαοναοιτάοι:

Το μαργαριτάρι με την ομορφιά του γοήτευσε τους αρχαίους 
λαούς, Ινδούς, Κινέζους, Έλληνες, Ρωμαίους. Η ανθρώπινη 
φ αντασ ία  σ χετ ικά  με την προέλευσή του έπλασε μύθους και 
δοξασίες. Με την επιστημονική έρευνα απεδείχθη ότ ι το 
μαργαριτοφόρο στρείδη (Pinctada m argaritifera) ε ίνα ι ο 
πραγματικός δημιουργός του μαργαριταριού. Εκτός από το 
Pinctada m argaritifera που ζει στον Ειρηνικό ωκεανό, 
μαργαριτάρια κατασκευάζουν και τα είδη Meleagrina martensi 
του Ειρηνικού, Meleagrina vulgaris του Περσικού κόλπου, Ινδικού 
ωκεανού. Στη Μ εσόγειο ζει το είδος Pinctada radiata που καμιά 
φορά σ χημ ατ ίζε ι μαργαριτάρι. Μ αργαριτώδεις σχηματισμούς 
σχηματίζουν κα ι άλλα Μ αλάκια όπως Pinna, Haliotis καθώς και 
τα Δίθυρα του γλυκού νερού.

Πως σχηματίζεται το μαργαριτάρι:
Ό ταν ένα ξένο σω ματίδ ιο  οργανικό ή ανόργανο μπ ε ι μέσα στο 

στρείδ ι, ο μανδύας αντιδρώντας στον ερεθισμό εκκρ ίνε ι στην 
αρχή ένα ασβεστολιθ ικό πόρσελανώδες υλικό που περ ιτυλ ίγε ι 
το ξένο σώ μα και στη συνέχεια στρώμα με στρώμα 
αραγω νιτική, μαργαριτώδη ούσια που του δ ίνε ι τη σφαιρ ική 
μορφή. Το μαργαριτάρι μπορεί να σχηματισθεί πάνω  στην 
εσω τερική επ ιφ ά νε ια  του οστράκου, οπότε από τη μ ια  πλευρά 
θα ε ίνα ι επ ίπ εδ ο , μπορεί ακόμη να έχε ι τη μορφή αχλαδιού, να 
ε ίνα ι λευκό, ρόζ, καστανό, χρώματα ανάλογα πάντα με την 
εσω τερική μαργαριτώδη επ ιφ άνεια  του οστράκου.

Η προέλευση του μαργαριταριού ε ίνα ι οργανική, όταν έχει 
σαν πυρήνα την προνύμφη του (σκουληκιού) Tetrarhynchus 
unionifactor, παράσ ιτο  του εντέρου της Raja, γ ια  το οποίο  το 
σ τρείδ ι α π ο τελε ί έναν ενδιάμεσο ξενιστή. Τα αυγά του
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Tetrarhynchys περνούν στο νερό με τα περ ιττώ ματα  της Raja. 
Το σ τρείδ ι φ ιλτράροντας το νερό για να κρατήσει την τροφή 
του, κατακρατεί και αυγά που αποτελούν τον πυρήνα για τη 
δημιουργία του μαργαριταριού.

Τα τελευτα ία  χρόνια στην Ιαπωνία, Ν.Ασία, Κίνα και Ωκεανία 
ανθεί η καλλ ιέργε ια  των μαργαριταριών που ξεκίνησε πολύ 
πα λ ιά  από τους Κινέζους και στη συνέχεια αναπτύχθηκε από 
τον Ιάπω να Κ. Mikimoto. Η ιστορία  του μαργαριταριού είνα ι 
πολύ πα λ ιά , η φήμη του όμως στο πέρασμα των εποχών 
παραμένει η ίδ ια .
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2 .ΟΝΟΜ ΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το τεράστιο  πλήθος ειδών φυτών και ζώων που υπάρχει, 
υποχρέωσε πολύ νωρίς τους επιστήμονες να αναζητήσουν μια 
κοινή γλώ σσα με την οποία  να μπορούν να ονομάσουν κάθε 
οργανισμό. Ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις της ονοματολογίας 
των ειδώ ν ήταν ο Αριστοτέλης(384 - 322 π .Χ .). Πολλά είδη 
φυτών κα ι ζώων διατηρούν ακόμη εκείνα τα ονόματα.

Σημαντικές προσπάθειες για την κατάταξη των οργανισμών 
έγιναν πολύ αργότερα από τον John Ray και τον Carolus 
Linnaeus. To 1758 ο διάσημος Σουηδός φυσιοδίφης και γιατρός 
Κάρολος Λ ιννα ίος ανέπτυξε στο βιβλίο του Systema Naturae τις 
αρχές της ταξινόμησης, καθιερώνοντας τη διώνυμη 
ονοματολογία  με βάση την οποία  κάθε οργανισμός έχε ι 2 
ονόματα: το όνομα του γένους και το όνομα του είδους. Η 
αναγραφή των ονομάτων γίνετα ι στη λατιν ική  γλώσσα σύμφωνα 
με τους κανόνες του κώδικα που ορ ίζει η Διεθνής Επιτροπή 
Ζωολογικής Ο νοματολογίας I.C.Z.N. Έ τσι ένας Άγγλος, ένας 
Κινέζος, ένας Έ λληνας θα γράψουν το όνομα του οργανισμού με 
τον ίδ ιο  τρόπο.

Το όνομα του Γένους - που γράφεται στην ονομαστική και με 
κεφ αλα ίο  γράμμα - ακολουθεί σε παρένθεση το όνομα του 
υπογένους, όταν υπάρχει - και στη συνέχεια το όνομα του 
είδους (με μικρό γράμμα στην ονομαστική). Τέλος, τ ίθετα ι το 
όνομα του υποείδους όταν ε ίνα ι προσδιορισμένο, με μικρό 
γράμμα κα ι χω ρίς παρένθεση.

Το όνομα του οργανισμού ακολουθεί το όνομα του πρώτου 
ερευνητή που περιέγραψε αυτό το είδος και τέλος η χρονολογία 
της δημοσίευσης, π .χ . Cerithium rupestre RISSO, 1826.

Όταν το όνομα του ερευνητή φ έρει παρένθεση, σημα ίνει ότι 
μεταγενέστεροι ερευνητές τοποθέτησαν το είδος αυτό σε άλλο 
γένος Gibbula rarilineata (MICHAUD, 1829). Ο Michaud το 1829 
περιέγραψε το είδος rarilineata σαν κάποιο άλλο γένος.

Τα επ ισ τημον ικά  ονόματα του γένους, είδους, υπογένους και 
του υποείδους γράφονται με πλάγ ια  (Ita lic) γράμματα. 
Σημαντικό ε ίνα ι να αναγράφονται και τα κοινά ονόματα. Είναι 
γνωστό όμως ότ ι πολλο ί οργανισμοί δεν έχουν το ίδ ιο  κοινό 
όνομα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος.
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Μ ΑΛΑΚΙΑ

1)Γ ΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Τα Γαστερόποδα είναι η ομοταξία με τον μεγαλύτερο αριθμό 
ειδών. Έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα πάνω από 100.000. 
Π εριλαμβάνει τα γνωστά σαλιγκάρια, τις πεταλλίδες , τους 
τρίτωνες κ.α. Έχουν ευρεία εξάπλωση και ζουν στη θάλασσα, 
στην ξηρά και στα γλυκά νερά.

Το όστρακό τους είνα ι ενιαίο και παρουσιάζει μεγάλη 
π ο ικ ιλ ία  μορφής, συνήθως όμως ε ίνα ι περ ιελιγμένο σε σπείρα. 
Το σώμα των Γαστερόποδων χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία 
που ε ίνα ι αποτέλεσμα δύο ανεξάρτητων κινήσεων: της 
σπειροειδούς περιέλιξης και της συστροφής κατά 180 μοίρες 
του σπλαχνομανδύα σε σχέση με το κεφ άλι και το πόδι.

Η συστροφή, η σημαντική αυτή κίνηση των εσωτερικών 
οργάνων, δ ιαρκεί λίγες μέρες και έχει ως αποτέλεσμα η 
μανδυακή κοιλότητα να έρχεται στο εμπρόσθιο μέρος πάνω από 
το κεφ άλι, ο πεπτ ικός  σωλήνας κάμπτετα ι, η έδρα πλησ ιάζει το 
στόμα, τα συμμετρικά όργανα (νεφρά) αλλάζουν θέση και τα 
νευρικά σ χο ιν ιά  σταυρώνονται σε σχήμα (X) , (Στρεψίνευρα).

Η περ ιέλ ιξη , που ξεκινά συγχρόνως με τη συστροφή 
συνεχίζετα ι σε όλη τη ζωή του ατόμου, ε ίνα ι δεξιόστροφη ή 
αριστερόστροφη ως προς ένα άξονα. Α ποτέλεσμα της 
περ ιέλ ιξης ε ίνα ι η ατροφία ορισμένων οργάνων κα ι η ελικοειδής 
ανάπτυξη του οστράκου.

Τα Γαστερόποδα έχουν αρκετά αναπτυγμένο πόδ ι και κεφ άλι 
με στόμα, ένα ή δύο ζεύγη κεραιών και ένα ζεύγος οφθαλμών. 
Στη βάση της στοματικής κοιλότητας φέρουν τη μασητική 
συσκευή (ράδουλα - ξύστρο) που αποτελε ί σημαντικό στο ιχείο  
ταξινόμησης. Τα Γαστερόποδα που παρασιτούν σε άλλους 
οργανισμούς δεν έχουν ράδουλα.

Είναι ζώα φυτοφάγα, σαρκοφάγο, νεκροφάγο ή παρασιτικά. 
Ο ρισμένα είδη, όπω ς η Νοίϊοθ, με τη βοήθεια της ράδουλας και 
χημ ικώ ν ουσιώ ν τρυπούν το όστρακο κυρίως των διθύρων και 
απορροφούν το ζώο.

Στη Μ εσόγειο έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 1500 είδη 
Γ αστερόποδων.

Η ομοταξία  Γαστερόποδα δ ια ιρ ε ίτα ι βασικά σε τρεις 
υφ ομοταξίες. α)Προσωβράγχια, β)Οπισθοβράγχια,
γ)Πνευμονοφόρα.

α)Προσωβράγχια:

Τα περ ισσότερα  Προσωβράγχια ε ίνα ι θαλάσσ ιο ι οργανισμοί 
που αναπνέουν με βράγχια. Ο ρισμένα είδη ζουν στην ξηρά και 
λ ίγα  στα γλυκά νερά. Λόγω της συστροφής κατά 180 μοίρες τα 
βράγχια ε ίνα ι τοποθετημένα εμπρός από την καρδιά και τα 
νευρικά σ χ ο ιν ιά  χ ιάζονται. Έχουν ένα ζεύγος κεραίες και ε ίνα ι 
γονοχω ρ ιστικά  ζώα. Το όστρακό τους κλείνε ι συνήθως με πώμα. 
Υπάρχουν είδη φυτοφάγα, σαρκοφάγο, σαπροφάγα και



ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
Haliotidae
1. Haliotis tuberculata lamellosa
2. H. tuberculata lamellosa bis-undata
3. H. tuberculata lamellosa marmorata 
4 H. tuberculata lamellosa varia

Fissurellidae Patellidae
5. Diodora italica 10. Patella
6. Diodora graeca
7. Diodora gibberula
8. Fissurella nubecula
9. Emarginula
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παμφ άγα. Δ ια ιρούντα ι σε (3) τάξεις: Αρχαιογαστερόποδα, 
Μ εσογαστερόποδα και Νεογαστερόποδα.

Τα είδη της οικογένειας Haliotidae έχουν όστρακο σε σχήμα 
πτερυγίου αυτιού Haliotis: από τ ις  ελληνικές λέξεις (αλς): 
θάλασσα, ω τίον: αυτί, το γνωστό αυτί της θάλασσας.

Όστρακο με πολύ χαμηλή σπείρα. Στον τελευτα ίο  ελιγμό 
φέρει μ ία  σειρά από οπές - τρήματα από τις οπο ίες  αποβάλλει 
το ζώο το νερό με τα απεκκρίματα. Το στοματικό άνοιγμα είναι 
μεγάλο, μαργαριτώδες εσωτερικά, με ωραίους ιρ ιδ ισμούς.

Ζουν: σε μικρά βάθη προσκολλημένα με το παχύ πόδ ι τους 
στους βράχους. Κυκλοφορούν έρποντας κυρίως το βράδυ, 
ψάχνοντας την τροφή τους στα φυτικά επ ιχρ ίσ μ α τα  των 
βράχων. Ο πράσινος μανδύας που σκεπάζει το ισχυρό κίτρινο 
μυϊκό τους πόδι, δένει απόλυτα με το περ ιβάλλον όπουν ζούν.

Στη Μεσόνειο αναωέοονται τοία είδη:

Haliotis tuberculata lamellosa (LAMARCK, 1822) 30-80mm 
μ. μήκος.

Ό στρακο σχεδόν ελλε ιπτ ικό . Σπείρα χαμηλή, επ ίπεδη , με 3-4 
ελιγμούς. Ο τελευταίος ελιγμός πολύ μεγάλος, σε σχήμα 
πτερυγίου αυτιού, φέρει στην περ ιφ ερειά  του τρόπ ιδα  με 6-8 
οπές. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με πολυάριθμες σπειροειδείς  
γραμμές καθώς και μερικές πτυχές σαν ελάσματα στο άκρο του 
τελευτα ίου ελιγμού. Περιστόμιο συνεχές. Το χρώ μα της 
εξω τερικής επ ιφ ά νε ια ς  π ο ικ ίλε ι, ανοικτό καστανό, πράσινο, 
κόκκινο, σ τα χτ ί. Εσωτερικά είνα ι μαργαριτώδες με ωραίους 
ιρ ιδ ισμούς.

Ζουν: κυρίως στη μεσοπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, 
Κορινθιακός. Βρίσκονται σχεδόν παντού.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, στον Α τλαντικό, Αζόρες, 
Σενεγάλη, Κανάρια νησιά, υπάρχει ο Η. tuberculata.

Το είδος αυτό έχει πολλά  υποείδη. Μ ερικά από αυτά 
αναφέρονται παρακάτω:

Η. lamellosa bis-undata MONTEROSATO. Με δύο έντονες 
πτυχές στην άκρη του τελευταίου ελιγμού.

Η. lamellosa marmorata O.G. COSTA. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
δ ιάφορες αποχρώ σεις σαν μάρμαρο, κόκκινο, άσπρο, 
κ ιτρ ινω πό , κεραμίδ ι.

Η. lamellosa varia RISSO. Επιφάνεια  λεία , χωρίς ελάσματα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΥΦΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

ANIMALIA
ΜΑΛΑΚΙΑ
ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΒΡΑΓΧΙΑ
Haliotidae
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Fissurellidae

Τα είδη της οικογένειας Fissurellidae μοιάζουν πολύ με τις 
γνωστές Π εταλλίδες. Το όστρακό τους ε ίνα ι κωνικό, με οπή 
στην κορυφή (Fissurella) για την έξοδο του νερού ή με σχισμή 
στο περ ισ τόμ ιο  (Emarginula). Το σχήμα της οπής, η ράδουλα, 
όπως και η μορφή της εξωτερικής επ ιφ άνε ιας , διαφέρουν από 
είδος σε είδος. Εσωτερικά το όστρακο ε ίνα ι λείο, 
πορσελανώ δες κα ι πολλές φορές δ ιακρ ίνετα ι η διακόσμηση της 
εξωτερικής επ ιφ άνε ιας . Περιστόμιο συνήθως με οδόντωση. 
Μυϊκό αποτύπω μα σε σχήμα πετάλου που το άνοιγμά του 
βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του οστράκου. Χωρίς πώμα.

Ζουν: προσκολλημένες πάνω στους βράχους με το παχύ τους 
πόδι, που συχνά ε ίνα ι μεγαλύτερο του οστράκου. Κυκλοφορούν 
για την αναζήτηση της τροφής τους κυρίως τη νύχτα και 
επ ιστρέφ ουν πάντα στην ίδ ια  θέση.

Emarginula (Emarginula) huzardii, (PAYRAUDEAU, 1826)
10-15 mm μήκος.

Όστρακο αρκετά στερεό, κωνικό, χαμηλό. Κορυφή σχεδόν 
στο κέντρο με κλίση προς τα π ίσω . Εμπρόσθιο άκρο με στενή 
και βαθιά σχ ισμή . Εξωτερική επ ιφ άνεια  με 25-28 ακτινωτές 
ραβδώσεις, λεπτές  και παχύτερες, που διασταυρώνονται με 
συγκεντρικά λεπ τά  ελάσματα και σχηματίζουν λεπτή δικτύωση, 
πυκνότερη προς τα άκρα. Από την κορυφή μέχρι τη σχ ισμή το 
όστρακο δ ιατρέχετα ι από μια τα ιν ία  που φέρει λεπτά  τοξοειδή 
ελάσματα. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές. Περιστόμιο με 
οδόντωση. Χρώμα λευκό.

Ζουν: πάνω  σε βράχους, πέτρες, σε βυθό με βιογενή και άλλα 
θρύμματα στην υποπαράλια  ζώνη. Στις θάλασσές μας έχει 
βρεθεί και η Ε. huzardii depressa, RISSO, 1826 και η Ε. sicula, 
GRAY, 1825.

Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Γιβραλτάρ, 

Κανάρια νησιά.



Fissurellidae
1- Emarginula sicula 
2 Emarginula elongata 
3. Emarginula multlstriata?
4 Emarginula huzardii depressa
5 Emarginula huzardii
6 Emarginula rosea

Emarginula huzardii προσκολλημένη στο Βράχο με το πόδι της
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Emarginula (Emarginula) elongata, (O.G. COSTA, 1829)
9-18 mm μήκος.

Ό στρακο αρκετά στερεό, λίγο διαφανές, κωνικό, επίμηκες. 
Κορυφή κοντά στο κέντρο με ελαφρά κλίση προς τα πίσω . 
Εμπρόσθιο άκρο με στενή και βαθιά σχισμή. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με 32-36 ακτινωτές ραβδώσεις σε κανονικά 
διαστήματα, που διασταυρώνονται με συγκεντρικά λεπτά 
ελάσματα σχηματίζοντας μικρά τετραγωνάκια . Από την κορυφή 
μέχρι τη σχ ισμή υπάρχει τα ιν ία  με τοξοειδή ελάσματα. 
Εσωτερικά γυαλιστερό. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές, περ ιστόμιο  
με οδόντωση. Χρώμα λευκό.

Zouv: σε βυθό με πέτρες, βιογενή θρύμματα και ιλύ, στην 
μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. Κυκλάδες, Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική ___ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές ακτές, Κανάρια νησιά, Ινδοειρηνικός ωκεανός.

Emarginula (Emarginula) multistriata, (JEFFREYS, 1882).
15-22 mm μήκος, 4-5 mm ύψος.

Ό στρακο λεπτό , κορυφή με κλίση προς τα π ίσω . Εμπρόσθιο 
άκρο με βαθιά σχισμή. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με πολυάριθμες 
ακανόνιστες ακτινω τές ραβδώσεις, λεπτές  και παχύτερες με 
μικρούς κόμπους, που καθώς διασταυρώνονται με τις 
σ π ε ιροε ιδε ίς  χαραγές, σχηματίζουν μικρά ορθογώνια.
Εσωτερικά δ ιακρ ίνετα ι η διακόσμηση της εξωτερικής
επ ιφ ά νε ια ς . Στοματικό άνοιγμα ωοειδές, περ ισ τόμ ιο  με λεπτή 
οδόντωση.

Zouv: στα  βαθύτερα νερά στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη σε 
βυθό με ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα. Σπάνιο  είδος. 
Ευβοϊκός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική_____ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές ακτές, Κανάρια νησιά.

Emarginula (Emarginula) rosea, (BELLT., 1824=E.costae 
TIBERI, .1855). 2-4mm μήκος, 2-3mm ύψος.

Ό στρακο κω νικό μικρό. Το ύψος του ε ίνα ι σχεδόν ίσο με τη 
μεγαλύτερη διάμετρο. Κορυφή με έντονη κλίση προς τα πίσω . 
Εμπρόσθιο άκρο με λεπτή και επ ιμήκη σχισμή. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με ακτινωτές ραβδώσεις υπερυψωμένες και 
χαμηλότερες που διασταυρώνονται με συγκεντρικές γραμμές. 
Στοματικό άνοιγμα ωοειδές, με αναδίπλω ση. Περιστόμιο με 
οδόντωση. Χρώ μα σχεδόν λευκό.

Zouv: σε βυθό με ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα στην υπο- 
και βαθυπαράλια ζώνη. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος. Ατλαντικός, Γαλλικές και 
Βρετανικές ακτές.
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Diodora (Diodora) itálica, (DE FRANCE, 1820).
20-55mm μήκος.

Όστρακο στερεό κωνικό, ελλειψοειδές. Κορυφή με οπή 
αρκετά μεγάλη, με κλίση προς τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ άνεια  
με ισχυρές και ασθενείς ακτινωτές ραβδώσεις που 
διασταυρώ νονται με συγκέντρικές και σχηματίζουν κεραμωτή 
διακόσμηση. Στην εσωτερική πορσελανώδη επ ιφ άνεια  
δ ιακρ ίνοντα ι ο ι ακτινωτές ραβδώσεις της εξωτερικής 
επ ιφ άνε ιας . Μυϊκό αποτύπωμα σε σχήμα πετάλου. Τύλωμα της 
οπής σχεδόν τριγωνικό. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές. 
Π εριστόμιο με οδόντωση. Χρώμα στα χτ ί κ ιτρ ινω πό με (8-9) 
σταχτιές , ιώ δεις  ακτίνες.

Ζουν: στη μεσο-και υποπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, 
Κορινθιακός, Αμβρακικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Είδος ενδημικό της Μεσογείου.

Diodora (Diodora) graesa, (L., 1758). 16-25mm μήκος.

Ό στρακο κωνικό, ελαφρά ανυψωμένο, κολοβό στην κορυφή. 
Στο κέντρο περ ίπου φέρει οπή ωοειδούς σχήματος. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με (18) περίπου ακτινωτές ραβδώσεις λεπτές  και 
παχύτερες, που καθώς διασταυρώνονται με τ ις  (12) περίπου 
λεπτές  ελασματόμορφες συγκέντρικές, σχηματίζουν δικτύωση 
αρκετά ομοιόμορφη. Εσωτερικά γυαλιστερό, πορσελανώδες. 
Μυϊκό αποτύπω μα σε σχήμα πετάλου. Τύλωμα της οπής καλά 
καθορισμένο. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές. Περιστόμιο με 
ισχυρή οδόντωση. Χρώμα καστανό με ανοικτόχρωμες ακτίνες. 
Εσωτερικά λευκό ή με ακτίνες λευκές κα ι καστανές.

Ζουν: πάνω  σε βράχους και πέτρες στη μεσο-κα ι υποπαράλια 
ζώνη. Κυκλάδες, Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Θρακικό πέλαγος.

Γεω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική, Γιβραλτάρ, 
Μαύρη θάλασσα, Ατλαντικός ωκεανός.

Diodora (Diodora) gibberula, (LMCK, 1822). 10-17mm
μήκος.

Ό στρακο στερεό, κωνικό, κυρτό στο π ίσ ω  τμήμα.Κολοβό στην 
κορυφή, φ έρε ι μακρόστενη οπή που βρίσκεται π ιο  κοντά στο 
εμπρόσθιο άκρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με πολυάριθμες 
ακτινω τές ανόμοιες ραβδώσεις και συγκέντρικές γραμμές που 
καθώς διασταυρώνονται σχηματίζουν πυκνή και λεπτή 
δικτύωση. Εσωτερικά αρκετά γυαλιστερό με λεπτές  ακτινωτές 
γραμμές. Μυϊκό αποτύπω μα σε σχήμα πετάλου. Τύλωμα της 
οπής σαφές. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές. Π εριστόμιο με λεπτή 
οδόντωση. Χρώ μα λευκό κιτρ ινω πό με (8) σταχτ ιές  ακτίνες.

Ζουν: πάνω  σε βράχους, πέτρες, στη μεσο-κα ι υποπαράλια  
ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Δ. Αφρική, 
Κανάρια νησιά.
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Fissurella (Fissurella) nubecula, (L., 1758). 16-25mm
μήκος.

Όστρακο αρκετά στερεό, κωνικό. Κορυφή με μακρόστενη οπή 
που βρ ίσκετα ι στο εμπρόσθιο άκρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
πολυάριθμες ακτινω τές και λεπτές συγκεντρικές γραμμές. 
Εσωτερικά ελαφρά γυαλιστερό. Μυϊκό αποτύπω μα σε σχήμα 
πετάλου. Τύλωμα της οπής ωοειδές, καλά καθορισμένο. 
Π εριστόμιο αιχμηρό, με λεπτή οδόντωση. Χρώμα της 
εξωτερικής επ ιφ άνειας  σταχτί με καστανές ακτίνες που 
εναλλάσσοντα ι με κίτρ ινες-ιώ δεις. Εσωτερικά πρασινω πό. Στο 
περ ισ τόμ ιο  δ ιακρ ίνετα ι λεπτή ιώδης τα ιν ία .

Ζουν: στη μεσο-κα ι υποπαράλια ζώνη. Ευβοϊκός, Σαρωνικός.
Γεωγραφική_____ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,

Π ορτογαλλικές ακτές, Πράσινο ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Patellidae

Οι γνωστές Πεταλλίδες που αφθονούν στις  ελληνικές 
παραλίες, έχουν όστρακο γενικά κωνικό με στοματικό  άνοιγμα, 
κυκλικό έως ωοειδές. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λε ία , κοκκώδης ή 
τραχιά  με ακτινω τές και συγκεντρικές γραμμές. Το μυϊκό 
αποτύπω μα έχε ι σχήμα πετάλου με το άνοιγμα εμπρός.

Ζουν: προσκολλημένες με το δυνατό πόδ ι τους πάνω  στους 
βράχους. Μ ετακινούνται έρποντας σ ιγά σ ιγά σε αναζήτηση της 
τροφής τους, στις  λειχήνες, τα φύκια, τα μικρά φυτά και 
ξαναγυρνούν με ακρίβεια στην πα λ ιά  τους θέση.

Patella (Patella) caerulea, (L., 1758). 20-55mm μήκος.

Ό στρακο στερεό, κωνικό με κυκλικό άνοιγμα που στενεύει 
εμπρός. Κορυφή π ιο  κοντά στο εμπρόσθιο άκρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με πολυάριθμες ανόμοιες ραβδώσεις, ελαφρά 
κυματιστές κα ι συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως. Εσωτερικά 
γυαλιστερό με ασθενείς ακτίνες. Π εριστόμιο με αιχμηρά χείλη, 
ακανόνιστα κα ι κυματιστά. Μυϊκό αποτύπω μα πεταλοειδές. 
Χρώμα σ τα χτ ί, κοκκινωπό, ανοικτό ή σκούρο. Εσωτερικά 
γυαλιστερό σ τα χτ ί με σκουρότερες ακτίνες κα ι γαλάζιες 
ανταύγειες. Στο κέντρο ο τύλος ε ίνα ι γαλαζοκίτρ ινος. Το είδος 
αυτό παρουσ ιάζει μεγάλη χρωματική π ο ικ ιλ ία .

Ζουν: προσκολλημένες πάνω στους βράχους στη
μεσοπαράλια  ζώνη. Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Πατραϊκός, 
βρ ίσκονται σχεδόν παντού.

Γεω γραφική εξάπλωση: Κυρίως στην Μεσόγειο, Ατλαντικό, 
ακτές Πορτογαλίας, Αζόρες, Μαδέλα, Κανάρια νησιά.

Patella (Patella) aspera, (LMCK, 1819).
P. ulyssiponensis, (GMELIN in L., 1791).
35-50mm μήκος.

Ό στρακο κω νικό με χαρακτηριστική τραχεία , σχεδόν 
αγκαθωτή, εξωτερική επ ιφ άνεια , που δημιουργούν ο ι ακτινωτές 
ραβδώσεις καθώς διασταυρώνονται με τ ις  συγκεντρικές
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γραμμές. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές επίμηκες. Περιστόμιο με 
ανώμαλες πτυχώ σεις  και λεπτή οδόντωση. Χρώμα λευκοκίτρινο 
με καστανές, κόκκινες ακτίνες. Εσωτερικά λευκοκίτρινο, με 
τύλο στο κέντρο.

Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς στη μεσοπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός, κόλπος Κασσάνδρας, Λευκάδα.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις 
Πορτογαλλικές μέχρι τις Γαλλικές ακτές, Μαύρη θάλασσα.

P ate lla  aspera taren tina , (V. SALIS, 1739).
35mm μήκος, 3mm ύψος.

Μ οιάζει με την Ρ. aspera. Το χρώμα της όμως είναι 
χαρακτηρ ιστικό  καστανό σκούρο με (10) λευκές ακτίνες που 
δ ιακρ ίνοντα ι και από την εσωτερική επ ιφ άνε ια . Εσωτερικά 
γυαλιστερό κ ιτρ ινω πό πορτοκαλί.

P ate lla  lus itan ica , (GMELIN in L ., 1791).
P. ru s tica , (L ., 1758). 20-45mm μήκος.

Ό στρακο κωνικό, ψηλότερο της Ρ. caerulea, με κυκλικό 
άνοιγμα. Α κτινω τές ραβδώσεις και συγκεντρικές γραμμές 
δημιουργούν τη χαρακτηριστική κοκκώδη εξωτερική επ ιφ άνε ια . 
Χρώμα σ τα χτ ί με πολλά μαύρα στίγματα. Εσωτερική επ ιφ άνε ια  
ανο ικτοκίτρ ινη , φέρει (12-15) καστανές γκρίζες ακτίνες π ιο  
έντονες κοντά στα χείλη. Στο κέντρο περ ίπου φ έρει λευκή 
τύλο.

Ζουν: στη μεσοπαράλια ζώνη, προσκολλημένες στους 
βράχους. Σαρωνικός, Ν. Ευβοϊκός.

Γεω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις 
ακτές της Πορτογαλλίας μέχρι τη Μαδέρα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Τι-οοΝε^β

Οι Τροχοί αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες 
των Γαστερόποδων. Το όστρακο τους ε ίνα ι χαρακτιρ ιστικό : 
κωνικό - στρομβοειδές. Σπείρα με ελαφρά κυρτούς ελιγμούς ή 
σχεδόν επ ίπεδους. Βάση κυρτή ή επ ίπεδη με ομφαλό σε 
ορισμένα είδη. Στοματικό άνοιγμα στρογγυλό, σχεδόν 
τετραγωνικό, συνεχές, λοξό ως προς τον άξονα της ατράκτου. 
Εσωτερικά μαργαριτώδες. Άτρακτος συνήθως με πτυχές ή 
δόντι στο χε ίλος  της. Πώμα κυκλικό, κεράτινο, συνήθως 
πολυσπειροειδές με κεντρικό πυρήνα. Έχουν ράδουλα 
ρ ιπ ιδόγλω σσου τύπου που ε ίνα ι χαρακτηριστική στα διάφορα 
γένη. Παρουσιάζουν μεγάλη χρω ματική π ο ικ ιλ ία , πράσινο, 
κόκκινο, ιώδες, καστανό, με στίγματα, γραμμές, κόκκους κ.λ .π . 
Οι Τροχοί ζουν ομαδικά, κρυμμένοι την ημέρα κάτω από τις 
πέτρες, μέσα σ τ ις  ρωγμές των βράχων ή ανάμεσα στα 
θαλάσσια  φυτά. Μετά τη δύση όμως του ηλίου βλέπε ι κανείς 
τους ακατοίκητους βράχους και τις πέτρες να καλύπτοντα ι με 
τ ις  κω νικές σ ιλουέτες των τροχών γ ια  να ξανακρυφτούν πά λι 
τα χαράσματα. Κ ινούνται ανάμεσα στα φύκη κα ι τις 
Π οσειδω νίες Ροεϊάοηία χωρίς να επηρεάζονται καθόλου από 
τους κυματισμούς της θάλασσας.

Ζοΐΰ£ΐ σε αφθονία στα ρηχά νερά, υπάρχουν όμως είδη που 
ζουν κα ι στα πολύ μεγάλα βάθη. Τρέφονται κυρίως με τα 
φ υτικά  επ ιχρ ίσ μ α τα  των βράχων κα ι με διάτομα. Υπάρχουν και 
σαρκοφάγοι, όπω ς ορισμένα είδη ΟαΙΙΐοείοιπα που τρέφ οντα ι με 
ανεμώνες και υδρόζωα.

Στη Μ εσόγειο η οικογένεια αυτή περ ιλαμβάνει (60) είδη 
περίπου.

ΌαΙΙΐοβΙοπια (ΟβΙΙίοεΙοιπα) ζΐζγρΙπίΊυπη, 1758).
15-35πιπι ύψος.

Ό στρακο στερεό κωνικό, σπείρα με (10-11) επίπεδους 
ελιγμούς. Οι πρώ το ι ελ ιγμο ί ε ίνα ι αρκετά κοκκώδεις, οι 
υπ ό λο ιπ ο ι σχεδόν λε ίο ι με επ ίπεδες σπειροειδείς  ραβδώσεις. 
Στο τέλος κάθε ελιγμού, πάνω από τη ραφή υπάρχει κορδόνι. 
Στην π ερ ιφ έρ ε ια  του τελευταίου ελιγμού δημιουργείται 
τρόπ ιδα. Βάση με συγκεντρικά κορδόνια. Στοματικό άνοιγμα 
πλάγιο , σχεδόν τετράγωνο. Άτρακτος τοξοειδής με μικρή 
προεξοχή στη βάση της, σαν δοντάκι. Εξωτερικό χείλος 
αιχμηρό. Χρώ μα ανοικτό κίτρινο γκριζωπό με κηλίδες καστανές.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, βιογενή θρύμματα, στη βαθυπαράλια 
ζώνη. Σποράδες.

Γ εω γραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια
νησιά, Μαδέλα, Αζόρες, Γαλλικές κα ι Πορτογαλλικές ακτές.



Trochidae
1. Calliostoma zizyphinum 
2 Calliostoma conulum
3. Calliostoma granulatum
4. Calliostoma gualterianum
5. Calliostoma laugleri 
6 Calliostoma sp

7. Jujubinus exasperatus corallinus
8. Jujubinus exasperatus 

9,13 Jujubinus sp.
10. Jujubinus exasperatus monterosatoi
11. Jujubinus striatus elenchoides
12. Jujubinus striatus smaragdmus
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Calliostoma (Calliostoma) conulum, (L ., 1758).
10-20mm μεγ. διάμετρος, 23mm ύψος.

Όστρακο κωνικό, σπείρα υψηλή με (10) επ ίπεδους ελιγμούς. 
Οι πρώ το ι ελ ιγμ ο ί ε ίνα ι κοκκώδεις, οι υπόλο ιπο ι σχεδόν λείο ι 
με ένα λεπτό  κορδόνι πάνω από κάθε ραφή. Στοματικό άνοιγμα 
σχεδόν τετράγωνο. Εξωτερικό χείλος απλό, αιχμηρό. Άτρακτος 
τοξοειδής, καταλήγει σε προεξοχή, δόντι. Χρώμα ανοικτό 
καστανό, πορτοκαλί, με κηλίδες κοκκινόξανθες.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα στην υπο- 
και βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Σποράδες, Κυκλάδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μαδέρα, 
Αζόρες, Κανάρια νησιά.

Calliostoma (Ampullotrochus) granulatum, (VON BORN,
1778). 20-35mm μεγ. διάμετρος, 30mm ύψος.

Ό στρακο λεπτό, ελαφρό και εύθραυστο, αρκετά
χαρακτηριστικό. Σπείρα με (9-10) επίπεδους ελιγμούς. Οι 
πρώ το ι ελ ιγμ ο ί ε ίνα ι λείο ι. Οι υπόλο ιπο ι φέρουν γραμμές 
αυξήσεως και (10-12) κοκκώδη κορδόνια σε κάθε ελιγμό. Το 
κορδόνι της ραφής προεξέχει περισσότερο από τα άλλα 
κορδόνια. Τελευταίος ελιγμός μεγαλύτερος με κορδόνι 
επ ίπεδο , χω ρίς κόκκους. Στοματικό άνοιγμα σχεδόν τεράγωνο. 
Άτρακτος τοξοειδής. Εξωτερικό χε ίλος απλό, αιχμηρό. Χρώμα 
πολύ ανοικτό γκρίζο, καστανό με μικρές κηλίδες. Βάση με 
καστανά στίγματα .

Ζουν: στα βαθύτερα νερά στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη, σε 
βυθό με ιλύ και βιογενή θρύμματα. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Βρετανικές 
ακτές, Μαδέλα, Κανάρια νησιά.

Calliostoma (Calliostoma) gualterianum, (PH. in MARTINI
& CHEMN., 1848). 15-20mm μεγ. διάμετρος, 16mm ύψος.

Ό στρακο υψηλό, κωνικό, στενότερο από τα άλλα είδη, με (9) 
ελιγμούς που δ ιαχω ρίζονται με λεπτή συνεχή ραφή. Οι πρώ τοι 
ελ ιγμ ο ί ε ίνα ι κοκκώδεις, οι υπόλο ιπο ι λε ίο ι και ο τελευταίος 
ελαφρά γωνιώδης στην περιφέρεια . Μερικά άτομα φέρουν ένα 
ασθενές κορδόνι σε κάθε ραφή. Βάση κυρτή με σπειροειδείς  
γραμμές. Στοματικό άνοιγμα πλάγιο , σχεδόν τετράγωνο. 
Άτρακτος τοξοειδής. Εξωτερικό χε ίλος  απλό, αιχμηρό. Χρώμα 
καστανό γυαλιστερό, πρασινωπό.

Ζουν: ανάμεσα σε φύκη και Ποσειδωνίες Posidonia. 
Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.
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Calliostoma (Calliostoma) laugieri, (PAYRAUDEAU, 1826).
9- 10mm μεγ. διάμετρος, 8-11mm ύψος.

Μ οιάζει πολύ με την C. conulum. Το όστακο της ε ίνα ι λίγο 
μικρότερο, με ραφή π ιο έντονη. Σπείρα με (8) επίπεδους 
ελιγμούς, ο ι πρώ το ι κοκκώδεις. Οι υπόλο ιπο ι σχεδόν λε ίο ι με 
κορδόνι πάνω  από τη ραφή. Βάση κυρτή με σπειροειδείς  
γραμμές. Στοματικό άνοιγμα πλάγιο , σχεδόν τετράγωνο. 
Άτρακτος τοξοειδείς με πολύ μικρή προεξοχή στη βάση. 
Εξωτερικό χε ίλος  απλό. Χρώμα καστανό, πρασινω πό.

Ζουν: σε λιγότερο βαθιά νερά από τα άλλα είδη,σε βυθό με 
ιλύ, άμμο κα ι φύκη στην υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, 
Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

Jujubinus (Jujubinus) exasperatus corallinus,
(MONTEROSATO, 1884). 5-6mm μεγ. διάμετρος, 5mm
ύψος.

Ό στρακο μικρό με χαρακτηριστική κοκκώδη επ ιφ ά νε ια  και 
ασθενές κορδόνι στη ραφή. Χρώμα ανοικτό καστανό με 
κόκκινους κόκκους.

Ζουν: σε βυθό με κοράλλια, στην υποπαράλια  ζώνη και λίγο 
βαθύτερα. Συχνά σε περιοχές με Ποσειδωνίες Posidonia. 
Σαρωνικός, Κρητικό πέλαγος, Κυκλάδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μαδέρα, 
Αζόρες, Κανάρια νησιά.

Jujubinus (Jujubinus) exaspei^tus, (RENNANT, 1777) = J. 
matoni, (PAYRAUDEAU, 1826).

10- 14mm μεγ. διάμετρος, 10-15mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό, υψηλό, με (9) σχεδόν επίπεδους ελιγμούς, 
που φέρουν (3-5) κοκκώδη σπειροειδή κορδόνια, καθώς και 
λεπτές  γραμμές. Πάνω από τη ραφή υπάρχει παχύτερο 
κοκκώδες κορδόνι. Τελευταίος ελιγμός με τρόπ ιδα  στην 
περ ιφ έρεια . Βάση σχεδόν επίπεδη χω ρίς ομφαλό με (6-7) 
σπε ιροειδή  κορδόνια. Στοματικό άνοιγμα στρογγυλό, σχεδόν 
τετράγωνο. Άτρακτος αρκετά τοξοειδής, καταλήγει σε μικρό 
δόντι. Εξωτερικό χείλος αιχμηρό με λεπτή οδόντωση 
εσω τερικά. Χρώ μα κοκκινω πό στην πρωτοκόγχη και ανοικτό 
στα χτ ί - κ ιτρ ινω πό  με αξονική διακόσμηση γραμμική και 
κοκκινω πά σ τ ίγματα  στην υπόλοιπη επ ιφ άνε ια . Τα κορδόνια 
έχουν εντονότερο χρώμα.

Zouv: σε βυθό με ιλύ, βράχους, με Ποσειδωνίες Posidonia 
στη μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, ακτές 
Γαλλίας, Ισπανίας, Μαδέρα, Αζόρες, Κανάρια νησιά.

Jujubinus (Jujubinus) exasperatus monterosatoi, (B.D.D.,
1884). 5-10mm μεγ. διάμετρος, 10mm ύψος.
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Το όστρακο χαρακτηρίζεται από τους (9-10) κοίλους ελιγμούς 
και από το κορδόνι της ραφής που ε ίνα ι πολύ ανεπτυγμένο. 
Ε π ιφ άνεια  με σπειροειδή κοκκώδη κορδόνια, π ιο  έντονα στους 
πρώτους ελιγμούς. Άτρακτος πλαγία  με μικρό δόντι στη βάση 
της. Χρώμα σχεδόν λευκό με μαύρες αξονικές φλόγες.

Ζουν: σε βυθό με βράχια και ιλύ στη μεσο-και υποπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, δυτικές 
ακτές Αφρικής, Γκαμπές.

Jujubinus (Ju jub inus) elenchoides = J. s tria tu s  ?,
(MONTEROSATO in ISSEL, 1878).
8-12mm μεγ. δ ιάμετρος.

Όστρακο κωνικό. Σπείρα με (5-6) ελιγμούς. Ο τελευταίος 
ελιγμός ε ίνα ι στρογγυλεμένος στην περ ιφ έρεια . Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  λε ία , γυαλιστερή με μεταλλική λάμψη. Φέρει λεπτές 
αξονικές γραμμές αυξήσεως και πολυάριθμα σπειροειδή 
κορδόνια που σχεδόν δεν δ ιακρίνονται. Χρώμα πο ικ ίλο , 
καστανό, με λευκές φλογίτσες σαν ζιγκ-ζαγκ, ανοικτό σταχτί, 
ρόζ, με κηλίδες λευκές, ανοικτό καστανό κ .λ .π . Μ οιάζει με το 
Jujubinus depictus. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, ακτές Ατλαντικού κοντά 
στη Μ εσόγειο.

Jujubinus (Ju jub inus) sm aragdinus, (MONTEROSATO,
1878).
5-8mm μεγ. δ ιά μ ετρ ος , 8mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό. Σπείρα με (4-5) επ ίπεδους ελιγμούς. Ο 
τελευτα ίος ελ ιγμός γωνιώδης στην περ ιφ έρεια . Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με πολυάριθμα κοκκώδη σπειροειδή κορδόνια. Βάση 
με (6) σ πε ιροε ιδή  κορδόνια. Ραφή με ανεπτυγμένο κορδόνι. Το 
χρώ μα ε ίνα ι χαρακτηριστικό. Οι πρώ το ι ελ ιγμο ί ε ίνα ι 
κ ιτρ ινω π ο ί με κηλίδες πορφυρές, ο ι υπ όλο ιπο ι πράσ ινο ι με 
μικρά λευκά στίγματα . Μοιάζει με το J. striatus. Ε ίναι σπάνιο 
είδος. Σαρωνικός.

Γ εω γ ρ α φ ική  εξά π λω σ η : Μεσόγειος.

G ibbula (C o llicu lu s) sp ra tti, (FORBES, 1884).
6mm μεγ. δ ιά μ ετρ ο ς , 8mm ύψος.

Ό στρακο στρομβοειδές σαν σβούρα, σχεδόν κωνικό, παχύ, με 
ύψος μεγαλύτερο από το μήκος. Σ πείρα  με (6) ελιγμούς. Ραφή 
βαθιά. Οι ελ ιγμ ο ί φέρουν σπειροειδή κορδόνια και γραμμές, 
καθώς κα ι δύο τρόπιδες. Βάση με σπειροειδή κορδόνια και 
στενό ομφ αλό. Στοματικό άνοιγμα ρομβοειδές. Χρώμα λευκό με 
φαρδιές, καστανές, σχεδόν μαύρες φλόγες που καθώς 
δ ιακόπτοντα ι από κορδόνια, σχηματίζουν μικρά χαρακτηριστικά 
τετραγω νάκια  σαν σκάκι.

Zouv: σε αμμώδη βυθό με Ποσειδωνίες, Posidonia συνήθως 
στο ανώτερο τμήμα της υποπαράλιας ζώνης. Ευβοϊκός, 
Κυκλάδες.



ΤϊοοίΎιϋβθ
ΘιόϋυΙθ magLls

03ΐΙί03ΐοπΊ3 ϋοηϋίϋπι από τα νερά των Κυκλάδων
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Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

G ibbula (Forskae lena) fanulum, (GMELIN in L ., 1791).
7-18mm μεγ. δ ιάμετρος , 15-18mm ύψος.

Όστρακο κωνικό, μυτερό στην κορυφή. Σπείρα με (7-8) 
ελιγμούς. Η επ ιφ ά νε ια  των πρώτων ελιγμών ε ίνα ι λε ία , οι 
υπ όλο ιπο ι φέρουν αξονικές πτυχές κατά διαστήματα, ελαφρά 
πλαγιαστές που τέμνονται από σπειροειδές κορδόνι με λεπτά 
ελάσματα. Βάση κυρτή με (5) σπειροειδή κορδόνια. Ομφαλός 
στενός, βαθύς. Άτρακτος τοξοειδής, χωρίς δόντι. Στοματικό 
άνοιγμα στρογγυλό. Εξωτερικό χε ίλος αιχμηρό με πτυχή που 
σχηματίζετα ι από το κορδόνι της εξωτερικής επ ιφ άνειας . 
Χρώμα κ ίτρ ινο  λευκό με αξονικές φ λογίτσες σε κανικά 
διαστήματα.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο, ανάμεσα στης Ποσειδωνίες 
Posidonia, στην υποπαράλια και βαθυπαράλια ζώνη. 
Κορινθιακός, Σαρωνικός κόλπος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική, Ατλαντικός, 
Π ορτογαλλικές ακτές.

G ibbula (G ibbula) magus, (L ., 1758).
20-35m m  μεγ. δ ιάμετρος , 20-30m m  ύψος.

H G. magus ε ίνα ι η μεγαλύτερη Gibbula της Μεσογείου. 
Ό στρακο κω νικό. Σπείρα με (7-8) ελιγμούς επίπεδους. Στο 
ανώτερο τμήμα κάθε ελιγμού φέρει πτυχές με κόμβους και στο 
κατώτερο φ έρει κορδόνια. Το κορδόνι της ραφής σχηματίζει 
τρόπ ιδα  στην περ ιφ έρεια  του τελευταίου ελιγμού. Βάση κυρτή 
με πο λλά  σπειροειδή  κορδόνια. Ομφαλός μεγάλος, βαθύς. 
Στοματικό άνοιγμα σχεδόν τετράγωνο. Άτρακτος πλαγία . 
Χρώμα λευκό με όμορφες κοκκινω πές φλόγες.

Zouv: σε βυθό, με ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα στην υπο- 
κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Κυκλάδες.

Γεωγραφική___ ε_ξάπλω_ση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα,
Α τλαντικός, από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τη Σενεγάλη, 
Κανάρια νησιά.
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Gibbula (Adriaria) albida, (GMELIN in L., 1791).
21-23mm μεγ. διάμετρος.

Ό στρακο κωνικό, μοιάζει με την G. magus. Σπείρα με(7-8) 
ελιγμούς. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  των ελ ιγμώ ν με (4) 
σ πε ιροε ιδε ίς  επ ίπεδες  κοκκώδεις ραβδώσεις. Ραφή βαθιά σαν 
αυλάκι. Τελευταίος ελιγμός μεγάλος, ελαφρά γωνιώδης στην 
περ ιφ έρεια . Βάση κυρτή με (6-8) σπειροειδή κορδόνια. 
Ο μφαλός μεγάλος, στενός, με τύλο. Στοματικό άνοιγμα 
μεγάλο, ρομβοειδές. Εξωτερικό χε ίλος αιχμηρό. Άτρακτος 
τοξοειδής με πάχυνση σαν δόντι στο κατώτερο σημείο της. 
Χρώμα σχεδόν λευκό με καστανές ανώμαλες φλόγες, που 
απλώ νοντα ι από αριστερά προς τα δεξιά.

Ζουν: στο ανώτερο τμήμα της υποπαράλιας ζώνης. Ιόνιο, 
Αμβρακικός.

Γ εω γρ,αφική__εξάπλωση: Ενδημικό είδος της Μεσογείου,
Αδριατική, Μαύρη θάλασσα.

Gibbula (Phorcus) richardi, (PAYRAUDEAU, 1826).
17-20mm μεγ. διάμετρος, 10-15mm ύψος.

Ό στρακο στερεό κωνικό. Σπείρα με (5) κυρτούς ελιγμούς και 
με χαρακτηρ ιστική  επ ίπεδη βάση. Τελευταίος ελιγμός, μεγάλος 
γωνιώδης στην περ ιφ έρεια . Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λε ία  με 
λεπτές  γραμμές αυξήσεως. Ραφή απλή γραμμή. Στοματικό 
άνοιγμα σχεδόν ρομβοειδές. Χείλος αιχμηρό. Ομφαλός 
μεγάλος, λευκού χρώματος. Άτρακτος τοξοειδής φ έρει προς τα 
κάτω πολύ μικρό δόντι. Χρώμα πρασινω πό, κίτρινο, πορτοκαλί, 
γυαλιστερό με φλόγες πορτοκαλί που εναλλάσσοντα ι με 
γαλάζιες. Βάση πράσινη σκούρα. Μοιάζει πολύ με τη Μ. 
mutabilis. Έ χει όμως μεγαλύτερο ομφαλό.

Ζουν: στα ρηχά νερά στη μεσοπαράλια ζώνη ανάμεσα στους 
βράχους κα ι τ ις  πέτρες. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική, Ατλαντικός, 
Π ορτογαλλικές ακτές, Κανάρια νησιά.

Gibbula (Steromphala) divaricata, (L., 1758).
16mm μεγ. διάμετρος, 10-20mm ύψος.

Ό στρακο κω νικό. Σπείρα με (6) κυρτούς ελιγμούς. Πρώτοι 
ελ ιγμ ο ί λε ίο ι, ο ι υπόλο ιπο ι φέρουν πολυάριθμα ανόμοια λεπτά 
κορδόνια κα ι πλάγ ιες  γραμμές αυξήσεως. Τελευταίος ελιγμός 
στρογγυλεμένος στην περ ιφ έρεια , δ ιαχω ρίζετα ι από τον 
προτελευτα ίο  με πολύ βαθιά χαρακτηριστική ραφή. Βάση κυρτή. 
Στοματικό άνοιγνα στρογγυλό. Ο μφαλός αβαθής, στενός, με 
μικρό τύλο. Χρώ μα κίτρινο πρασινω πό με κοκκινω πά στίγματα, 
από την κορυφή μέχρι τη βάση.

Ζουν: στη μεσοπαράλια  ζώνη σε βραχώδη βυθό. Σαρωνικός, 
Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Πορτογαλλικές ακτές του 
Ατλαντικού.
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Gibbula (Colliculus) adansoni, (PAYRAUDEAU, 1826).
12-16mm μεγ. διάμετρος, 10-15mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό, με ύψος μεγαλύτερο από το μήκος, με (6-7) 
ελιγμούς αρκετά κυρτούς που διαχωρίζονται με βαθιά ραφή. Η 
εξωτερική επ ιφ ά νε ια  φέρει σπειροειδή κορδόνια και πλάγιες 
γραμμές αυξήσεως. Τελευταίος ελιγμός μεγάλος, σχεδόν 
γωνιώδης στην περιφέρεια. Βάση κυρτή με σπειροειδή 
κορδόνια. Ο μφαλός στενός και βαθύς. Στοματικό άνοιγμα 
σχεδόν τετράγωνο. Άτρακτος τοξοειδής. Εξωτερικό χείλος 
αιχμηρό. Χρώμα πο ικ ίλο , ξανθό, καστανό με λευκές φλογίτσες 
από την κορυφή μέχρι τη βάση. Περιοχή του ομφαλού λευκή ή 
πράσινη.

Zouv: σε βυθό βραχώδη στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη 
ανάμεσα σε Zostera και Cystoseira. Σαρωνικός, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Π ορτογαλλικές ακτές του Ατλαντικού.

Gibbula (Steromphala) rarilineata, (MICHAUD, 1829).
15mm μεγ. διάμετρος, 8-14mm ύψος.

Μ οιάζει πολύ με τη G. divaricata, ε ίνα ι όμως μικρότερο. Οι 
(5-6) ελ ιγμ ο ί ε ίνα ι επ ίπεδο ι με πολυάριθμα λεπτά  σπειροειδή 
κορδόνια και γραμμές αυξήσεως. Τελευταίος ελιγμός γωνιώδης 
στην περ ιφ έρε ια . Η βαθιά ραφή ανάμεσα στον τελευτα ίο και 
προτελευτα ίο  ελιγμό που χαρακτηρίζει τη G. divaricata δεν 
υπάρχει. Βάση ελαφρά κοίλη ή επ ίπεδη  με μικρό ή σχεδόν 
καθόλου ομφ αλό. Στοματικό άνοιγμα στρογγυλό. Χρώμα λευκό 
πρασ ινω πό με κοκκινω πές γραμμούλες σαν ζιγκ-ζαγκ.

Zouv: στη μεσο-κα ι υποπαράλια ζώνη, σε βυθό με βράχους. 
Σαρωνικός, Σποράδες.

Γεω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

Gibbula (Tumulus) umbilicaris, (L., 1758).
15-25mm μεγ. διάμετρος, 10-25mm ύψος.

Ό στρακο στερεό, σχεδόν κωνικό. Σπείρα με (7) ελαφρά 
θολωτούς ελιγμούς που διαχω ρίζονται μεταξύ τους με βαθιά 
ραφή. Ε π ιφ άνε ια  με σπειροειδή κορδόνια, καθώς κα ι λεπτές 
αξονικές γραμμές αυξήσεως. Βάση με πολυάριθμα σπειροειδή 
κορδόνια. Ο μφαλός μεγάλος, βαθύς και ευρύς με τρόπιδα 
εσω τερικά. Άτρακτος τοξοειδής, γωνιώδης στη βάση. 
Στοματικό άνοιγμα σχεδόν τετραγωνικό. Εξωτερικό χείλος 
απλό. Χρώ μα ανοικτό καστανό γυαλιστερό, με λευκές γραμμές 
που σχηματίζουν ζιγκ-ζαγκ στον τελευταίο ελιγμό. Εσωτερικά 
λευκό με ιρ ιδ ισμούς.

Zouv: ανάμεσα στις Ποσειδωνίες Posidonia oceánica στην 
υποπαράλια  ζώνη. Κορινθιακός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 51

Gibbula (Phorcus) varia, (L., 1758).
15-16mm μεγ. διάμετρος, 12-15mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό με (6) ελιγμούς, ελαφρά κυρτούς, που 
φέρουν (13-15) στενά και επ ίπεδα  κορδόνια. Ραφή απλή γραμμή. 
Βάση επ ίπ εδη  με πολλά λεπτά κορδόνια. Ο μφαλός βαθύς 
χοανοειδής. Στοματικό άνοιγμα σχεδόν τετράγωνο. Χείλος 
αιχμηρό. Χρώμα πο ικ ίλο , καστανό, κίτρινο, λευκό, με πλάγιες 
γραμμές κ ιτρ ινω πές, γκριζωπές, βιολέ. Μ οιάζει με τη G. 
richardi.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βράχους στη μεσο-και υποπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.

Gibbula (Gibbula) ardens, (V. SALIS, 1793).
14-15mm μεγ. διάμετρος, 10-13mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό. Σπείρα με (6-7) κυρτούς ελιγμούς που 
δ ιαχω ρ ίζοντα ι με βαθιά ραφή σαν αυλάκη, γΓ αυτό η G. ardens 
λέγετα ι κα ι G. canaliculate. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  συνήθως με 
(6) σ πε ιροε ιδή  κορδόνια και λεπτές  γραμμές αυξήσεως. 
Τελευταίος ελιγμός στρογγυλεμένος, ελαφρά γωνιώδης στην 
περ ιφ έρε ια . Βάση κυρτή με (8) περ ίπου σπειροειδή κορδόνια. 
Άτρακτος τοξοειδής με δόντι στο κατώτερο άκρο της. Ομφαλός 
βαθύς. Χρώμα βαθύ καστανό με λευκές κοκκινω πές κηλίδες 
κοντά στη ραφή, αλλά και σε πολλές άλλες αποχρώσεις.

Η G. ardens succincta είνα ι πλατύτερη, καστανή με 
κοκκινω πή κορυφή.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βράχους ανάμεσα σε φύκη και 
Ζωστήρες στη μεσο-κα ι υποπαράλια ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Πορτογαλλικές ακτές του 
Ατλαντικού.

Monodonta (Osilinus) mutabilis, (PHILIPPI, 1846).
20mm μεγ. διάμετρος, 18mm ύψος.

To είδος αυτό μοιάζει πολύ με τη Μ. articúlate και τη G. 
richardi. Δ ια φ έρε ι από τη Μ. articulata ως προς τη μορφή. Το 
όστρακο έχε ι χαμηλότερη σπείρα, τον τελευταίο ελιγμό πιο 
εξογκωμένο στο ανώτερο τμήμα του και ομφαλό ανοικτό, πιο 
κλειστό όμως από της G. richardi. Χρώμα σε μεγάλη π ο ικ ιλ ία  
κ ιτρ ινω πό με εγκάρσιες σκούρες κοκκινω πές, λοξές 
γραμμούλες, σαν ζιγκ-ζαγκ, που συχνά δ ιακόπτοντα ι από 
ανο ιχτόχρω μες τα ινίες.

Ζουν: σε όμοιο βιότοπο με τα άλλα είδη Monodonta. 
Σαρωνικός, Κορινθιακός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.
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Monodonta articulata, (LMCK, 1822).
24mm μεγ. διάμετρος, 30mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό. Σπείρα με (6) κυρτούς ελιγμούς. Οι 
κατώ τεροι φέρουν χαραγές. Ραφή απλή βαθιά. Βάση κυρτή με 
στενό ομφ αλό. Άτρακτος τοξοειδής, καταλήγει σε δόντι. 
Στοματικό άνοιγμα στρογγυλό. Εξωτερικό χε ίλος παχύ, λείο 
εσω τερικά. Χρώμα σταχτί ανοικτό. Δ ιατρέχετα ι από 
σ π ε ιρ οε ιδε ίς  λευκές και καστανές κηλίδες, η μία μετά την 
άλλη, με αρθωτή διάταξη: articulata. Ενδιάμεσα φέρουν 
πολυάριθμες καστανές γραμμές σαν ζιγκ-ζαγκ.

Ζουν: σε βραχώδη βυθό στη μεσοπαράλια ζώνη και λίγο 
βαθύτερα. Είδος με πολλές πο ικ ιλ ίες . Σποράδες, Σαρωνικός.

Γεωγραφική ___ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές ακτές.

Monodonta (Osilinus) turbinata, (VON BORN, 1780).
26-27mm μεγ. διάμετρος, 25-30mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό, φουσκωτό, στερεό, παχύ. Σπείρα με (6) 
κυρτούς ελιγμούς που φέρουν σπειροε ιδε ίς  ραβδώσεις. Ραφή 
απλή. Στοματικό  άνοιγμα στρογγυλό. Βάση επ ίπεδη  με λευκό 
τύλο στην περ ιοχή  του ομφαλού. Άτρακτος πλα γ ία  με ένα δόντι 
στο κάτω άκρο της. Εξωτερικό χε ίλος  αιχμηρό. Χρώμα λευκό 
σ τα χτ ί με κίτρ ινες, πράσινες αποχρώσεις και χαρακτηριστικά 
μαύρα, σχεδόν τετράγωνα στίγματα σε σπειροειδή διάταξη. 
Εσωτερικά μαργαριτώδες.

Ζουν: σε βραχώδη βυθό στη μεσοπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ν. 
κα ι Β. Ευβοϊκος, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια 
νησιά, ακτές Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Danilia tinei (CALCARA, 1839) = Danilia otaviana,
(CANTRAINE, 1835). 6-7mm μεγ.διάμετρος, 8-10mm
ύψος.

Ό στρακο μικρό κωνικό. Σπείρα με (6-7) στρογγυλεμένους 
ελιγμούς που διαχωρίζονται με βαθιά ραφή. Οι ελ ιγμο ί φέρουν 
σ π ε ιροε ιδε ίς  γραμμές, (2-3) οι πρώ τοι και (8-9) ο τελευταίος. 
Οι γραμμές καθώς διασταυρώνονται με εγκάρσια ελάσματα 
σχηματίζουν κοκκώδη επιφ άνεια . Ομφαλός τυλώδης. Στοματικό 
άνοιγμα ωοειδές. Περιστόμιο συνεχές. Εσωτερικό χε ίλος της ' 
ατράκτου με πτυχή σαν δόντι. Εξωτερικό χε ίλος με πάχυνση 
εξω τερικά κα ι οδόντωση εσω τερικά. Χρώμα καστανό με 
σκουρότερες φ λογίτσες. Δεν ε ίνα ι πολύ κοινό είδος.

Ζουν: στην βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό με κοράλλια. 
Σαρωνικός, Κυκλάδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, κόλπος 
Γασκώνης, Κανάρια νησιά.



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 53

ΌΙαηουΙυε (ΟΙβηοιιΙορβιβ) οηιεϊαΐυε, (1_., 1758).
9-10mm μ εγ. δ ιά μ ετρος, 9-10mm ύψος.

Μ οιάζει πολύ με τον 0. οοΓβΙΝηιιε, δ ιαφ έρει όμως πολύ στα 
δόντια πόυ φ έρει στο χείλος της ατράκτου, τα οπο ία  είναι 
απλά κα ι πολύ μικρά. Στην εξωτερική επ ιφ ά νε ια  φέρει 
σπειροειδή  κορδόνια π ιο  αραιά και με μικρότερους κόκκους από 
ό ,τ ι ο Ό. εοΓθΙΜηυε. Άτρακτος πλαγία . Χείλος με π ιο  ομαλές και 
λ ιγότερο βαθιές πτυχές. Χρώμα καστανό, διακοσμημένο κάτω 
από κάθε ραφή με (4) λευκές κηλίδες που σχηματίζουν σταυρό: 
ΟΓχιαείυε.

Ζουν: σε βραχώδη βυθό στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Κρητικό, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός κοντά στο 
Γιβραλτάρ, Πράσινο ακρωτήριο.

ΏεηουΙιιε (ΟΙεπουΙορεΐε) ¿ιιεείβιιϊ, (Ρ Α Υ Κ Α ΙΙϋ ΕΑ υ , 1826).
14πγιπι μ εγ. δ ιά μ ετρ ο ς, 11ππη ύψος.

Ό στρακο κω νικό, σχεδόν σφ αιρ ικό. Σπείρα με (6) ελιγμούς. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  γυαλιστερή, σχεδόν λε ία , δ ιατρέχεται 
από λεπτές  σπειροειδείς  γραμμές. Άτρακτος τοξοειδής 
καταλήγει σε λεπτή  οδόντωση. Εξωτερικό χε ίλος  πτυχωμένο 
εσω τερ ικά .Χ ρώ μα καστανό, μαύρο με λεπτές  πλαγιαστές 
κ ιτρ ινω πές γραμμούλες σαν ζιγκ-ζαγκ.

Ζουν: σε μ ικρότερα βάθη από τα άλλα ΌΙαηευΙυε στη μεσο-και 
υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Ικαρία.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ανδριατική.

ΟΙεηευΙυε (ΟΙεηευΙυε) εοΓβΙΙϊηυε, (ΘΜΕίΙΝ ΐη 1_., 1791).
6-11πιπι μεγ. διάμετρος, 5-9π)ΐπ ύψος.

Ό στρακο κωνικό, σχεδόν σφ αιρ ικό, όπως όλα τα ΟΙθηουΙυε. 
Σ πείρα  με (5-6) κυρτούς ελιγμούς που φέρουν κορδόνια. 
Τελευταίος ελιγμός με (15-16) κορδόνια. Βάση σχεδόν επ ίπεδη 
με (2) κοκκώδη κορδόνια. Ομφαλός βαθύς. Άτρακτος πλαγία  
καταλήγει σε χαρακτηριστικό δ ισχιδές δόντι. Χ είλος εξωτερικά 
στρογγυλεμένο, εσωτερικά πτυχωμένο, με ένα δόντι στο 
ανώτερο άκρο του. Χρώμα όμορφο κόκκινο του κοραλλιού, 
καμ ιά  φορά με μικρά λευκά στίγματα.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Κρητικό, 
Ικαρία, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, ακτές Σενεγάλης.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Turbinidae

Τα είδη της οικογένειας Turbinidae έχουν όστρακο στερεό 
στρομβοειδές, σαν σβούρα με σπείρα χαμηλή, πλαγιαστή και 
κυρτούς ελιγμούς. Το όστρακο τους κάτω από την εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια , εντυπω σιάζει με τη θαυμάσια μαργαριταρένια όψη.
Το πώ μα του ε ίνα ι χαρακτηριστικό ασβεστολιθ ικό με όμορφο 
πορτοκαλί χρώμα, γνωστό σαν ματάκι της θάλασσας. Το 
σκληρό πώ μα προφυλάσσει την Astraea από τους διώ κτες της, 
χω ρίς όμως να μπορεί να αντιδράσει στις  Crepidula moulinsii 
που συνηθίζουν να δημιουργούν τις απο ικ ίες  τους πάνω  στο 
κέλυφός της. Δεκαεπτά Crepidula συναντήσαμε κολλημένες 
πάνω  της.

Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς και τρέφ ονται με μικρά φύκια  και 
δ ιάτομα.

Homalopoma (Homalopoma) sanguineum, (L., 1758).
8mm μεγ.διάμετρος, 6mm ύψος.

Ό στρακο μικρό, παχύ. Σπείρα με (5) ελιγμούς ελαφρά 
κυρτούς, που φέρουν (4-6) σπειροειδή προεξέχοντα κορδόνια.
Στο κατώτερο τμήμα του τελευταίου ελιγμού τα κορδόνια είνα ι 
πολύ λεπτά . Στοματικό άνοιγμα στρογγυλό, λίγο λοξό. 
Άτρακτος τοξοειδής. Ομφαλός σαν σχισμή. Το χε ίλος της 
ατράκτου φ έρει τύλωμα σαν δοντάκι. Εξωτερικό χε ίλος απλό, 
παχύ. Χρώμα κόκκινο, ομοιόχρωμο. Πώμα ασβεστολιθικό.

Ζουν: σε βυθό βραχώδη στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. Ιόνιο, 
Κυκλάδες, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλω ση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Γαλλικές 
ακτές.

Astraea (Bolma) rugosa, (L., 1767).
30-50mm μεγ. διάμετρος, 46mm ύψος.

Ό στρακο στερεό στρομβοειδές. Σπείρα με (7) ελιγμούς που 
φέρουν τρόπ ιδα  στην περ ιφ έρεια  και χω ρ ίζοντα ι με βαθιά 
ραφή, καμ ιά  φορά αυλακωτή. Ε πιφ άνεια  χαρακτηριστική. Στο 
ανώτερο τμήμα κάθε ελιγμού υπάρχουν πλάγιες  πτυχές με 
κόμβους ή αγκάθια και στο κατώτερο πολυάριθμα σπειροειδή 
κορδόνια. Το κορδόνι στην τρόπιδα των ελιγμώ ν φ έρει κόμβους 
ή αγκάθια. Πολυάριθμες γραμμές αυξήσεως διατρέχουν την ν. 
επ ιφ ά νε ια . Στοματικό άνοιγμα μαργαριτώδες, στρογγυλό. 
Άτρακτος τοξοειδής καταλήγει σε ευρύ τύλο. Εξωτερικό χείλος 
απλό. Χρώμα καστανό, πρασινωπό με κηλίδες και έντονο 
πορτοκαλί στόμ ιο  που κλείνει με το παχύ ασβεστολιθ ικό πώμα.

Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός, Ιόνιο, Κορινθιακός, Ευβοϊκός, Σποράδες, αλλά 
βρ ίσκονται σχεδόν παντού.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, ακτές Ν. 
Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Κανάρια νησιά, Μαδέρα, 
Αζόρες.



ΤποοΙϋόθθ
1. Τποοϋθ ρυΙΙθ
2. Τποοϋθ ίθηιΓιε
3. Τποοϋβ βρθοίοεθ

Ποικιλία ειδών ΤποοΙιίοΙαθ. Το ύψος τους κυμαίνεται από 5 μέχρι 13 γππί
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Phasianellidae - Tricoliidae

Μικρά κοχύλια  με λεία  και γυαλισταρή επ ιφ ά νε ια  σε ζωηρά 
χρώ ματα, κόκκινο, πορτοκαλί, ανοικτό ή σκούρο ιώδες, 
στολισμένα  με στίγματα, άσπρες γραμμές ζιγκ-ζαγκ κ .λ .π . 
Χωρίς περ ιόστρακο. Όστρακο σφ α ιρ ικό  ωοειδές με χαμηλή 
σ πείρα  κα ι μεγάλο τον τελευταίο ελιγμό. Πώμα ασβεστολιθικό, 
λε ίο  κα ι κυρτό εξωτερικά, κοίλο κα ι σπειροείδές εσω τερικά. Το 
στόμιο  εσω τερ ικά  δεν ε ίνα ι μαργαριτώδες.

Ζουν: στη μεσο-κα ι υποπαράλια ζώνη ανάμεσα στα φυτά 
αλλά κα ι κάτω από τους βράχους. Τρέφονται με μικρά φυτά και 
δ ιάτομα.

Tricolia pulla, (L., 1758).
5mm μεγ. διάμετρος, 9mm ύψος.

Ό στρακο μικρό, στερεό, σφαιρικό, μυτερό. Σπείρα χαμηλή με 
(4) κυρτούς ελιγμούς που δ ιαχω ρίζονται με ραφή όχ ι πολύ 
βαθιά. Ο τελευταίος ελιγμός ε ίνα ι μεγάλος, θολωτός. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λεία  και γυαλιστερή. Στοματικό άνοιγμα 
ωοειδές, σχεδόν στρογγυλό. Άτρακτος τοξοειδής. Χ είλος απλό, 
αιχμηρό. Χρώμα λευκό, κ ιτρ ινω πό με πυκνά μικρά στίγματα 
κόκκινα, καθώς κα ι μαύρες λευκές κυματιστές φ λογίτσες. Πώμα 
ασβεστολιθ ικό, κοίλο εσωτερικά, λευκό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, ανάμεσα στ ις  Ποσειδωνίες Posidonia 
στη μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μ εσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές ακτές, Αζόρες, Κανάρια νησιά, Β. θάλασσα, 
Ιρλανδία.

Tricolia tenuis, (MICHAUD, 1829).
5mm μεγ. διάμετρος, 7-10mm ύψος.

Μ οιάζει αρκετά με το προηγούμενο, ε ίνα ι όμως π ιο  ελαφρύ 
κα ι εύθραυστο. Από την Τ. pullus δ ιαφ έρει γ ια τ ί ε ίνα ι 
μεγαλύτερη, λεπτότερη και ψηλότερη, δεν φ τάνει όμως ποτέ 
την Τ. speciosa. Έ χει λιγότερο κυρτούς ελιγμούς από την Τ. 
speciosa, η ραφή της είνα ι λιγότερο βαθιά και πλαγιαστή και ο 
τελευτα ίος ελιγμός είνα ι π ιο  μικρός με μικρότερο άνοιγμα. 
Χρώμα σ τα χτ ί, ροζ ή κιτρινω πό με κόκκινες και λευκές 
φ λογ ίτσες σε σπειροειδή διάταξη που εναλλάσσονται με ζώνες.

Ζουν: στον ίδ ιο  βιότοπο με τα άλλα είδη Tricolia. Σαρωνικός, 
Παγασητικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος. Ατλαντικός, Γαλλικές και 
Π ορτογαλλικές ακτές.

Tricolia speciosa, (VON MUHLFELDT, 1824).
6mm μεγ. διάμετρος, 10-13mm ύψος.

Ό στρακο ψηλότερο από το προηγούμενο, περισσότερο 
ω οειδές με μυτερή κορυφή. Σπείρα με (4-5) κυρτούς ελιγμούς 
που χω ρ ίζοντα ι με βαθιά ραφή πολύ πλαγιαστή. Στοματικό 
άνοιγμα ω οειδές, ανοίγει προς τα κάτω. Χείλος αιχμηρό.
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Χρώμα γκριζω πό, κόκκινο, κίτρινο, με γραμμούλες και κηλίδες 
λευκές που σχηματίζουν πλαγιαστές ζώνες.

Ζουν: και αυτά σε όμοιο βιότοπο με τα προηγούμενα. 
Ανατολικό  Α ιγα ίο , Λέρος, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΝΘπϋάαβ

Το είδος Smaragdia (Smaragdia) viridis, (L., 1758).
7mm διάμετρος, 4mm ύψος.

Είναι ο αντιπρόσω πος αυτής της οικογένειας που ζει στις 
θάλασσές μας. Με το σμαραγδένιο χρώμα τους, ξεχωρίζουν 
μέσα στο θαλάσσιο μικρόκοσμο σαν μικρά σμαράγδια. Το 
όστρακό τους ε ίνα ι μικρό και παχύ, ωοειδές, επ ίπεδο  στην 
περ ιοχή του ημικυκλικού στοματικού ανοίγματος. Ο τελευταίος 
ελιγμός ε ίνα ι μεγάλος και καταλαμβάνει σχεδόν όλο το κοχύλι. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λεία  κα ι γυαλιστερή σε πολύ όμορφο 
πράσινο χρώ μα με λεπτές μαύρες γραμμές. Πώμα 
ασβεστολιθ ικό.

Ζουν: στα υφάλμυρα και στα γλυκά νερά σε βυθό με άμμο και 
ιλύ, καθώς και στη θάλασσα σε βυθό με βράχια, στην 
υποπαράλια  ζώνη. Οι Νεριτίνες τρέφ οντα ι με λειχήνες, φύκη 
και δ ιάτομα. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α ντίλλες, Ινδικός 
ωκεανός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: L itto rin ida e

Σ φ α ιρ ικά  πορσελανώδη κοχύλια, ζουν σε αφθονία στις ακτές 
μέσα και πάνω  σε βράχους, έξω από το νερό, εκεί που φτάνει 
μόνο ο ψεκασμός των κυμάτων. Αντέχουν και επιβ ιώνουν κάτω 
από όλες τ ις  κα ιρ ικές συνθήκες. Η ϋ ίίο π η θ  ηθπίοίάθβ ζει εξίσου 
καλά και στα γλυκά και στα αλμυρά νερά. Τρέφετα ι με 
μ ικροσκοπικούς φυτικούς οργανισμούς, λειχήνες, φύκη, 
διάτομα, με τη βοήθεια της δυνατής και μακριάς ράδουλάς της.

ϋΗοπηβ (ΜθΙβΓθρΙίθ) ηοΓίίοΐάθε, (Ι_., 1758).
5-9πΗη μεγ. διάμετρος, 7ιτιιη ύψος.

Ό στρακο στερεό, σφαιρικό, πορσελανώδες. Σπείρα με (5- 
6) κυρτούς ελιγμούς που χω ρίζοντα ι με γραμμική ραφή. Ο 
τελευτα ίος ελιγμός είναι πολύ μεγάλος και εξογκωμένος. 
Ε π ιφ άνεια  λε ία  με λεπτές γραμμές αυξήσεως. Άτρακτος 
επ ίπεδη , κοίλη. Χείλος απλό, αιχμηρό. Στοματικό άνοιγμα 
ημ ισεληνοειδές. Χρώμα γκριζωπό, πράσινο, σκούρο καστανό με 
μια π ιο  σκούρα ζώνη στο μέσον του τελευταίου ελιγμού. 
Εσωτερικά καστανό. Πώμα κεράτινο, υποσπειροειδές.

Ζουν: κυρίως στην υπερπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός,
Παγασητικός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Μαδέρα,
Αζόρες, Βόρεια θάλασσα.



Rissoidea

Rissoidea. 0  μικρόκοσμος των κοχυλιών. Το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 9 mm

Barleeidae
1. Barleeia rubra

Alvaniidae
2. Alvania discors

3. Massotia lactea

4. Turbona cimex
5. Acinopsis cancellata

Rissoidae
6. Apicularia similis

7. Apicularia^decorata

8. Rissoa splendida

9. Rissoa variabilis
10. Rissoa violácea 

11! Apicularia guerinii
12. Rissoa ventricosa

13. Folinia crassa exigua

Rissoinidae
14. Rissoina bruguierei
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ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Rissoídea

Μικρά μέχρι μ ικροσκοπικά (2-8mm) προσωβράγχια, που ζουν 
στις  θάλασσες όλου του κόσμου. Πήραν το όνομά τους από τον 
Ευρωπαίο μαλακολόγο Α. βΐεβο (1775 - 1845). Το μικρό τους 
μέγεθος κα ι η π ο ικ ιλ ία  της μορφής του οστράκου δημιούργησαν 
στο παρελθόν βασικά προβλήματα στην ταξινόμησή τούς. 
Μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Οι μελέτες 
κα ι ο ι έρευνες αυτών των οργανισμών συνεχίζονται. Με τη 
βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου γ ίνοντα ι γνωστά 
συνεχώς νέα σ το ιχε ία  για το ζώό και το όστρακο, που 
συμβάλλουν στην ταξινόμηση μεγάλου αριθμού ειδών. Πάνω από 
300 είδη αναφέρονται στις ευρωπαϊκές θάλασσες.

Τα μικρογαστερόποδα αυτά ζουν κυρίως στη μεσοπαράλια 
ζώνη, π ο λλά  είδη στην υποπαράλια, ανάμεσα σε φύκη, κάτω 
από βράχους κα ι κοράλλια και λ ίγα  στη βαθυπαράλια και 
αβυσσαία ζώνη. Τρέφονται με διάτομα, μικροφύκη και 
τρηματοφόρα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Barleeidae

Barleeia rubra , (A . ADAMS, 1795). 2-3mm ύψος.

Ό στρακο που το μέγεθος του δεν ξεπερνά τα (2-3mm ύψος), 
κωνικό, ωοειδές. Σπείρα με (5-6) επ ίπεδους ελιγμούς. 
Ε π ιφ άνε ια  σχεδόν λεία. Στόμιο περ ίπου στρογγυλό, χείλος 
παχύ. Χ αρακτηρ ιστικό  είνα ι το πώ μα που φ έρει απόφυση. 
Χρώμα ανοικτό καστανό, κιτρινω πό.

Ζουν: σε βυθό με βράχια. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.
Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική, Ατλαντικός, 

Πράσινο Ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: A lvaniidae

Τα είδη της οικογένειας Alvaniidae έχουν όστρακο ωοειδές 
κωνικό, μυτερό. Σπείρα υψηλή με ελαφρά θολωτούς ελιγμούς. 
Τελευταίος ελιγμός μεγάλος. Πρωτοκόγχη λε ία  ή κοκκώδης. 
Αξονικές και σπε ιροειδε ίς  ραβδώσεις σχηματίζουν σε ορισμένα 
είδη απλή, σε άλλα δικτυωτή και σε άλλα κοκκώδη επ ιφ άνεια . 
Χ είλος με πάχυνση. Το χρώμα τους συνήθως ε ίνα ι έντονο 
καστανό, καμ ιά  φορά ανοικτότερο ή λευκό.

Ζουν: ανάμεσα στα φύκη, στα ρηχά νερά, σε βυθό με ιλύ και 
βιογενή θρύμματα στην υπο-και βαθυπαράλια ζώνη.

A lvan ia  (A lvan ia ) d iscors, (ALLAN, 1818) = A . m ontagui.
5mm ύψ ος. Σαρωνικός, Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.

M assotia  lac tea , (MICHAUD, 1832).
6mm ύψ ος. Σαρωνικός, Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός. 

Turbona c im ex, (L . , 1758).
3-6mm ύψ ος. Σαρωνικός, Μεσόγειος, Α τλαντικός ωκεανός.
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A cinopsis  cance lla ta , (DA COSTA, 1778).
5mm ύψος. Σαρωνικός, Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: R issoidae

Τα είδη της οικογένειας Rissoidae έχουν όστρακο επίμηκες 
κωνικό, λεπτό  ή παχύ, χωρίς εσωτερικό χ ιτ ινώ δες στρώμα. 
Πρωτοκόγχη, συνήθως με λε ία  επ ιφ ά νε ια  ή σπειροειδή 
κορδόνια, ζιγκ-ζαγκ, κόκκους, χαραγές ανάλογα με το είδος. Οι 
υπ ό λο ιπ ο ι ελ ιγμο ί, η τελεοκόγχη, χω ρίς ιδ ια ίτερη  διακόσμηση, 
φέρουν αξονικά και σπειροειδή στο ιχε ία . Ελιγμοί θολωτοί, 
καμ ιά  φορά γω νιώ δεις. Ραφή άλλοτε φ α ίνετα ι κα ι άλλοτε όχι. 
Ο μφαλός μικρός ανοικτός ή κλειστός. Στόμιο σχεδόν ωοειδές 
απλό με σ ιφ ω ν ικό  αυλάκι ή χωρίς. Περιστόμιο αναδιπλωμένο. 
Το πώ μα όταν ε ίνα ι παχύ φέρει απόφυση, όταν ε ίνα ι λεπτό 
συνήθως δεν φέρει. Χρώμα λευκό, ανοικτό καστανό.

Ζουν: κυρίως στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη.

A p icu la ria  s im ilis , (SCACCHI, 1836).
4 - 6mm ύψος. Σαρωνικός, Μ εσόγειος,Ατλαντικός ωκεανός.

A p icu la ria  decora ta , (PHILIPPI, 1846).
5mm ύψ ος. Σαρωνικός.

R issoa sp lend ida, (EICHW ALD, 1830).
5 - 6mm ύψ ος. Σαρωνικός, Κυκλάδες.

R issoa va ria b ilis , (VON MUHFELDT, 1824).
7-9mm ύψ ος. Σαρωνικός, Μ εσόγειος,Ατλαντικός ωκεανός.

R issoa v io lácea , (DESMAREST, 1814).
5-6mm ύψ ος. Σαρωνικός, Παγασητικός, Κυκλάδες.

A p icu la ria  guerin ii, (RECLUZ, 1843).
5-6mm ύψ ος. Σαρωνικός.

R issoa ven trico sa , (DESMAREST, 1814).
8mm ύψ ος. Σαρωνικός, Κυκλάδες.

Folin ia  (M anzonia) costa ta , (J. ADAM S, 1798).
3mm ύψ ος. Σαρωνικός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: R issoin idae

Α ντιπρόσω πος της οικογένειας ε ίνα ι το είδος R issoina 
b rugu ie re i, (PAYRAUDEAU, 1826). 7-8mm ύψος.

Ό στρακο ωοειδές κωνικό, μυτερό. Οι πρώ το ι ελ ιγμο ί συνήθως 
ε ίνα ι λε ίο ι, ο ι υπόλο ιπο ι φέρουν αξονική κα ι σπειροειδή 
διακόσμηση. Στόμ ιο  πλάγιο , ημ ικυκλικό, συνεχές, στενεύει στα 
άκρα, ρυγχοειδές. Πώμα με απόφυση εσω τερικά.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ.



Turritellidae
1. Turritella mediterránea monterosatoi
2. Turritella communis

Ακτινογραφία Turritella
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Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική, Ατλαντικός 
ωκεανός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Turrítellidae

Τα είδη της οικογένειας Turríte llidae έχουν όστρακο 
πυργοειδές με πολύ υψηλή οξύληκτη σπείρα  και πολλούς 
ελιγμούς. Οι ελ ιγμο ί, επ ίπεδη ή θολωτοί, φέρουν πολυάριθμες, 
πυκνές, λεπτές  και παχύτερες σπειροειδείς  ραβδώσεις. Στόμιο 
μικρό ωοειδές, σχεδόν τετραγωνικό. Ολόστομο. Εξωτερικό 
χε ίλος  λεπτό . Πώμα κεράτινο.

Ζουν: χω μένα  όχ ι πολύ βαθιά, στην ιλύ ανάμεσα στα χαλίκ ια , 
κάτω από τους βράχους και τρέφ οντα ι με οργανικά 
υπολείμματα .

Turritella mediterránea, (MONTEROSATO, 1890).
Τ. triplicata, (BROCCHI, 1814) =
T. turbona, (MONTEROSATO, 1877) ?.
35-70mm ύψος.

Μ οιάζει με την Τ. communis. Όστρακο με πολύ υψηλή σπείρα 
με (12) επ ίπεδους ελιγμούς και ραφή όχ ι πολύ βαθιά. Κάθε 
ελιγμός φ έρει τρεις σπειροειδείς ραβδώσεις που προεξέχουν, 
πολλές  λεπτότερες επ ίπεδες, καθώς και λεπτές  γραμμές. 
Τελευταίος ελιγμός γωνιώδης. Βάση σχεδόν επ ίπεδη, κοίλη. 
Στοματικό άνοιγμα σχεδόν γωνιώδες με λεπτό, αιχμηρό χείλος. 
Άτρακτος ελαφ ρά τοξοειδής. Χρώμα ανοικτό καστανό με 
εγκάρσιες πορτοκαλί κηλίδες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ, βιογενή θρύμματα, στο μαλακό 
υπόστρωμα, στη βαθυπαράλια ζώνη. Δεν ε ίνα ι πολύ κοινό είδος. 
Σαρωνικός, Δωδεκάνησα.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, στις  ακτές 
Ισπανίας, Δ. Αφρικής, Κανάρια νησιά.

Turritella communis, (RISSO, 1826). 40-50mm ύψος.

Ό στρακο πυργοειδές. Σπείρα με (15) ελιγμούς ελαφρά 
κυρτούς. Ραφή απλή γραμμή. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με (5-8) 
σ π ε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις και λεπτές  γραμμές αυξήσεως. 
Τελευταίος ελιγμός σχεδόν γωνιώδης στην περ ιφ έρεια . 
Στοματικό άνοιγμα στρογγυλό, σχεδόν ωοειδές. Βάση κυρτή. 
Άτρακτος τοξοειδής. Χείλος απλό. Χρώμα ανοικτό, καστανό, 
ρόζ. Πώμα κεράτινο, σπειροειδές.

Zouv: σε βυθό, με άμμο και ιλύ, στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τη 
Νορβηγία μέχρ ι το Μαρόκο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Architectonicidae

Οι Α ρχ ιτεκτον ικές  έχουν ιδ ιόμορφο όστρακο, στερεό, ελαφρά 
κωνικό με χαμηλή σπείρα, σχεδόν δισκοειδές. Χαρακτηριστικός 
ε ίνα ι ο μεγάλος, βαθύς ομφαλός της βάσης, στο βάθος του



Architectonicidae
1. Heliacus fallaciosus
2. Heliacus architae
3. Architectonica discus
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οποίου μπορεί κανείς να δ ιακρίνει την αρχή του κοχυλιού, το 
εμβρυακό όστρακο. Πώμα λεπτό, κεράτινο, σε μερικά είδη με 
απόφυση εσω τερικά.

Ζουν: συνήθως στα βαθιά νερά και κ ινούνται αργά με το 
βραχύ πό δ ι τους ανάμεσα σε κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες, 
με τα οπο ία  κα ι τρέφονται. Είναι σ πάνια  είδη. Ανήκουν στα 
Ετεροβράγχια.

Heliacus fallaciosus, (TIBERI, 1872).
15-18mm μεγ. διάμετρος.

Ό στρακο ελαφ ρά κωνικό που θυμίζει Gibbula. Σπείρα με (5) 
ελιγμούς. Πολυάριθμες κοκκώδεις ραβδώσεις διατρέχουν την 
επ ιφ ά νε ια  των ελιγμών. Ραφή εμφανής. Ομφαλός μεγάλος και 
βαθύς. Στόμιο γωνιώδες. Χρώμα κίτρινο, καστανό με καστανές 
σκούρες κηλίδες. Σπάνιο είδος.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ και βιογενή θρύμματα στη 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός.

Haliacus architae, (Ο.G. COSTA, 1830) =
Η. sowerbyi, (HANLEY). 5-6mm μεγ. διάμετρος.

Ό στρακο μικρό κωνικό, σχεδόν δισκοειδές. Σπείρα με(4-5) 
ελιγμούς που φέρουν (4) κοκκώδεις ραβδώσεις. Ραφή με λεπτό 
αυλάκι. Τελευταίος ελιγμός με (13-14) ραβδώσεις. Στόμιο 
κυκλικό με χαρακτηριστικό πώμα, υψηλό, κωνικό σαν παγόδα. 
Ο μφαλός μεγάλος. Χρώμα ανοικτό καστανό.

Ζουν: στη βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό με άμμο και ιλύ. 
Σαρωνικός. Λ

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.
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Architectonica discus, (PHILIPPI, 1844).
20-25mm μεγ. διάμετρος.

Ό στρακο δισκοειδές, ελαφρά κωνικό. Σπείρα με (4-5) 
ελιγμούς που φέρουν κοκκώδεις σπειροε ιδε ίς  ραβδώσεις. Στη 
ραφή των ελιγμώ ν η ράβδωση ε ίνα ι έντονη. Στόμιο 
αχλαδόμορφο. Η βάση του τελευταίου ελιγμού φέρει ακτινωτές 
γραμμές και φαρδύ ομφαλό που περ ιβάλλετα ι από κοκκώδη 
ράβδωση. Χρώ μα ανοικτό καστανό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και άμμο στη βαθυπαράλια ζώνη. Σπάνιο 
είδος που προέρχετα ι από αλιευτικό υλικό από τα ανοικτά της 
Σαλαμίνας, (συλ. Βράτιτς).

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Vermetidae

Συχνά πάνω  σε πέτρες, βράχους και άλλα όστρακα βρίσκουμε 
προσκολλημένα τα σωληνοειδή Vermetus. Εξωτερικά μοιάζουν 
με τις Serpula (Δακτυλιοσκώληκες Annelida), δ ιακρ ίνοντα ι όμως 
από την εσω τερική μαργαριτώδη επ ιφ ά νε ια  κα ι από τα 
δ ιαφ ράγματα στο εσωτερικό του οστράκου. Το όστρακό τους 
α π ο τελε ίτα ι από τρία στρώμματα, ενώ των σκωλήκων από δύο. 
Τα νεαρά άτομα έχουν σπείρα με συμμετρικούς ελιγμούς, που 
αργότερα αναπτύσσονται ακανόνιστα. Η μορφή της 
πρωτοκόγχης, όταν υπάρχει, ε ίνα ι χαρακτηριστική. Το 
στρογγυλό στοματικό  άνοιγμα του οστράκου κλε ίνε ι με πώμα 
κυκλικό και κοίλο. Για τον ακριβή προσδιορισμό τους 
χρε ιάζετα ι ολόκληρη η αποικ ία  που συχνά σχηματίζουν, καθώς 
κα ι το κομμάτι του βράχου στον οποίο  ζουν.

Τρέφονται με μικρούς πλαγκτονικούς οργανισμούς που 
κατακρατούν φ ιλτράροντας το νερό με τα βράγχια τους ή 
“ψαρεύουν” την τροφή τους με τις δύο ε ιδ ικές κεραίες. Οι 
κεραίες φέρουν κολλητικές ουσίες γ ια  να πιάνουν εύκολα την 
τροφή.

Vermetus arenarius, (L., 1758). 10-20mm μεγ. διάμετρος.

Ό στρακο σωληνοειδές. Ελιγμοί άλλοτε κανονικά ελιγμένοι 
κα ι άλλοτε ακανόνιστα. Ε πιφ άνεια  με πολυάριθμες λεπτές, 
κοκκώ δεις σπειροε ιδε ίς  ραβδώσεις, καθώς και τρεις ή 
περ ισσότερες αξονικές κοκκώδεις γραμμές. Εσωτερικά 
κυλινδρικό με διαφράγματα. Στόμιο κυκλικό. Πώμα 
υποτυπώ δες. Χρώμα ανοικτό κίτρινο, καστανό.

Ζουν: ελεύθερα ή προσκολλημένα στις πέτρες στην 
υποπαράλια  ζώνη. Κυκλάδες.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κ ανάρια
νησιά.



■θΓΠΊθίίόθθ
βιτηθίυε ΗΓθησπυε πάνω σε θροηάγΐυε ςσθάθΓορυε 

Τσησροάυε οόίυευε (ΒιΙιριισηϊάσθ)7
νσπτίθΐυε εθΓηιευπθσίιιε
\Zermetus ίπςυθίΘΓ

νθ ίπ ίθω ε προοκολλημένος στο 6ράχο. Γύρω του διακρίνονται ασβεστιτικοί σωλήνες από Αννελίδες
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Tenagotus obtusus, (SCHUMACHER, 1817).
6-7mm μεγ. διάμετρος.

Ό στρακο σωληνοειδές. Σπείρα υψηλή με μεγάλους ελιγμούς. 
Οι πρώ το ι ελ ιγμ ο ί συνήθως σχηματίζουν κανονική σπείρα  και 
ε ίνα ι δ ιαχω ρ ισμένο ι ή ενωμένοι. Φέρει χαρακτηριστικό αυλάκι 
σε όλο του το μήκος. Χρώμα καστανό, πορτοκαλί.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός ωκεανός, 
Σενεγάλη, Πράσινο Ακρωτήριο.

Vermetus semisurrectus, (ANT. BIVONA, 1832).
4- 5mm μεγ. διάμετρος.

Ό στρακο σωληνοειδές μακρύ, κυλινδρικό. Ε π ιφ άνεια  λεία  ή 
με αξονικές γραμμές. Χρώμα λευκό κ ιτρ ινω πό. Ό χι πολύ κοινό 
είδος.

Ζει: μόνο του με το εμπρόσθιο άκρο ελεύθερο, ελαφρά 
κεκαμμένο κα ι το π ίσω  προσκολλημένο στους βράχους, στην 
υπέρ-, μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεω γραφ ική__ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, στις
ευρω παϊκές ακτές, Κανάρια νησιά.

Vermetus triqueter,(ANT. BIVONA, 1832).
5- 6mm μεγ. διάμετρος.

Ό στρακο σωληνοειδές, σκωληκόμορφο, άλλοτε με κανονικούς 
ελιγμούς και άλλοτε όχι. Προσκολλάται στις  πέτρες με το 
κατώτερο τμήμα του που ε ίνα ι επ ίπεδο , ενώ το ανώτερο τμήμα, 
το ελεύθερο, ε ίνα ι αρκετά γωνιώδες και δ ιατρέχετα ι από ένα 
κορδόνι. Εσωτερικά κυλινδρικό. Εξωτερική επ ιφ άνεια  με 
σ π ε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις, καθώς και πολυάριθμες αξονικές 
κανονικές πτυχές. Στόμιο κυκλικό. Πώμα υποτυπώδες. Χρώμα 
σχεδόν λευκό, ανοικτό καστανό.

Ζουν: πάνω  σε βράχους στην υπέρ-, μεσο-και υποπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, Κυκλάδες.

Γεωγραφι κ ή __εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, στις
ευρω παϊκές ακτές, Κανάρια νησιά



Potamididae
1, Pirenella cónica

2. Pirenella cónica tricolor
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Potam ididae

Τα είδη της οικογένειας Potamididae (ποταμός), έχουν 
όστρακο που μοιάζει με τα Cerithiidae, ε ίνα ι πυργοειδές με 
σκούρο περ ιόστρακο και με πολλούς ελιγμούς. Στόμιο κυκλικό 
με κοντό σ ιφ ω νικό  αυλάκι. Πώμα κεράτινο με πυρήνα στο 
κέντρο πολύ σπειροειδές.

Ζουν: στα υφάλμυρα νερά κοντά στις εκβολές ποταμών, στα 
έλη και τρέφ οντα ι με διάτομα και άλλα μ ικροσκοπικά φυτά.

P irene lla  cón ica , (BLAINVILLE, 1826). 20mm ύψος.

Ό στρακο μικρό, στερεό, πυργοειδές. Σπείρα με (10-12) 
ελιγμούς που χω ρίζονται με βαθιά ραφή. Κάθε ελιγμός φέρει 
τρεις σ π ε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις καθώς και αξονικές λεπτές 
πλευρές. Στα σημεία που διασταυρώνονται σχηματίζοντα ι μικρά 
φυμάτια . Στόμιο  σχεδόν τετράγωνο, με κοντό σ ιφ ώ νι, χείλη 
αιχμηρά. Χρώ μα σταχτί, καστανό, μαύρο, με μια 
χαρακτηρ ιστική  λευκή ζώνη κάτω από την ραφή.

Ζουν: στα υφάλμυρα νερά και στα έλη, σε αμμώδεις βυθούς. 
Σαρωνικός, Ν. Ευβοϊκός.

Στο είδος P irene lla  cónica tr ic o lo r, (PALLAR Y, 1904).18mm.

Κάθε ράβδωση έχε ι το δικό της χαρακτηριστικό χρώμα, 
λευκό, σκούρο καστανό και καστανοκίτρ ινο. Αμβρακικός, 
Κορινθιακός.

Γεω γραφική εξάπλωση: Θ εωρείται είδος ενδημικό της 
Μ εσογείου, Ερυθρά θάλασσα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: C erith iidae

Τα είδη της οικογένειας Cerithiidae έχουν όστρακο 
πυργοειδές. Σπείρα  υψηλή με ελαφ ρά θολωτούς ελιγμούς. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με φυμάτια, κόμπους και σπειροειδείς  
ραβδώσεις, χω ρ ίς  περιόστρακο. Στόμιο με ανεπτυγμένο 
εμπρόσθιο σ ιφ ω ν ικό  αυλάκι. Πώμα κεράτινο ωοειδές έκκεντρο, 
με λ ίγες σ πείρες . Χρώμα καστανό σκούρο με γκριζωπά, 
πρα σ ινω πά , λευκά στίγματα. Είναι είδη με πολλές π ο ικ ιλ ίες .

Βρίσκονται σχεδόν παντού, κυρίως σε βυθό με άμμο κα ι ιλύ, 
ανάμεσα σ τ ις  πέτρες και τα φυτά του βυθού με τα οπο ία  και 
τρέφ οντα ι. Προτιμούν ήσυχες περ ιοχές, όπως ε ίνα ι οι 
λ ιμνοθάλασσες κα ι οι κλε ιστο ί κόλπο ι. Σε πολλά  σημεία στο 
βυθό παρατηρεί κανείς ατέλειω τα σχέδια , που έχουν χαραχθεί 
από την κίνησή τους. Την εποχή της αναπαραγωγής, τα θηλυκά 
άτομα αποθέτουν στο υπόστρωμα ζελατινώ δεις μάζες με 
κάψουλες αυγών, πάνω στις οποίες κολλάνε κόκκοι άμμου. 
Κάθε μάζα μπορεί να περ ιέχε ι χ ιλ ιά δες  αυγά από τα οποία 
προέρχοντα ι ο ι προνύμφες και τα νεαρά κερίθια. Είναι 
φ υτοφάγα και τρέφ ονται με μικρά φύκια.



Cerithüdae
1. Cerithium alucaster
2. Cerithium vuigatum gracilis
3. Cerithium rupestre

4. Cerithium vuigatum
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Cerithium alucaster, (BROCCHI, 1814). 50-90mm ύψος.

To C. alucaster μοιάζει πολύ με το C. vulgatum, ε ίνα ι όμως 
υψηλότερο με (15) ελιγμούς και με όστρακο π ιο στερεό. 
Ε π ιφ άνεια  με αξονικές πυκνές πτυχές και φυμάτια  που δεν 
ε ίνα ι αιχμηρά όπως στα C. vulgatum. Τελευταίος ελιγμός 
επ ίπεδος. Χρώμα καστανό με χαρακτηριστικές σκούρες κηλίδες 
κάτω από τις πτυχές.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βράχους κυρίως στη βαθυπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός.

Ε£-ωγρ-αφ ική εξά π λ ωση: Μεσόγειος.

Cerithium vulgatum, (BRUGUIERE, 1792). 50-70mm ύψος.

Ό στρακο πυργοειδές, με οξύληκτη σπείρα  και (10-12) ελαφρά 
κυρτούς ελιγμούς. Επιφάνεια με σπε ιροε ιδε ίς  γραμμές και 
φ υμάτια  σε σειρές. Στο μέσον κάθε ελιγμού τα φυμάτια 
προεξέχουν και γ ίνονται αιχμηρά. Στοματικό άνοιγμα επίμηκες, 
σχεδόν ελλειψ οειδές με εγκοπή στο ανώτερο σημείο (οπίσθιο) 
του χείλους και σ ιφ ω νικό αυλάκι ανοικτό μικρό κα ι φαρδύ στο 
κατώτερο σημείο (εμπρόσθιο) με κλίση προς τα π ίσ ω . Χείλος 
εσω τερικό της ατράκτου με πάχυνση. Εξωτερικό χε ίλος  με 
οδόντωση εσω τερικά, την οποία δημιουργούν ο ι ραβδώσεις της 
εξωτερικής επ ιφ άνε ιας . Χρώμα ανοικτό καστανό, πρασινω πό με 
κηλίδες και λευκά φυμάτια. Πώμα κεράτινο με ακραίο πυρήνα. 
Το υποείδος Cerithium vulgatum gtacilis, (PHILIPPI), ε ίνα ι 
λεπτότερο από το C. vulgatum.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βράχους στη μεσο-κα ι υποπαράλια  
ζώνη. Είδος με πολλές πο ικ ιλ ίες . Σαρωνικός, Ευβοϊκός, 
Κορινθιακός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις
βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές της Σενεγάλης.

Cerithium rupestre, (RiSSO, 1826). 20-25mm ύψος.

Ό στρακο μικρό στερεό, πυργοειδές, φουσκωτό στο μέσον. 
Ελιγμοί (9-10), ελαφρά θολωτοί, σχεδόν επ ίπ εδο ι. Ε π ιφ άνεια  με 
πολυάριθμες σπε ιροειδε ίς  γραμμές και αξονικές πτυχές. Οι 
πτυχές φέρουν φυμάτια που είνα ι π ιο  καλά δ ιαμορφω μένα στη 
γραμμή κάτω από τη ραφή. Προς το μέσον των ελιγμώ ν τα 
φ υμάτια  ε ίνα ι έντονα, αλλά αραιά. Άτρακτος τοξοειδής. Χρώμα 
λευκό, κ ιτρ ινω πό , ανοικτό σταχτί με ακανόνιστα στίγματα και 
κηλίδες, φ υμάτια  σχεδόν λευκά.

Ζουν: σε βυθό βραχώδη στη μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. 
Ευβοϊκός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Κανάρια 
νησιά.

Bittium reticulatum, (DA COSTA, 1778). 10-15mm ύψος.

Ό στρακο στερεό λεπτό, επίμηκες με ελαφρά θολωτούς 
ελιγμούς. Ε π ιφ άνε ια  με (4) κοκκώδεις σ πε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις 
κα ι (10-12) αξονικές πτυχές που δημιουργούν δικτύωση. Ραφή
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βαθιά. Στόμιο  ωοειδές μυτερό με πολύ κοντό αυλάκι σαν 
εγκοπή. Χρώμα καστανό. Είδος με πολλές πο ικ ιλ ίες .

Ζουν: στη μεσο-κα ι υποπαράλια ζώνη σε βυθό με βράχους, 
φύκη και άλλα φυτά. Ευβοϊκός, Κορινθιακός, Σαρωνικός*.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Νορβηγικές 
ακτές, Αζόρες, Κανάρια νησιά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: T riphoridae

Η ο ικογένεια  αυτή χαρακτηρίζεται από τη φορά στροφής των 
ελ ιγμώ ν της σπείρας του οστράκου προς τα αριστερά 
(αριστερόστροφο), αντίθετα από τα άλλα Γαστερόποδα που 
ε ίνα ι δεξιόστροφ α. Το όστρακό τους ε ίνα ι πυργοειδές. Η μορφή 
της πρω τοκόγχης αποτελεί το σπουδαιότερο σ το ιχε ίο  γ ια  την 
ταξινόμησή τους.

Ζουν: ανάμεσα στα φύκη, χ α λ ίκ ια  και κάτω από τους 
βράχους. Προτιμούν τις περιοχές με σπόγγους που αποτελούν 
κα ι την τροφή τους. Με τη μακριά προβοσκίδα, που ε ισχω ρεί 
στους πόρους τω ν σπόγγων, απορροφούν τα μαλακά μέρη και 
με τη ράδουλα συνεχίζουν την επεξεργασία της τροφής.

Triphora perversa, (L ., 1758). 3-5mm μεγ. διάμετρος, 16-
18 mm ύψος.

Ό στρακο πυργοειδές, σχεδόν κυλινδρικό. Σπείρα με(16-18) 
επ ίπεδους ελιγμούς που φέρουν (3) σπε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις. Οι 
ραβδώσεις φέρουν μικροσκοπικούς κόκκους σαν μικρά 
μαργαριτάρια . Στη βάση του τελευταίου ελιγμού ο ι ραβδώσεις 
ε ίνα ι δύο. Ραφή βαθιά. Στόμιο σχεδόν τετράγωνο. Σ ιφ ώ νι 
βραχύ. Χ ε ίλος με πολύ λεπτή οδόντωση. Χρώμα καστανό, 
κοκκινω πό. Πώμα κεράτινο, λεπτό.

Ζουν: ανάμεσα στα φύκη στην υποπαράλια  ζώνη, αλλά και 
στη βαθυπαράλια, σε βυθό με θρύμματα. Σαρωνικός, Β. 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Eoitoniidae

Η ο ικογένεια  Epitoniidae (από την ελληνική λέξη επίτονος) 
περ ιλαμβάνει τις γνωστές Σκαλάριες, κοχύλια με
χαρακτηριστική  μορφή. Το λευκό όστρακό τους ελ ίσσετα ι 
ρυθμικά σαν μια ελικοειδή κλίμακα, σκάλα (Wendeltreppe). Είναι 
λεπτό , πυργοειδές, υψηλό με θολωτούς ελιγμούς που 
αναπτύσσοντα ι ομαλά και δένονται μεταξύ τους με αξονικές 
ραβδώσεις - πλευρές. Οι ραβδώσεις αυτές, άλλοτε λεπτές σαν 
ελάσματα κα ι άλλοτε παχύτερες, δίνουν μια ανάγλυφη 
επ ιφ ά νε ια  ασύγκριτης ομορφιάς. Στόμιο κυκλικό. Ολόστομο. 
Χ είλος παχύ, πώ μα κεράτινο, σπειροειδές. Χρώμα λευκό έως 
υπόξανθο. Μ ερικά είδη φέρουν έγχρωμες ζώνες.

Ζουν: σε αμμώ δεις βυθούς, αλλά και σε ιλύ, κάτω από τις 
ανεμώνες και τα κοράλλια. Ε ίναι σαρκοφάγα παρά το 
στρογγυλό στόμιό  τους, που συναντάται σε φυτοφάγα 
Γαστερόποδα. Τρέφονται με Κοιλεντερωτά. Το σώ μα τους έχει 
βαθύ κόκκινο χρώμα.

Epitonium lamellosum, (LMCK, 1822). 30-41mm ύψος.

To επ ιτό ν ιο  αυτό ε ίνα ι ένα από τα π ιο  ωραία κοχύλια της 
Μεσογείου. Μ οιάζει με το Ε. commune. Έ χει (8-12) ελιγμούς 
που φέρουν (9-10) πλευρές, λεπτές, ελασματόμορφες 
χαρακτηρ ιστικές του είδους. Ραφή όχ ι πολύ βαθιά. Η βάση του 
τελευταίου ελιγμού διατρέχεται από λεπτό κορδόνι. Χρώμα 
ανοικτό καστανό, γυαλιστερό, συνήθως με (2) ζώνες 
σκουρότερες σε κάθε ελιγμό. Τα ελάσματα ε ίνα ι ολόλευκα.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη σε βυθό με άμμο κοντά στις 
θαλάσσιες ανεμώνες (Anemonia sulcata). Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια 
νησιά.

Epitonium commune, (LMCK, 1822). 25-65mm ύψος.

Ό στρακο στερεό, πυργοειδές με υψηλή σπείρα. Οι (10-12) 
ελ ιγμ ο ί χω ρ ίζοντα ι με βαθιά ραφή. Επ ιφ άνεια  με αξονικές 
πλευρές που κλίνουν προς τα π ίσ ω . Ο τελευταίος ελιγμός 
φέρει (9) ραβδώσεις. Τα μεταξύ τους διαστήματα ε ίνα ι λε ία  με 
πολύ λεπτές  γραμμές αυξήσεως. Στόμιο σχεδόν κυκλικό, 
περ ιβά λλετα ι από την προέκταση της τελευταίας πλευράς. 
Χρώμα ανοικτό καστανό με σκουρότερες κηλίδες.

Zcïuv: σε αμμώδη βυθό στη μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, από τις
ακτές της Νορβηγίας μέχρι το Γιβραλτάρ.



Epitoniidae
1. Epitonium lamellosum
2. Epitonium commune
3. Epitonium turtoni
4. Epitonium ceiestn
5. Cirsotrema cochlea

1. Opalia hellenica
2. Epitonium algerianum

3. Epitonium aculeatum
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Opalia (Dentiscala) hellenica, (FORBES, 1844).6-8mm
ύψος.

Ό στρακο μικρό, σχεδόν κυλινδρικό, γυαλιστερό. Σπείρα με 
(8) ελιγμούς. Επ ιφ άνεια  με (12) περίπου επ ίπεδες  ραβδώσεις, 
οι οπο ίες στη ραφή σχηματίζουν μια κορώνα. Στόμιο μικρό 
στρογγυλό. Χ είλος αναδιπλωμένο.

Zouv: στη βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό με ιλύ, άμμο και βιογενή 
θρύμματα, γενικά  σε μαλακό υπόστρωμα. Σαρωνικός, Β. 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική, Ατλαντικός, 
κοντά στη Μεσόγειο.

Epitonium algerianum, (WEINKAUFF, 1866). 6-15mm ύψος.

Όστρακο στερεό, ελαφρό, με (10) ελιγμούς. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με (14) ελασματόμορφες αξονικές πλευρές που 
γ ίνοντα ι αγκιστροειδείς κοντά στη ραφή. Οι πλευρές 
εφ άπτοντα ι μεταξύ τους σε κάθε γύρο σαν να ε ίνα ι η μια 
συνέχεια  της άλλης. Σπειροειδείς γραμμές διατρέχουν τα 
δ ιαστήματα μεταξύ των πλευρών. Στόμιο κυκλικό περ ιβάλλεται 
από την προέκταση της τελευταίας πλευράς. Σπάνιο είδος.

Ζουν: σε βαθύτερα νερά στη βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό με 
άμμο, ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα. Β. Ευβοϊκός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, κοντά στο 
Γιβραλτάρ.

Epitonium cantrainei, (WEINKAUFF, 1866) =
Epitonium aculeatum, (ALLAN, 1818). 10-18mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό, πυργοειδές με (9-10) ελιγμούς. Οι πρώτοι 
ελ ιγμ ο ί ε ίνα ι λε ίο ι, οι υπόλο ιπο ι φέρουν (12) περίπου 
ελασματόμορφ ες ραβδώσεις που προς τα πάνω γίνονται 
αγκιστροειδείς . Επ ιφ άνεια  χωρίς σπε ιροε ιδε ίς  γραμμές. Χρώμα 
ανοικτό καστανό. Σπάνιο είδος.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο και βιογενή θρύμματα στη 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Ισπανικές 
ακτές.

Epitonium tenuicosta, (MICHAUD, 1829) =
Ε. turtoni, (TURTON, 1819). 30-50mm ύψος.

Μ οιάζει πολύ με το Ε. commune. Το όστρακό του γυαλιστερό, 
πυργοειδές, λεπτό  και υψηλό. Σπείρα με (14-18) ελιγμούς και 
λιγότερο βαθιά ραφή. Αξονικές πλευρές επ ίπεδες , διαφόρου 
πάχους, που προς τα πάνω γίνονται σαν ελάσματα. Ενδιάμεσα 
φέρουν πυκνές λεπτές γραμμές. Στόμιο σχεδόν κυκλικό, 
γωνιώδες πάνω  και κάτω. Χείλος παχύ. Το χρώμα π ο ικ ίλ λ ε ι από 
ανοικτό καστανό ως σκούρο. Στη βάση της ατράκτου υπάρχει 
καστανός τύλος.
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Zouv: στον ίδ ιο  βιότοπο με τα Ε. commune. Θερμαϊκός, 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, κοντά στο 
Γιβραλτάρ, καθώς και στις Νορβηγικές ακτές.

Epitonium  c e le s tii, (ARADAS, 1854). 15-25mm ύψος.

Ό στρακο σχεδόν διάφανο, μεγαλύτερο από το Ε. algerianum, 
κωνικό, υψηλό, φαρδαίνει προς τη βάση. Σ πείρα  με (7-8) 
θολωτούς ελιγμούς. Επιφάνεια  με (14) περίπου 
ελασματόμορφ ες πλευρές, που κοντά στη ραφή γίνονται 
αγκιστροειδείς . Στόμιο σχεδόν κυκλικό. Χ είλος παχύ. Σπάνιο 
είδος, ζει κα ι αυτό στον ίδιο βιότοπο με το Ε. algerianum.

Το είδος αυτό προέρχεται από αλιευτικό υλικό από την 
περ ιοχή του Σουνίου, (συλ. Βράτιτς).

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, κοντά στο 
Γ ιβραλτάρ.

C irso trem a coch lea , (G.B. SOWERBY I, 1844). 20mm
ύψος.

Ό στρακο πυργοειδές, παχύ, με (8) ελιγμούς. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  λευκή με διακόσμηση χαρακτηριστική του είδους. 
Φέρει πολυάριθμες λεπτές κυματοειδείς αξονικές πλευρές και 
μερικές παχύτερες σαν φυμάτια, υπολείμματα  των χε ιλ ιακώ ν 
άκρων που σχηματίζουν νέα διαδοχικά καθόλη τη δ ιάρκεια  της 
αναπτύξεως του οστράκου. Οι πλευρές διασταυρώνονται με (6) 
σ π ε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις και σχηματίζουν λεπτή διακόσμηση σαν 
δαντέλα. Ραφή βαθιά με αυλάκι. Χείλος παχύ αναδιπλω μένο.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Δεν ε ίνα ι πολύ κοινό 
είδος. Β. Ευβοϊκός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Μαδέρα, Δ. 
Ινδικός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Janth in idae

Οι Ιανθίνες, τα αρμενιστάρια, ε ίνα ι κοχύλια  σπάνιας 
ομορφ ιάς κα ι λεπτότητας, με ιώδεις αποχρώ σεις. Αρμενίζουν 
στο πέλαγος με μια  πλω τή “σχεδ ία ” από φυσαλίδες γεμάτες 
αέρα, τον πλω τήρα, που φτιάχνουν μόνες τους μετά από μια 
πολύπλοκη δ ιαδ ικασ ία . Τη “σχεδ ία ” αυτή εκκρίνουν ε ιδ ικο ί 
αδένες του ποδιού. Οι Ιανθίνες ζουν και αναπτύσσονται κάτω 
από την επ ιφ ά νε ια  της θάλασσας. Παραμένουν ενωμένες με τον 
πλω τήρα με το π ίσ ω  μέρος του ποδιού τους, ενώ το εμπρός 
μέρος (προπόδιο) και το κεφ άλι κ ινούνται ελεύθερα. Ο 
πλω τήρας χρησ ιμεύει γ ια να συγκρατεί τ ις  κάψουλες των αυγών 
που βρίσκονται ακριβώς κάτω από την επ ιφ ά νε ια  της 
θάλασσας. Ένας πλωτήρας συγκρατεί 250-400 κάψουλες, από 
τ ις  οπο ίες  εκκολάπτοντα ι μερικά εκατομμύρια νεαρά άτομα.

Τ ρέφ οντα ι με πλαγκτονικά κο ιλεντερω τά και μικρά 
καρκινοειδή, που τα παραλύουν με ε ιδ ικό  υγρό. Η ράδουλά τους 
α π ο τελε ίτα ι από πολυάριθμα όμοια  καμπυλω τά δοντάκια
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τοποθετημένα σε δύο σειρές. Πτενόγλωσσα. Είναι 
κοσ μο πο λ ίτ ικα  πελαγικά  είδη.

Janth ina b ico lo r, (MENKE, 1828) =
J. ja n tin a , (L ., 1758) = J. fra g ilis , (LM CK, 1799).
30mm μεγ. δ ιά μ ετρος , 22-25mm ύψος.

Ό στρακο εύθραυστο, κωνικό, σχεδόν σφ αιρ ικό. Σπείρα με (3- 
4) ελιγμούς. Τελευταίος ελιγμός, μεγάλος, γωνιώδης στην 
περ ιφ έρεια . Ε π ιφ άνεια  σχεδόν λε ία  και γυαλιστερή με πολύ 
λεπτές  γραμμές αυξήσεως. Στόμιο μεγάλο τριγω νικό, χωρίς 
πώ μα. Χ είλος αιχμηρό, σχηματίζει στο κάτω μέρος με την 
άτρακτο ορθή γωνία. Ανοικτόχρωμο ιώδες όστρακο που γίνετα ι 
π ιο  σκούρο προς τη βάση, αρκετά σπάνιο. Κυπαρισσιακός 
κόλπος, Ζάκυνθος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός.

Janth ina n itens, (MENKE, 1828).
16mm μεγ. δ ιά μ ετρ ος , 25mm ύψος.

Ό στρακο λεπτό  και εύθραυστο με χαμηλή σπείρα  κα ι πολύ 
σφ α ιρ ικό , τον τελευταίο ελιγμό. Το ύψος του ε ίνα ι σχεδόν ίσο 
με το πλάτος του. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με λεπτές αξονικές 
αγκιστροειδείς  γραμμές. Στόμιο αρκετά μεγάλο ωοειδές, προς 
τα κάτω επ ίμηκες. Μονόχρωμο ιώδες, αρκετά σπάνιο  είδος. 
Κρητικό πέλαγος.

Γ εω γραφ ική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Ινδικός
ωκεανός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: M elanellidae

Μ ικροσκοπικά Γαστερόποδα με λε ίο  και γυαλιστερό όστρακο. 
Η σπείρα  ε ίνα ι υψηλή, οξύληκτη και οι ελ ιγμο ί σχεδόν επ ίπεδο ι. 
Στόμιο αχλαδόμορφο, συνήθως κλε ίνε ι με λεπτό, κεράτινο 
πώ μα. Ε ίναι πα ρασ ιτ ικο ί οργανισμοί με πολλές προσαρμογές 
στον τρόπο αυτό της διαβίωσης. Τα περ ισσότερα έχουν χάσει 
την ικανότητα μετακίνησης και τα μάτια  τους ε ίνα ι ατροφικά. 
Δεν έχουν πώ μα και ράδουλα, αλλά φέρουν ανεπτυγμένα 
στοματικά  εξαρτήματα. Τρέφονται με εχινόδερμα, όπως 
ολοθούρια, αχινούς, αστερίες κ .λ .π . Σχεδόν όλα ε ίνα ι 
ερμαφρόδιτα κα ι δεν ζουν πάνω από ένα χρόνο. Λέγονται ακόμη 
και ΕυΙϊΐΓΐϊοΙθβ ή βίΗΐίθπάθθ.
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S trom b ifo rm is  glaber, (DA COSTA, 1778). 8-10mm ύψος.

Όστρακο λεπτό , σχεδόν διάφανο, με λε ία  και γυαλιστερή 
επ ιφ ά νε ια . Σπείρα με (12-13) επίπεδους ελιγμούς. Ραφή 
ασθενής πλά γ ια . Στόμιο σχεδόν ωοειδές. Χρώμα λευκό, ανοικτό 
καστανό, με λεπτές  καστανές ζώνες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υπο-κα ι βαθυπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, ακτές της 
Βρετανίας, Αζόρες.

M elanella  p o lita , (L ., 1758). 10-15mm ύψος.

Ό στρακο στερεό, κωνικό, επίμηκες γυαλιστερό, σχεδόν 
πορσελανώ δες, με (15-18) επίπεδους ελιγμούς. Ραφή ασθενής, 
σχεδόν ορ ιζόντια . Επιφάνεια  με πολύ λεπτές  σπειροειδείς  
γραμμές που μόλις φαίνονται. Άτρακτος ευθεία, με μικρή 
πάχυνση. Εξωτερικό χείλος απλό. Χρώμα λευκό, κίτρινο, 
καστανό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στη βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, ακτές της 
Βρετανίας.

M elanella  in term edia , (CANTRAINE, 1835). 7-8mm ύψος.

Ό στρακο λε ίο  και γυαλιστερό, σχεδόν διάφανο, με (13) 
επ ίπεδους ελιγμούς. Ο τελευταίος είνα ι ελαφρά γωνιώδης. 
Ραφή που μόλις δ ιακρίνεται. Χρώμα κοκκινωπό καστανό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ και βιογενή θρύμματα στη 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός.

Melanella stalio i, (BRUSINA, 1869). 7mm ύψος.
Ό στρακο λεπτό , επίμηκες, με χαρακτηριστική τοξοειδή 

μορφή. Πολύ γυαλιστερό, σχεδόν διάφανο, με (8-9) ελαφρά 
θολωτούς ελιγμούς. Η ραφή σχεδόν δεν φ α ίνετα ι. Χρώμα 
λευκό. Ε ίναι σ πάνια  είδος και ζει στη βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Capulidae

Η ο ικογένε ια  αυτή περ ιλαμβάνει Γαστερόποδα με 
χαρακτηρ ιστικό  όστρακο, χωρίς διάφραγμα εσω τερ ικά  και 
πώ μα. Μ οιάζει με σκούφο “ουγγρικό” .

Ζουν: προσκολλημένα πάνω σε βράχους, πέτρες ή άλλα 
κοχύλια , κυρίως κτένια, στα ρηχά νερά και τρέφ οντα ι με 
πλαγκτονικούς οργανισμούς.
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Capulus hungaricus, (L ., 1758).
50-58m m  μεγ. δ ιάμετρος , 20mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό, κορυφή περιτυλιγμένη με κλίση προς τα 
π ίσ ω . Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με πολυάριθμες ακτινω τές γραμμές 
που διασταυρώνονται με ανώμαλες γραμμές αυξήσεως. 
Περιόστρακο καστανό. Εσωτερικά λαμπερό, ρόζ, άσπρο, φέρει 
μυϊκά αποτυπώ ματα  σε μορφή πετάλου με το άνοιγμα προς τα 
εμπρός.

Ζουν: στην υποπαράλια, αλλά και στη βαθυπαράλια ζώνη σε 
βυθό με ιλύ κα ι βιογενή θρύμματα. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, 
Κορινθιακός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις
ακτές της Νορβηγίας μέχρι το Γιβραλτάρ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: C a lvptrae idae

Τα είδη της οικογένειας αυτής έχουν κωνικό όστρακο που 
μο ιάζει πολύ με τις πεταλλίδες. Εσωτερικά όμως φέρουν 
δ ιάφραγμα αρκετά μεγάλο.

Ζουν: προσκολλημένες η μια πάνω  στην άλλη σε άλλα 
κοχύλια, σε βράχους κ.λ .π . Βρήκαμε 30 Crepidula κολλημένες 
σε ένα κτένη. Τρέφονται με πλαγκτονικούς οργανισμούς.

C a lyp traea  ch inensis, (L ., 1758).
10-20mm μεγ. δ ιάμετρος , 8-10mm ύψος.

Ό στρακο κωνικό, σε σχήμα πεταλλίδας, με κορυφή στο 
κέντρο κα ι κυκλική περ ιφ έρεια . Σαν κινέζικο καπελάκι. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  σχεδόν λεία  με λεπτές γραμμές αυξήσεως 
σε χρώμα κ ιτρ ινω πό . Εσωτερική επ ιφ ά νε ια  λε ία  κα ι λαμπερή με 
διάφραγμα.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη, κολλημένα σε άλλα 
κοχύλια. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Είδος με ευρεία εξάπλωση. Σε όλη τη 
Μ εσόγειο, Α δρ ιατική  και Μαύρη θάλασσα, Αζοφική, Ατλαντικό, 
από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τον κόλπο της Γουινέας.

C rep idu la  m oulinsi, (MICHAUD, 1829).
20-30m m  μεγ. δ ιάμετρος , 5-6mm ύψος.

Ό στρακο με χαρακτηριστικό σχήμα που θυμίζει μικρή 
παντόφ λα, κωνικό, επίμηκες με κορυφή προς τα πίσω . 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  τραχιά με ανώμαλες γραμμές αυξήσεως. 
Εσωτερική επ ιφ ά νε ια  κοίλη, φέρει το χαρακτηριστικό άσπρο 
δ ιάφραγμα. Χρώ μα ξανθό, κ ιτρ ινω πό.

Ζουν: στη υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Κρητικό 
πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

C rep idu la  ungu ifo rm is, (LMCK, 1822). 
15-25mm μεγ. δ ιάμετρος , 3-4mm ύψος.
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Ό στρακο κωνικό, χαμηλό, λεπτό, σχεδόν διάφανο, με την 
κορυφή προς τα π ίσω . Περιφέρεια ελλειψοειδής. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με πτυχές και πολλές λεπτές γραμμές αυξήσεως. 
Εσωτερικά πορσελανώδες, λείο, γυαλιστερό, αιχμηρό στην 
περ ιφ έρεια . Φέρει λεπτό διάφραγμα. Χρώμα άσπρο ή 
κ ιτρ ινω πό.

Ζουν: πάνω  σε κοχύλια και η μορφή τους δ ιαμορφώ νεται 
ανάλογα με την επ ιφ άνε ια  που κολλούν, στην υποπαράλια  και 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Κρητικό πέλαγος, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, κοντά στις 
Πορτογαλλικές ακτές.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Aporrha idae

Τα είδη της οικογένειας Aporrhaidae έχουν όστρακο 
ατρακτοειδές, στερεό, με παχύ χείλος, που στα ενήλικα άτομα 
προεκτε ίνετα ι και σχηματίζει αποφύσεις που θυμίζουν το πόδι 
πελεκάνου (pes - pelecani). Ο αριθμός των αποφύσεων είναι 
χαρακτηριστικός γ ια  κάθε είδος.

Ζουν: πολλά  μαζί, συνήθως σε βυθό με ιλύ και τρέφονται με 
μικρά οργανικά υπολείμματα που βρίσκουν ανάμεσα στους 
κόκκους του ιζήματος.

A porrha is  pes - pelecani, (L ., 1758). 50-55m m  ύψος.

Ό στρακο ατρακτοειδές, παχύ. Σπείρα υψηλή, οξύληκτη με 
(10-12) ελιγμούς, σχεδόν γωνιώδεις, που δ ιατρέχοντα ι από (15) 
περ ίπου κατακόρυφες πλευρές με κόμπους και πολυάριθμες, 
λεπτές , γραμμές αυξήσεως. Στον τελευταίο ελιγμό κάτω από 
τις (2) σειρές κόμπω ν υπάρχει λεπτή σπειροειδής ράβδωση με 
μικρότερους κόμπους. Στόμιο επίμηκες. Το παχύ χείλος 
προεκτε ίνετα ι σε μορφή παλάμης και καταλήγει σε (4) μακριές 
μυτερές δακτυλιοειδε ίς  αποφύσεις. Πώμα μικρό. Χρώμα 
ανοικτό καστανό με ελαφρές μωβ αποχρώσεις.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη, σε βυθό με ιλύ. Αμβρακικός, 
Κορινθιακός, Πατραϊκός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος. Από τις ακτές της Β. 
Νορβηγίας μέχρι τις ακτές της Αφρικής.

A porrha is  serres ianus, (MICHAUD, 1828). 45-50m m  ύψος.

To A. serresianus μοιάζει πολύ με το A. pes - pelecani. To 
όστρακό του α π οτελε ίτα ι από (10) ελιγμούς και ε ίνα ι πιο 
λεπτό, σχεδόν διαφανές και π ιο  επίμηκες. Χείλος, συνήθως με
(5) μυτερές αποφύσεις, (υπάρχουν όμως δείγματα με (4) ή και
(6) αποφ ύσεις. Εξωτερική επ ιφ άνεια  με πολυάριθμους ασθενείς 
κόμβους. Σπάνιο  είδος.

Ζουν: στη βαθυπαράλια ζώνη, σε βυθό με ιλύ και βιογενή 
θρύμματα. Κορινθιακός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος. Από τις ακτές της
Νορβηγίας μέχρι τις ακτές της Αφρικής.



Tibidae
i b us decorus
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Strom bidae

Μικρά μέχρι μεγάλα κοχύλια των τροπικώ ν κυρίως θαλασσών. 
Το στερεό όστρακό τους παρουσιάζει π ο ικ ιλ ία  σχημάτων και 
έχε ι μεγάλο τον τελευταίο ελιγμό. Άτρακτος ευθεία που φέρει 
εγκάρσια τυλώδη πτυχή. Στοματικό άνοιγμα επίμηκες, στενό, 
με παχύ εξω τερικό χείλος, με μια εγκοπή στο εμπρόσθιο άκρο 
του. Πώμα παχύ κεράτινο, δρεπανοειδές.

Ζουν: σε ρηχά κυρίως νερά, πολλά  μαζί, σε αμμώ δεις βυθούς 
ανάμεσα στα βράχια και τα φύκια. Το αρσενικό ε ίνα ι μικρότερο 
από το θηλυκό. Δραστήρια ζώα, μετακινούνται περίεργα εμπρός 
και π ίσ ω  με μικρά και δυνατά πηδήματα με τη βοήθεια του 
ποδιού τους που φέρουν, στο π ίσω  άκρο τους, μικρό μυτερό 
πώμα, σαν νύχι. Η όρασή τους ε ίνα ι αρκετά ανεπτυγμένη. Όταν 
μετακινούντα ι και όταν τρέφονται, βλέπουν καλά με τα δύο 
ισχυρά μάτια  τους. Τρέφονται βασικά με μικρά φύκη και 
διάφορα φ υτικά  υπολείμματα που βρίσκουν μέσα στο ίζημα.

Strom bus decorus, (RODING, 1798) =
Strom bus decorus raybaudii, (N IKOLAY & MANOJA, 1983).
40-74m m  ύψος.

Ό στρακο κωνικό με οξύληκτη σπείρα  και μεγάλο τελευταίο 
ελιγμό. Οι πρώ το ι ελιγμοί φέρουν πολύ λεπτές αξονικές 
ραβδώσεις. Ο τελευταίος είνα ι σχεδόν λείος με πολύ λεπτές 
σπε ιροε ιδε ίς  γραμμές. Στοματικό άνοιγμα επίμηκες καταλήγει 
σε εμπρόσθιο σ ιφ ω νικό αυλάκι. Χείλος ατράκτου με (2-3) 
εσω τερικές ασθενείς πτυχές. Χρώμα σχεδόν λευκό, ανοικτό 
καστανό με κυματιστές γραμμές ή κηλίδες, φ λογίτσες, που 
δημιουργούν σπε ιροειδε ίς  ζώνες. Το στόμιο εσω τερικά είνα ι 
ανοικτό πορτοκαλί. Περιόστρακο ανοικτό καστανό. Πώμα 
χαρακτηρ ιστικό  κεράτινο με σειρά από αγκάθια στο άκρο του.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη σε αμμώδη βυθό. Το κοχύλι αυτό 
βρέθηκε στην παραλία  Αφάντου στη Ρόδο και στη Νίσυρο, σε 
βάθος (5) μ. Η ύπαρξη του Στρόμβου στη Μεσόγειο 
δ ιαπ ιστώ θηκε πρ ιν  από μερικά χρόνια. Πολύ πιθανόν να έχει 
μεταναστεύσει από την Ερυθρά θάλασσα.

Γεωγραφική εξάπλωση: Ινδικός ωκεανός, Ανατ. Μεσόγειος.



ΟγρΓθθίόθθ
1 ΕΓοεβπθ βρυΐΓοβ
2 Ζοπθπθ ργΓϋΓΠ
3 Ιυπβ Ιυπόβ

ίίΓΟΒβπθ ερϋΓοβ Διακρίνεται ο μανδύας με τις αποφύσεις του (Σούνιο 20 μ. βάθος
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ό νΡ Γ ββ ίά οβ

Οι Κυπραίες από τα πολύ παλιά  χρόνια  προσέλκυσαν το 
ενδιαφέρον του ανθρώπου. Τις χρησιμοποίησε ως κοσμήματα, 
σ τ ιλ ίδ ια , νομ ίσματα. Παρουσιάζουν μεγάλη π ο ικ ιλ ία  σε μέγεθος 
και χρω ματική διακόσμηση. Στα νεαρά άτομα το όστρακο είναι 
λεπτό, η σπε ίρα  πολύ κοντή, ο τελευταίος ελιγμός μεγάλος και 
τα χε ίλη  απλά  χωρίς οδόντωση. Σιγά σ ιγά παίρνουν την 
χαρακτηριστική μορφή, καθώς ο τελευταίος ελιγμός καλύπτει 
όλους τους άλλους, η βάση γ ίνετα ι επ ίπεδη, το στοματικό 
άνοιγμα επ ίμηκες, όσο το ύψος του οστράκου και τα χείλη 
σχηματίζουν οδόντωση. Χωρίς πώμα. Η εξωτερική επ ιφ άνε ια  
δημιουργείτα ι από τον μανδύα, που καθώς βγαίνει από το 
στοματικό  άνοιγμα περ ιβάλλει το όστρακο και αποθέτει τα 
στρώ ματα των κρυστάλλων. Ο μανδύας καλύπτοντας την 
επ ιφ ά νε ια  του κοχυλιού, το προστατεύει και το συντηρεί σ ’ όλη 
τη ζωή του.

Ζουν: κάτω από πλάκες, βράχους, σε αμμώ δεις βυθούς και 
κινούνται ανάμεσα στα κοράλλια, τους σπόγγους, κυρίως τη 
νύκτα. Η ο ικογένεια  ΟγρΓθθϊάαθ ε ίνα ι από τις πλουσιότερες 
ο ικογένειες με πολύ σπάνια  και περιζήτητα είδη.

Τρέφονται με φύκη, σπόγγους, κο ιλεντερω τά, καρκινοειδή 
κα ι άλλους θαλάσσιους οργανισμούς.

Ετοβαπα ερυτεθ, 1758). 35ππη ύψος.

Ό στρακο περ ιτυλιγμένο, αχλαδόμορφο, σχεδόν ωοειδές. Στη 
ράχη κατά μήκος όλου του οστράκου φέρει λεπτές  γραμμές. 
Χρώμα ανοικτό καστανό, σχεδόν πυρόξανθο με καστανές 
κηλίδες. Χ είλη  με οδόντωση. Στη βάση ε ίνα ι σχεδόν άσπρο.

Ζουν: στον ίδ ιο  βιότοπο με την Ι_. Ιυπάε, ε ίνα ι όμως λιγότερο 
κοινό είδος. Σαρωνικός, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρητικό 
πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ερυθρά θάλασσα, Δ. και 
Α. Ατλαντικός, Μαδέρα, Σενεγάλη, Κανάρια νησιά, μέχρι και το 
νησί της Αγίας Ελένης.

ργΓυπι, (Θ Μ Ε ίΙΝ  ϊη Ι_., 1791). 30-45ιπηη ύψος.

Ό στρακο περ ιτυλιγμένο ωοειδές, σχεδόν αχλαδόμορφο. 
Χρώμα ανοικτό καστανό με (3-4) π ιο  σκούρες ζώνες και 
κηλίδες. Στη βάση έχει χρώμα πορτοκαλί με λευκή οδόντωση.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη με βραχώδη βυθό. Κρητικό 
πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Μαδέρα, 
Σενεγάλη, Κανάρια νησιά.

ίυ π α  ΙυτΜ^ι (Ε.. 1758). 40-60ηιηη ύψος.

Ό στρακο στερεό ωοειδές επίμηκες, υποκυλινδρικό. Σπείρα 
περ ιτυλιγμένη από τον τελευταίο ελιγμό. Ε π ιφ άνεια  λε ία  και 
γυαλιστερή. Στοματικό άνοιγμα στενό, επίμηκες, όσο το ύψος
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του οστράκου, με βραχύ σ ιφ ώ νι στα άκρα. Χ είλη  με οδόντωση. 
Το εξωτερικό χε ίλος  αναδιπλώ νεται. Χρώμα στη ράχη καστανό 
με (2-3) λευκές ζώνες και δύο σκούρες κηλίδες 
χαρακτηριστικές στο κάθε άκρο, στη βάση ανοικτόχρωμο, 
σχεδόν λευκό.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη σε βραχώδη βυθό, συνήθως κάτω 
από τις πέτρες και τους βράχους. Σαρωνικός, Σποράδες.

Γεωγραφική _εξάπλωση: Μεσόγειος, Ερυθρά θάλασσα,
Α τλαντικός, Αζόρες, Μαδέρα, Κανάρια νησιά, αλλά και 
νοτιότερα μέχρι το νησί της Αγίας Ελένης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ετα ίο ’ιάαβ

Η ο ικογένεια  αυτή περ ιλαμβάνει μικρά κοχύλια  με 
χαρακτηριστικό  σχήμα οστράκου. Το όστρακο του γένους Trivia 
ε ίνα ι περ ιτυλιγμένο , ο μεγάλος τελευταίος ελιγμός καλύπτει 
όλους τους άλλους. Το στοματικό άνοιγμα ε ίνα ι στενό και 
επ ίμηκες όσο και το μήκος του οστράκου. Μοιάζουν πολύ με τις 
κυπραίες, διαφέρουν ως προς την ανατομία του ζώου στα 
προνυμφ ικά στάδ ια  και στον τρόπο που τρέφονται. Το όστρακο 
του γένους Erato ε ίνα ι αχλαδόμορφο, σχεδόν ωοειδές, λε ίο  και 
γυαλιστερό. Χω ρίς πώμα. Θυμίζει το γένος Marginella, δεν 
φέρει όμως τις έντονες πτυχώ σεις στη βάση της ατράκτου.

Ζουν: ανάμεσα στα ασκίδια, στις  πέτρες, σε βυθό με ιλύ. 
Τρέφονται με μικρά ασκίδια, τα οπο ία  επεξεργάζονται με τη 
βοήθεια της προβοσκίδας τους.

T riv ia  m u ltilira ta , (G.B. SOWERBY II, 1870) =
T riv ia  a d ria tica , (COEN, 1933). 14-15mm ύψος.

Μεγαλύτερο όστρακο από την Τ. pulex, π ιο  φουσκωτό με 
εμφανή κορυφή. Η σπείρα καλύπτετα ι από τον τελευταίο 
ελιγμό. Ε π ιφ άνε ια  με (25-38) ραβδώσεις χω ρίς ευδιάκριτο 
αυλάκι στη ράχη. Στοματικό άνοιγμα στενό, επ ίμηκες, με άκρα 
που έχουν ελαφ ρά κλίση προς τα π ίσ ω  και οδοντωτά χείλη. Η 
άτρακτος στην κορυφή ενώνεται με το εξωτερικό χε ίλος  και 
σ χηματίζε ι εγκόλπωση. Στη βάση της φέρει ελαφρά αυλάκωση 
κα ι καταλήγει σε τύλο. Χρώμα ανοικτό καστανό, π ιο  ανοικτό 
στις  ραβδώσεις κα ι σχεδόν λευκό στα χείλη.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη ανάμεσα στα Βρυόζωα. Β. 
Ευβοϊκός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική.



■ itüidae - Ovulidae
. i multilirata 

'■ ,i i pulex 

; t m í o  laevis

endosimnia carnea

a. Neosimnia spelta 6. Simma purpurea
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T riv ia  pu lex, (SOLANDER in GRAY, 1828). 8-12mm ύψος.

Ό στρακο ωοειδές, φουσκωτό, επ ίπεδο  στη βάση, θυμίζει 
πολύ τ ις  Κυπραίες. Η κορυφή που μόλις δ ιακρ ίνετα ι ε ίνα ι σαν 
μικρό εξόγκωμα. Η σπείρα  καλύπτετα ι από το μεγάλο 
τελευτα ίο ελιγμό. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  γυαλιστερή με(18-25) 
ραβδώσεις, που σβήνουν στη ραχια ία  πλευρά σε ένα αυλάκι 
κατά μήκος του οστράκου. Στοματικό άνοιγμα στενό, επίμηκες 
με παράλληλα  οδοντωτά χείλη. Το χε ίλος της ατράκτου 
εσω τερ ικά  φ έρει αυλάκωση. Χρώμα ρόζ, καστανό, λευκό στην 
πλευρά του ανοίγματος.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βράχους, στην υποπαράλια  ζώνη. Β. 
Ευβοϊκός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Αζόρες,
Κανάρια νησιά.

Erato laev is , (DONOVAN, 1804). 8-10mm ύψος.

Ό στρακο λε ίο  και γυαλιστερό, αχλαδόμορφο. Σ πείρα  με (3) 
μικρούς ελιγμούς και μεγάλο τον τελευταίο ελ ιγμό. Στοματικό 
άνοιγμα επ ίμηκες, καταλήγει σε σ ιφ ω νικό  αυλάκι με κλίση προς 
τα αριστερά. Χ είλος ατράκτου και εξωτερικό χε ίλος  με 
οδόντωση. Το εξωτερικό χείλος ανυψώνεται κα ι σ τρέφ ετα ι λίγο 
προς τα μέσα. Χρώμα λευκό, γκριζωπό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βιογενή θρύμματα στη βαθυπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, κόλπος Κασσάνδρας.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος. Α τλαντικός, μέχρι τις 
ακτές της Νορβηγίας.

Ο ΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ovulidae - Am phiperatidae

Τα είδη της οικογένειας Ovulidae έχουν συνήθως μικρό έως 
μέτριο όστρακο, λείο , γυαλιστερό, πορσελανώδες ή με λεπτές 
γραμμές. Σχήμα επίμηκες που καταλήγει σε λεπ τά  κα ι μυτερά 
άκρα, όπου βρίσκονται τα σ ιφ ώ νια . Έχουν σαν τ ις  Κυπραίες 
περ ιτυλ ιγμένο  όστρακο και στοματικό άνοιγμα στενό με μήκος 
όσο το μήκος του οστράκου, χωρίς πώ μα. Το εσω τερικό χείλος 
της ατράκτου δεν φέρει οδόντωση.

Ζουν: ανάμεσα στα κοράλλια, Αλκυονάρια κα ι Γοργόνια. Ο 
χαρακτηρ ιστικός έχρωμος μανδύας εξέρχεται από το στοματικό 
άνοιγμα και καλύπτε ι ολόκληρη την ραχια ία  επ ιφ ά νε ια  του 
οστράκου. Ε ίναι σαρκοφάγο και τρέφ ονται με τους πολύποδες 
των κοραλλιώ ν

Pseudosim nia carnea, (POIRET, 1789). 14-17mm ύψος.

Ό στρακο περ ιτυλιγμένο , αχλαδόμορφο, παχύ, φουσκωτό στο 
μέσον κα ι λεπτότερο στα άκρα. Βάση κυρτή. Ε π ιφ άνε ια  σχεδόν 
λε ία  με πολύ λεπτές  γραμμές στα άκρα καθώς και πολυάριθμες 
γραμμές αυξήσεως. Άτρακτος τοξοειδής. Στοματικό άνοιγμα 
στενό. Σ ιφ ώ ν ια  κοντά. Εξωτερικό χε ίλος με λεπτή  πάχυνση σαν 
κορδόνι σε όλο το μήκος του κα ι οδόντωση εσω τερικά. Το
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χρώμα π ο ικ ίλ λ ε ι από κίτρινο ξανθό έως ροζ κοκκινω πό βιολέ 
σαν κρέας, (carnea).

Ζουν: ανάμεσα στα κοράλλια, στην υποπαράλια  ζώνη και λίγο 
βαθύτερα. Σαρωνικός, Κυκλάδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Δ. και Α. Ατλαντικός, 
Αζόρες, Μαδέρα.

Neosim nia spe lta , (L ., 1758). 15-22mm ύψος.

Όστρακο επίμηκες, περ ιτυλιγμένο, στερεό, γυαλιστερό, 
σχεδόν λε ίο  με ασθενείς γραμμές. Άτρακτος τοξοειδής. Στόμιο 
στενό, φ αρδα ίνε ι προς τα κάτω, με σ ιφ ω νικό  αυλάκι εμπρός 
και π ίσ ω . Εσωτερικό χείλος, ατράκτου με μια μικρή πτυχή στο 
π ίσ ω  άκρο. Εξωτερικό χείλος με πάχυνση, χωρίς οδόντωση. Το 
χρώμα π ο ικ ίλ λ ε ι από λευκό σε γκρί, ανοικτό καστανό, μώβ.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη ανάμεσα στα Γοργόνια. Δεν 
ε ίνα ι κοινό είδος. Β. Ευβοϊκός, Σποράδες.

Γεωγραφική __εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, στις
περ ιοχές κοντά στη Μεσόγειο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: N aticidae

Η ο ικογένεια  Naticidae περ ιλαμβάνει πολλά  είδη με 
χαρακτηριστικό  σφ αιρ ικό όστρακο. Η σπείρα  ε ίνα ι χαμηλή και ο 
τελευτα ίος ελιγμός μεγάλος. Το στόμιο κλε ίνε ι με πώμα 
κεράτινο ή ασβεστολιθικό. Εξωτερικό χείλος λείο , λεπτό. Βάση 
συνήθως με ομφαλό. Εσωτερικό χε ίλος με τύλο στην περιοχή 
της ατράκτου που καλύπτει και την περιοχή του ομφαλού.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ. Ε ίναι σαρκοφάγο παρά το 
σχεδόν στρογγυλό ημισεληνοειδές στόμιο  που συνήθως έχουν 
τα φ υτοφάγα Γαστερόποδα. Μ ετακινούνται με το μεγάλο τους 
πόδ ι, αναζητώντας τη λεία  τους, κυρίως Δίθυρα που βρίσκονται 
χω μένα μέσα στην άμμο του βυθού. Η Νάτικα ακινητοπο ιε ί το 
θύμα της με τη βοήθεια του ποδιού της. Με τη ράδουλα και 
ε ιδ ικό  υγρό που εκκρ ίνει ανοίγει μ ια  ολοστρόγγυλη οπή στο 
όστρακο του δίθυρου, κοντά στο σπόνδυλο. Μέσα από αυτή την 
οπή περνά τη μακριά προβοσκίδα κα ι ρουφάει το δίθυρο χωρίς 
να ανο ίγει τ ις  θυρίδες. Χαρακτηριστικός ε ίνα ι ακόμη ο 
σχηματισμός σαν κολλάρο που φ τιάχνουν ο ι Νάτικες στην 
περίοδο της ω οτοκίας τους για να τοποθετήσουν τα αυγά τους. 
Το κολλάρο αυτό σχηματίζετα ι από εκκρίσεις του ζώου και 
κόκκους άμμου που κολλάνε πάνω σ ’ αυτό.

T ec ton a tica  flam m ulata , (REQUIEN, 1848) =
Τ. filo sa , (PHILIPPI, 1845). 10-18mm ύψος.

Ό στρακο σφ α ιρ ικό , λείο  και γυαλιστερό. Ελιγμοί θολωτοί με 
μεγάλο τον τελευτα ίο  ελιγμό. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με λεπτές 
γραμμές αυξήσεως. Στόμιο ημισεληνοειδές, στρογγυλεμένο 
προς τα κάτω. Άτρακτος με τύλο, που σχεδόν καλύπτει τον 
ομφ αλό. Εξωτερικό χείλος απλό. Χρώμα χαρακτηριστικό, 
σχεδόν λευκό, με πολλές καστανές αξονικές κυματιστές



Naticidae
1. Payraudeautia intricata
2. Lunatia guiilemini
3. Naticarius dillwym
4. Neverita ¡osephinia
5. Naticarius hebraeus 
6 Naticarius punctatus

Tectonatica filosa
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γραμμές, σαν ζιγκ-ζαγκ, καθώς και λευκές ζώνες. Καστανό στην 
περ ιοχή του ομφαλού. Πώμα ασβεστολιθικό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο στην υποπαράλια  ζώνη, αλλά και 
βαθύτερα. Δεν ε ίνα ι κοινό είδος. Λακωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, σε περιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο.

Payraudeautia  in trica ta , (DONOVAN, 1804).
15-22mm μεγ. δ ιάμετρος , 15-19mm ύψος.

Όστρακο μικρό, σε σχετικά υψηλή σπείρα  και μεγάλο 
τελευτα ίο ελ ιγμό. Ε πιφ άνεια  σχεδόν λε ία  με πολύ λεπτές 
γραμμές αυξήσεως. Στοματικό άνοιγμα ημισεληνοειδές. 
Άτρακτος ευθεία. Χείλος ατράκτου ελαφρά τυλώδες. Ομφαλός 
βαθύς με δύο χαρακτηριστικά  μικρά τυλώματα, παράλληλα, σαν 
κορδόνια. Εξωτερικό χείλος αιχμηρό. Χρώμα γκρ ί-κ ιτρ ινω πό με 
κηλίδες κα ι ζώνες π ιο  σκούρες. Η περιοχή του ομφαλού έχει 
ανοικτό καστανό χρώμα. Πώμα κεράτινο.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές ακτές, Κανάρια νησιά.

Lunatia  gu illem in i, (PAYRAUDEAU, 1826).
14- 25mm μεγ . δ ιάμετρος , 20mm ύψος.

Ό στρακο σφ α ιρ ικό , κωνικό, με αρκετά υψηλή σπείρα . Ελιγμοί 
ελαφρά θολω τοί με λεπτές πλάγιες γραμμές αυξήσεως. Στόμιο 
ημ ισεληνοειδές. Άτρακτος ελαφρά τοξοειδής. Χ είλος ατράκτου 
τυλώδες. Ο μφαλός στενός, βαθύς, με άνοιγμα αχλαδόμορφο. 
Εξωτερικό χε ίλος  απλό, αιχμηρό. Χρώμα γκριζωπό ρόδινο σαν 
μάρμαρο, με κηλίδες και γραμμούλες καστανές. Τύλος 
ατράκτου καστανός, κοκκινωπός. Πώμα κεράτινο.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη κα ι λίγο 
βαθύτερα. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Βρετανικές ακτές.

N a tica rius  d illw yn i, (PAYRAUDEAU, 1826).
15- 18mm μεγ. δ ιάμετρος , 15-20mm ύψος.

Ό στρακο μικρότερο από τα προηγούμενα με σπείρα, όμως 
σ χετ ικά  υψηλή. Ελιγμοί θολωτοί, (4) συνήθως. Ε π ιφ άνεια  
γυαλιστερή με λεπτές πλάγιες γραμμές αυξήσεως. Στόμιο 
ημ ισεληνοειδές. Άτρακτος ευθεία, τυλώδης, στην περιοχή του 
χείλους. Ο μφαλός στενός, βαθύς, με μικρό τύλωμα που δίνει 
στην κο ιλότητα σχήμα (S). Εξωτερικό χε ίλος αιχμηρό. Χρώμα 
ανοικτό καστανό, συνήθως με δύο λευκές ζώνες που φέρουν 
κοκκινω πά μικρά βέλη, καθώς και κυματιστές κατακόρυφες 
λευκές ζώνες. Πώμα με ασβεστολιθικό επ ίχρ ισμα .

Ζουν: στα ρηχά νερά στην υποπαράλια  ζώνη σε βυθό με άμμο 
και ιλύ. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, στις ακτές 
κοντά στο Γιβραλτάρ.
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Ν β ν β Γ ^  ¿οββρΜηίβ, (Ι^ΙβδΟ , 1826). 25-40ππη μεγ.
δ ιά μ ετρ ος

Ό στρακο πορσελανώδες, σχεδόν σφ αιρ ικό, π ιεσμένο. Ελιγμοί 
ελαφ ρά θολω τοί με μεγάλο τον τελευταίο ελιγμό. Ε π ιφ άνεια  με 
πολύ λεπτές  γραμμές αυξήσεως. Στόμιο μεγάλο, λοξό, 
ημ ισεληνοειδές, φαρδαίνει προς τα κάτω. Άτρακτος ευθεία. 
Χ είλος ατράκτου τυλώδες. Η κοιλότητα του ομφαλού είναι 
πλήρης με τύλω μα, που αφήνει ανοικτό μόνο ένα στενό, ρηχό 
αυλάκι. Θ υμίζει κουμπί. Χρώμα λευκό κ ιτρ ινω πό με 
καστανοκόκκινο τύλο ατράκτου. Πώμα κεράτινο.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη. 
Λακω νικός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική ___ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές κα ι Ισπανικές ακτές.

Ναΐ'ιοβπυε ΐΊΘδΓθβυε, (Μ ΑΡΤΥΝ, 1784).
50-60ππη μεγ. δ ιάμετρος .

Ό στρακο σχεδόν σφαιρ ικό, παχύ. Σπείρα βραχεία με μεγάλο 
τον τελευτα ίο  ελιγμό. Πολυάριθμες γραμμές αυξήσεως 
διατρέχουν την εξωτερική επ ιφ άνε ια . Στόμιο ημισεληνοειδές. 
Άτρακτος ευθεία. Χείλος ατράκτου τυλώδες. Ο μφαλός βαθύς 
με μικρό κυλινδρικό τύλωμα. Εξωτερικό χε ίλος αιχμηρό. Χρώμα 
σχεδόν λευκό με καστανές κηλίδες τοποθετημένες σε τρεις 
ζώνες. Πώμα ασβεστολιθικό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και άμμο στην υποπαράλια  ζώνη και λίγο 
βαθύτερα. Σαρωνικός.

Γ£ΐωγ-ραφ.ική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, στις
Ισπανικές ακτές.

Ν3ΐϊθ3Γϊιΐ8 ριιηοΐβΐιιβ, (Ι_ΜΟΚ, 1822).
50-60πιπ ι μεγ . δ ιάμετρος .

Η Ν. ρυηοίθίυε μοιάζει πολύ με την Ν. ΙΐθδΓβθυβ. Δ ιαφέρει 
στο χρώ μα. Η σχεδόν λευκή κιτρ ινω πή επ ιφ ά νε ια  φέρει 
πολυάριθμα ανοικτόχρω μα ή σκουρόχρωμα καστανά στίγματα, 
συχνά σε αξονική κυματοειδή διάταξη. Πώμα ασβεστολιθ ικό.

Ζουν: στον ίδ ιο  βιότοπο με την Ν. ΙΐθδΓεβυβ. Ευβοϊκός, 
Κρητικό, Κορινθιακός, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική_____ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές ακτές, Κανάρια νησιά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Τοηηίάαθ

Σαν τους Τρίτωνες και η Tonna galea της οικογένειας 
Tonnidae, ε ίνα ι από τα μεγαλύτερα Γαστερόποδα της 
Μεσογείου, γνωστή σαν Μπουχώνα. Το σφ α ιρ ικό  όστρακό της 
ε ίνα ι λεπ τό  χω ρίς  φυμάτια κα ι αξονική διακόσμηση. Το ύψος 
της φ τάνε ι τα (25 cm) με ίδ ια περίπου διάμετρο.

Ζουν: σε βυθούς με άμμο ή και ιλύ και τρέφ οντα ι με 
ολοθούρια.



Tonnidae
Tonna galea

Tonna galea οε πλήρη έκταση Διακρινεται το πόδι, οι κεραίες και η προβοσκίδα της (Σαλαμίνα 15 μ βάθος)
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Tonna (Tonna) galea, (L ., 1758).

Όστρακο λεπτό , ελαφρύ, διάφανο, σφ αιρ ικό  σαν βαρέλι, 
(Tun). Σ πείρα  με (7) περίπου ελιγμούς που διαχωρίζονται 
μεταξύ τους με βαθιά ραφή. Η επ ιφ άνε ια  παρουσιάζει ανάγλυφη 
διακόσμηση με μια ρυθμική εναλλαγή από ευρύτερες και 
στενότερες ραβδώσεις. Στοματικό άνοιγμα χωρίς πώμα, 
μεγάλο, με αιχμηρά κυματιστά χείλη. Ο μφαλός ανοικτός. 
Σ ιφ ω νικό  αυλάκι βραχύ. Χρώμα καστανοκίτρ ινο. Περιόστρακο 
καστανό, μεβρανώδες.

Ζουν: σε αμμώ δεις βυθούς στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Το πόδ ι τους ε ίνα ι πολύ μεγάλο και πολλές φορές παραμένει 
έξω από το όστρακο. Τρέφονται με ολοθούρια τα οποία  
αναισθητοποιούν με εκκρίσεις χρησιμοπο ιώ ντας τη μακριά 
προβοσκίδα τους.

Κρητικό πέλαγος, Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Κορινθιακός, Ιόνιο 
πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Κοσμοπολίτικο είδος. Μεσόγειος, Δ. 
και Α. Α τλαντικός, Κανάρια νησιά, καθώς και στ ις  ανατολικές 
ακτές της Αμερικής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cassidae

Τα είδη της οικογένειας Cassidae με το μεγάλο και 
εντυπω σιακό όστρακο προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του 
ανθρώπου από τα πα λ ιά  χρόνια. Τα χρησιμοποίησαν όπω ς και 
τον αχάτη, όνυχα, σαρδόνυχα και καμέο, γ ια  να κατασκευάσουν 
κοσμήματα. Έχουν όστρακο ατρακτοειδές, πορσελανώδες, 
σφ α ιρ ικό , με μεγάλο τον τελευταίο ελιγμό. Η εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  δ ιατρέχετα ι από σπειροειδείς  ραβδώσεις με ή χωρίς 
φυμάτια . Στόμιο πορσελανώδες ωοειδές καταλήγει σε σ ιφ ω νικό 
αυλάκι. Το χε ίλος  της ατράκτου ε ίνα ι παχύ και απλώ νετα ι πάνω 
στον τελευτα ίο  ελιγμό. Εξωτερικό χε ίλος παχύ με οδόντωση 
εσω τερικά. Πώμα κεράτινο χαρακτηριστικού σχήματος, ωοειδές 
ή ημ ικυκλικό . Το χρώμα τους π ο ικ ίλλε ι από ανοικτό καστανό 
ξανθό μέχρ ι σκούρο με κηλίδες σε αποχρώ σεις σκουριάς.

Ζουν: κυρίως σε βυθό με άμμο. Ε ίναι σαρκοφάγο και 
τρέφ οντα ι με αχινούς. Αφού παραλύσουν τα αγκάθια του 
αχινού με τοξικό υγρό, τον καθηλώνουν με το πλατύ πόδ ι τους 
και με τη βοήθεια της ράδουλας ανοίγουν τρύπες στο κέλυφος 
από όπου απορροφούν το ζώο.

Sem icassis undulata, (GMELIN, 1790).
Phalium granulatum , (V. BORN, 1778).
6-8cm  ύψος κ α ι πολύ περ ισσότερο.

Ό στρακο παχύ γυαλιστερό σφαιρ ικό. Σ πείρα  υψηλή με (8) 
ελιγμούς με μεγάλο τον τελευταίο ελιγμό. Ε π ιφ άνεια  με (16-18) 
ανόμοιες σ π ε ιρ οε ιδε ίς  ραβδώσεις. Άτρακτος πλάγ ια , κοκκώδης 
προς τα κάτω. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές με σ ιφ ω νικό  αυλάκι 
και εγκόλπω ση στο π ίσ ω  τμήμα. Εξωτερικό χε ίλος  με



Cassïdae
1. Phalium granulatum

2. Cassidaria echinophora

Cassidana echinophora, στο περιβάλλον της
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οδόντωση. Χρώμα ανοικτό καστανό με σκουρότερες κηλίδες και 
(4) ζώνες καστανές που διακρίνονται στο παχύ χείλος. Πώμα 
κεράτινο μεγάλο που μοιάζει με βεντάλια.

Ζουν: στον ίδ ιο  βιότοπο με τα Ο. θοΜηορΙιοΓα. Σαρωνικός, 
Ευβοϊκός, κόλπος Κασσάνδρας, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια 
νησιά, Καραϊβική, Αζόρες, Μαδέρα.

Όβεει'εΙαπο θείιϊηορίιοΓα, 1758). 5-8οιτι ύψος.

Ό στρακο ατρακτοειδές. Σπείρα με (7) ελιγμούς με μεγάλο 
τον τελευτα ίο  ελιγμό. Πολυάριθμες σπε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις 
διατρέχουν την επ ιφ άνεια . Στον προτελευταίο ελιγμό φέρουν 
μια σειρά φυματίω ν. Στον τελευταίο υπάρχουν (4-5) σειρές 
φυματίω ν. Στόμιο ωοειδές πορσελανώδες με σ ιφ ω νικό  αυλάκι 
με κλίση προς τα π ίσω . Άτρακτος τοξοειδής με παχύ χείλος 
που α π λώ νετα ι πάνω στον τελευταίο ελιγμό. Εξωτερικό χείλος 
με οδόντωση. Πώμα μικρό κεράτινο. Χρώμα συνήθως ανοικτό 
καστανό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο ή ιλύ καθώς και με βιογενή θρύμματα 
στη βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Ισπανικές και 
Π ορτογαλλικές ακτές.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΟνιποΙΜύβθ

Η ο ικογένεια  ΟγπίθίϋοΙθΘ περ ιλαμβάνει μεγάλα και 
εντυπω σ ιακά  είδη με π ιο  γνωστό τον Τρίτωνα. Το όνομά του το 
πήρε από τους αρχαίους θεούς της θάλασσας - τους Τρίτωνες - 
που χρησιμοπο ιούσαν το κοχύλι σαν τρομπέτα. Το όστρακό 
τους ε ίνα ι στερεό, ατρακτοειδές με υψηλή σπε ίρα  κα ι θολωτούς 
ελιγμούς. Ε π ιφ άνεια  πορσελανώδης με χαρακτηριστικά  
φ υμάτια . Στόμιο ωοειδές, επίμηκες, με εμπρόσθιο μόνο 
σ ιφ ω νικό  αυλάκι. Εξωτερικό χείλος με οδόντωση, εσωτερικό 
χε ίλος  της ατράκτου με πτυχές. Πώμα κεράτινο, με τον πυρήνα 
κοντά στο εμπρόσθιο άκρο του στοματικού ανοίγματος. 
Περιόστρακο παχύ, λίγο ή πολύ θυσανωτό. Ε ίναι ζώα 
σαρκοφάγο κα ι τρέφονται με εχινόδερμα και άλλα μαλάκια 
παραλύοντας το θύμα τους.

Ζουν: σε κυρίως βραχώδεις βυθούς.

ΟΗοΓοηιβ (ΟΙιβΓοηίο) ίπίοπϊε νθΠθραίθ, (Ι_ΜΌΚ, 1816).
25-30οπι ύψ ος.

Ό στρακο στερεό, ατρακτοειδές. Σπείρα με (10-12) ελιγμούς. 
Κάθε ελ ιγμός φ έρει στην εξωτερική επ ιφ ά νε ια  τυλώματα, 
καθώς κα ι σπε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις, (2) λεπτές  και (4) 
παχύτερες που στον τελευταίο ελιγμό φτάνουν τις (10). 
Στοματικό άνοιγμα ωοειδές καταλήγει σε βραχύ σ ιφ ω νικό 
αυλάκι. Χ ε ίλη  με έντονη οδόντωση. Χρώμα οστράκου σχεδόν 
λευκό ή πορτοκα λ ί χαρακτηρίζεται από τις καστανές κόκκινες 
κηλίδες σαν μισοφέγγαρο. Χρακτηριστικό ε ίνα ι το σκούρο 
καστανό χρώ μα ανάμεσα στα λευκά δόντια.
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Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς στην υποπαράλια  και
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Κρητικό πέλαγος, Δωδεκάνησα.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Δ. και Α. Ατλαντικός, 
Κανάρια νησιά.

Cym atium  (Septa) corrugatum , (LMCK, 1822).
6-10cm ύψ ος.

To C. corrugatum χαρακτηρίζετα ι από το θυσανωτό 
περ ιόστρακό του. Όστρακο στερεό, ατρακτοειδές, με σ ιφ ω νικό 
αυλάκι που έχε ι κλίση προς τα π ίσω . Ε π ιφ άνεια  με 
σπε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις που φέρουν κόμπους κα ι αξονικά 
φ υμάτια  σε κάθε ελιγμό. Ραφή βαθιά. Στόμιο επ ίμηκες στενό. 
Πώμα κεράτινο ωοειδές. Χείλη με έντονη οδόντωση. Χρώμα 
σχεδόν λευκό. Σπάνιο είδος.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ αλλά και σε κοραλλιογενή ή βραχώδη 
βυθό στη βαθυπαράλια ζώνη.

Το είδος προέρχεται από αλιευτικό υλικό ανοικτά του 
Σουνίου, (συλ. Βράτιτς).

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Ισπανικές και 
Π ορτογαλλικές ακτές.

Argobuccinum  (Ranella) olearium , (L ., 1758). 15-20cm
ύψος.

Ό στρακο μεγάλο ατρακτοειδές με (8-11) ελιγμούς που φέρουν 
αξονικά φ υμάτια  σε κάθε ελιγμό. Σπειροειδείς  κοκκώδεις 
ραβδώσεις, πυκνές στους πρώτους ελιγμούς και π ιο  αραιές 
στους υπόλοιπους, διατρέχουν την επ ιφ ά νε ια . Ραφή 
ευδιάκριτη. Στοματικό άνοιγμα στρογγυλό με μικρή οπ ίσθ ια  
εγκόλπωση και μακρύ σ ιφ ω νικό εμπρόσθιο αυλάκι. Εξωτερικό 
χε ίλος  αιχμηρό με οδόντωση. Εσωτερικό χε ίλος  της ατράκτου 
με ένα παρειακό δόντι και πτυχές π ιο  έντονες στη βάση της. 
Χρώμα ανοικτό καστανό με κοκκινω πές κηλίδες. Ε ίναι σπάνιο 
είδος.

Ζουν: σε βραχώδη βυθό σε βαθιά νερά της βαθυπαράλιας 
ζώνης. Σποράδες, κόλπος Τορώνης.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, περιοχές 
κοντά στο Γιβραλτάρ.

Cym atium  (Septa) parthenopus, (VON SALIS, 1793).
12-15cm ύψ ος.

Ό στρακο βαρύ, που μοιάζει με το C. corrugatum, αλλά 
ξεχω ρίζει από το χαρακτηριστικό πυκνό θυσσανωτό 
περ ιόστρακό που καλύπτει την επ ιφ ά νε ιά  του. Οι ελ ιγμοί 
φέρουν έντονες σπε ιροειδε ίς  ραβδώσεις με κόμπους (δύο πιο  
έντονες) κα ι λεπτές  σπειροειδείς  γραμμές και ανά ένα αξονικό 
φυμάτιο  σε κάθε ελιγμό. Ο τελευταίος ελιγμός φ έρει (6) 
ραβδώσεις. Στόμιο  ωοειδές καταλήγει σε βραχύ σ ιφ ω νικό 
αυλάκι. Εσωτερικό χείλος, της ατράκτου με πτυχές, εξωτερικό 
με (6) ζεύγη δοντιών. Χρώμα ανοικτό καστανό, π ιο  σκούρο 
στους κόμπους και στα χείλη. Σπάνιο είδος.
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Ζουν: σε κοραλλιογενή βυθό, αλλά και αμμώδη, στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Κοσμοπολίτικο είδος. Μεσόγειος, Δ. 
κα ι Α. Α τλαντικός μέχρι και Γουινέα, Ειρηνικός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: C o lubrariidae

Της ο ικογένειας αυτής παρουσιάζουμε το είδος Colubraria 
reticulata. Ο ρισμένοι μελετητές τα κατατάσουν στα Cyniatiidae 
κα ι άλλο ι στα Buccinidae. Το όστρακό τους ε ίνα ι μικρό, 
επ ίμηκες κα ι φ έρει φυμάτια. Το πώ μα ε ίνα ι κεράτινο. Ζουν: 
ανάμεσα στα κοράλλια  και τους βράχους του βυθού.

C o lubraria  re ticu la ta , (BLAINVILLE, 1826). 20-25m m
ύψος.

Ό στρακο ατρακτοειδές μικρό, που μο ιάζει με Cymatium. 
Σ πείρα  με (7) ελιγμούς, επ ιφ άνε ια  χαρακτηριστική δικτυωτή 
κα ι αξονικά φ υμάτια  σε κάθε ελιγμό. Στόμιο ω οειδές καταλήγει 
σε σ ιφ ω νικό  αυλάκι. Εξωτερικό χε ίλος  παχύ, με οδόντωση. 
Χρώμα καστανό. Πώμα κεράτινο. Σπάνιο  είδος.

Ζουν: κυρίως σε βραχώδη βυθό στην υπο-κα ι βαθυπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, Β. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α. Α τλαντικός.



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 84

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: M uricidae

Οι πορφύρες, πορφυρίτες, αποτελούν μια από τις 
πλουσ ιότερες οικογένειες σε γένη, είδη και υποείδη. 
Συναγωνίζονται σε ομορφιά, τους Κώνους και τις Κυπραίες. 
Ανάμεσα τους υπάρχουν σπάνια  είδη περιζήτητα από τους 
συλλέκτες. Ο ρισμένα είδη, όπως τα Murex brandaris, 
Trunculariopsis trunculus και Thais haemastoma από την 
οικογένεια  Thaisidae υπήρξαν η πηγή της περίφημης πορφύρας 
που έβαψε τα βασιλικά και αυτοκρατορικά ενδύματα του 
αρχαίου κόσμου, των Ελλήνων, των Φοινίκων και των Ρωμαίων. 
Οι αρχα ιολογ ικές ανασκαφές έφεραν στο φως τα πορφυρεία 
στην Τύρο κα ι σε πολλές ελληνικές πόλεις , όπου γινόταν η 
επεξεργασία  της πορφύρας. Μεγάλες ποσότητες κοχυλιών, 
10.000 περ ίπου πορφυρίτες έδιναν (1 gr.) βαφής. Η συλλογή 
τεράστιας ποσότητας κοχυλιών και επεξεργασία τους, που 
ήταν πολύπλοκη, έκαναν το γραμμάριο αυτό πολύτιμο. Το 
χρώμα της πορφύρας πριν έρθει σε επαφή με τον αέρα και το 
φώς ε ίνα ι σχεδόν λευκό και μετά πα ίρνει διάφορες αποχρώσεις 
από ανοικτό μέχρι σκούρο κόκκινο και μωβ σαν το αμέθυστο.

Το όστρακό τους είνα ι στερεό, επίμηκες, ατρακτοειδές. Η 
εξωτερική τους επ ιφ άνε ια  είνα ι πολύμορφη, με κόμπους, 
πτυχές, αγκάθια, ελάσματα. Χαρακτηριστικά ε ίνα ι τα αξονικά 
φυμάτια που φ έρει στους ελιγμούς, που αντιστο ιχούν στο 
εκάστοτε εξωτερικό χείλος καθόλη τη δ ιάρκεια  της ανάπτυξης 
του οστράκου. Το στοματικό άνοιγμα ε ίνα ι μεγάλο, σχεδόν 
ωοειδές, καταλήγει σε σ ιφ ω νικό αυλάκι δ ιαφορετικής μορφής 
από είδος σε είδος. Το εξωτερικό χε ίλος φ έρει οδόντωση, ενώ 
το εσω τερικό, της ατράκτου, ε ίνα ι λε ίο  και απλώ νετα ι πάνω 
στον τελευτα ίο  ελιγμό. Πώμα κεράτινο, συνήθως με πυρήνα 
κοντά στην κορυφή ή ελαφρά μετατοπισμένο προς τα δεξιά.

Ζουν: σε ρηχά και σε βαθιά νερά σε βραχώδεις κυρίως 
βυθούς, αλλά  κα ι σε βυθούς με ιλύ κα ι άμμο. Ε ίναι σαρκοφάγο 
και τρέφ οντα ι με δίθυρα, κοράλλια, θυσανόποδα, 
χρησ ιμοπο ιώ ντας το πόδι τους για να ανοίγουν τα όστρακα ή 
ακόμη ε ιδ ικό  υγρό που εκκρίνεται από αδένα του ποδιού γ ια  να 
διαλύουν το ανθρακικό ασβέστιο των οστράκων.

T runcu la riops is  truncu lus, (L ., 1758). 60-80m m  ύψος.

Ό στρακο παχύ, ατρακτοειδές. Σπείρα με (6) γωνιώδεις 
ελιγμούς, ο τελευταίος περισσότερο ανεπτυγμένος. Η 
εξωτερική επ ιφ ά νε ια  φέρει σπειροειδείς  γραμμές και αξονικά 
φ υμάτια, μερ ικά από τα οπο ία  διαμορφώ νονται σε αγκάθια με 
αυλάκι. Στοματικό  άνιγμα ωοειδές, καταλήγει σε σ ιφ ώ ν ι με 
κλίση προς τα π ίσ ω . Χείλος αιχμηρό με οδόντωση. Χρώμα 
γκρίζο, ανοικτό καστανό με ζώνες ιώδεις, κοκκινω πές, που 
φ α ίνοντα ι κα ι στο εσωτερικό του στοματικού ανοίγματος.

Ζουν: στη μεσο-κα ι υποπαράλια ζώνη σε βυθό με βράχια, ιλύ 
συνήθως, π ο λλά  άτομα μαζί. Β. Ευβοϊκός, Κορινθιακός, 
Σαρωνικός.
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Γεωγραφική_____ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Πορτογαλλικές κα ι Ισπανικές ακτές, Σενεγάλη, Κανάρια νησιά.

M uricopsis c r is ta ta , (BROCCHI, 1814). 20-40m m  ύψος.

Ό στρακο ατρακτοειδές, επίμηκες. Σπείρα με (7-8) γωνιώδεις 
ελιγμούς. Η εξωτερική επ ιφ άνεια  δ ιατρέχετα ι από αξονικές και 
σπε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις. Στα σημεία όπου διασταυρώνονται 
διακρίνουμε αγκάθια με μικρό αυλάκι ή μικρούς κόμπους. 
Στοματικό άνοιγμα ωοειδές επίμηκες. Σ ιφ ω νικό αυλάκι ανοικτό, 
με κλίση προς τα αριστερά. Εξωτερικό χε ίλος  παχύ, φέρει 
οδόντωση, εξω τερικά και εσωτερικά. Το χρώ μα π ο ικ ίλλε ι, 
λευκό, ξανθό, γκρί, ανοικτό πορτοκαλί. Το ζώο έχε ι έντονο 
κόκκινο χρώμα.

Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς στην υπερπαράλια , μεσο-και 
υποπαράλια  ζώνη. Το είδος αναφέρεται και σαν Μ. inermis και 
έχει πο λλά  υποείδη: bicolor, atra κ .λ .π . Σαρωνικός, Κυκλάδες, 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές και Ισπανικές ακτές, Σενεγάλη, Μαδέρα.

D erm om urex scalaro ides, (BLAINVILLE, 1826).
10-15mm ύψος.

Ό στρακο ωοειδές, σπείρα οξύληκτη με (6-7) ελιγμούς που 
φέρουν ελασματόμορφα αξονικά πλάγια  φ υμάτια  και 
πολυάριθμες σπε ιροειδε ίς  γραμμές. Στόμιο μεγάλο με σ ιφ ώ νι. 
Εξωτερικό χε ίλος  κυματιστό, εσωτερικά με οδόντωση. Χρώμα 
κίτρινο, καστανό, . συνήθως φέρει ένα επ ίχρ ισ μ α  άσπρο 
λερωμένο. Σπάνιο  είδος.

Ζουν: στη βαθυπαράλια ζώνη, σε βυθό με βράχια, ιλύ και 
βιογενή θρύμματα. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Ισπανικές 
ακτές.

O cinebrina ac icu la ta , (LMCK, 1822). 12-16mm ύψος.

Ό στρακο ατρακτοειδές. Σπείρα με (7) θολωτούς ελιγμούς. 
Ε π ιφ άνε ια  με (7-9) αξονικές ραβδώσεις κα ι σπειροειδείς  
γραμμές. Σ τοματικό  άνοιγμα ωοειδές. Σ ιφ ω νικό αυλάκι κλειστό. 
Εξωτερικό χε ίλος  με λεπτή οδόντωση εσω τερικά. Χρώμα 
γκρίζο, καστανοκόκκινο.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη πάνω  σε βράχους και φύκια. 
Ιόνιο πέλαγος, Σαρωνικός.

Γ εω γραφική_____εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές κα ι Ισπανικές ακτές, Μαδέρα, Κανάρια νησιά.

O cinebrina  edw ardsi, (PAYRAUDEAU, 1826).15-20mm
ύψος.

Ό στρακο σχεδόν ωοειδές, παχύ, οξύληκτο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με (10) περίπου λοξές αξονικές ραβδώσεις με 
μικρούς κόμπους και (15-18) σπειροειδείς  ραβδώσεις, από τις
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οποίες οι δύο ε ίνα ι π ιο  ανεπτυγμένες. Εξωτερικό χε ίλος με (5- 
6) μικρά άσπρα δοντάκια εσωτερικά. Σ ιφω νικό αυλάκι βραχύ, 
κλειστό. Χρώμα ανοικτό γκρίζο μέχρι καστανό, με δύο ζώνες 
κοκκινω πές σε κάθε ελιγμό.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη, σε βυθό με βράχια. Κυκλάδες, 
Σαρωνικός, Ευβοΐκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Πορτογαλλία, Μαρόκο, Μαδέρα, Κανάρια νησιά.

Ηαάπβηΐβ ΟΓοΰοιιΙοϊάβε, (ν Ο Κ Ε β , 1 9 6 4 ). 3 0 - 4 5 πίιτι ύψος.

Το είδος αυτό μοιάζει πολύ με τα Ρυευε, έχε ι όστρακο 
ατρακτοειδές επίμηκες. Σπείρα με (7) θολωτούς ελιγμούς. 
Ε π ιφ άνεια  με (12) αξονικές ραβδώσεις στρογγυλεμένες που 
δ ιατρέχοντα ι από κοκκώδεις σπειροειδείς  γραμμές. Στόμιο 
επίμηκες ωοειδές σε σ ιφ ω νικό αυλάκι μακρύ και κλειστό. Το 
εξωτερικό χε ίλος  εσωτερικά φέρει οδόντωση. Χρώμα κιτρ ινω πό 
καστανό.

Ζουν: στην υπο-κά ι βαθυπαράλια ζώνη ανάμεσα σε βράχια, σε 
βυθό με ιλύ κα ι βιογενή θρύμματα. Β. Ευβοΐκός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, κοντά στο 
Γ ιβραλτάρ.

ΟοθηβδΓθ θΓϊηοοβυε, 1758). 45-50ιηπι ύψος.

Όστρακο ατρακτοειδές. Σπείρα με (7) γω νιώ δεις ελιγμούς. 
Ε π ιφ άνεια  με πολύ χαρακτηριστική διακόσμηση: λοξές αξονικές 
ραβδώσεις και αυλάκια υπερκαλύπτονται από σπειροειδείς  
ραβδώσεις. Στα σημεία που διασταυρώνονται σχηματίζοντα ι 
αγκάθια σε μορφή μικρών ελασμάτω ν. Στόμιο ωοειδές 
επ ίμηκες με κοντό σ ιφ ω νικό αυλάκι κλειστό. Εξωτερικό χείλος 
λεπτό, ελασματόμορφο. Χρώμα ανοικτό γκρίζο, καστανό. Είναι 
σαρκοφάγο και διαθέτουν καταπληκτική ικανότητα να 
διατρυπούν τα όστρακα και να τρέφονται με το ζώο τους.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη σε βυθό με ιλύ κα ι άμμο. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική__ εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Δανία,
Βρετανικές ακτές, Αζόρες, Μαδέρα.
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O cenebra erinaceus hanley, (DAUTZENBERG, 1882).
65mm ύψ ος.

Μ οιάζει πολύ με το Ο. erinaceus, ε ίνα ι όμως λ ίγο  μεγαλύτερο 
και π ιο  έντονη διακόσμηση. Φέρει (5) φυμάτια  σε κάθε ελιγμό.

Ζουν: στα βαθύτερα νερά, σε βραχώδεις βυθούς. Σπάνιο 
είδος. Π ροέρχεται από αλιευτικό υλικό από τα ανοικτά της 
Σαλαμίνας, (συλ. Βράτιτς).

M urex brandaris , (L ., 1758). 50-90mm ύψος.

Είδος με πολλές  πο ικ ιλ ίες . Όστρακο οξύληκτο με βραχεία 
σπείρα  και μεγάλο τον τελευταίο ελιγμό, καταλήγει σε μακρύ 
σ ιφ ώ νι. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με φυμάτια  και αγκάθια που 
πο ικ ίλλουν σε αριθμό και μέγεθος. Πολυάριθμες στενές και 
τροχιές σπε ιροε ιδε ίς  γραμμές διατρέχουν την επ ιφ άνε ια . 
Στόμιο μεγάλο ωοειδές προεκτείνετα ι σε μακρύ σ ιφ ώ ν ι που 
συχνά φ έρει σειρά από αγκάθια. Εξωτερικό χε ίλος παχύ με 
εγκοπές. Εσωτερικό χείλος της ατράκτου παχύ, απλώ νετα ι 
πάνω στον τελευτα ίο ελιγμό. Χρώμα κίτρινο, ανοικτό καστανό. 
Στοματικό άνοιγμα σε πορτοκαλί απόχρωση.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Εντυπωσιάζουν την 
εποχή της ω οτοκίας γ ιατί συγκεντρώνονται πολλά  μαζί, μπορεί 
80-100 άτομα, σε ορισμένα σημεία του βυθού, σχηματίζοντας 
ένα σωρό. Ταυτόχρονα γ ίνετα ι η γονιμοποίηση. Οι κάψουλες 
των αυγών σχηματίζουν μεγάλες μάζες σαν σφουγγάρια α π ’ 
ότου θα εκκολαφθούν οι καινούργιες προνύμφες γ ια  να 
αποτελόσουν τη νέα γενιά του είδους. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, 
Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, δυτικές 
ακτές Αφρικής, Κανάρια νησιά.

Typh ine llus sow erby i, (BRODERIP, 1833) =
Typhis te tra p te ru s . 15-20mm ύψος.

Όστρακο ατρακτοειδές σε χαρακτηριστική μορφή. Σ πείρα  με
(6) ελιγμούς, γω νιώ δεις. Επ ιφάνεια  με (4) αξονικές φ υλλοειδείς  
ραβδώσεις που στην περ ιφ έρεια  του κάθε ελιγμού φέρουν 
αγκάθι. Α νάμεσα στα μικρά αγκάθια υπάρχουν και 
σω ληνόμορφα μεγαλύτερα. Στόμιο σχεδόν στρογγυλό. Σ ιφ ώ νι 
κλε ιστό με κλίση προς τα πίσω , σαν αγκάθι. Χ είλος παχύ. 
Χρώμα σχεδόν λευκό, ανοικτό καστανό. Φέρουν συνήθως 
κίτρ ινο πώ μα. Τρέφονται με μικρά δίθυρα.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη ανάμεσα στις  Ποσειδωνίες 
Posidonia σε βυθό με άμμο και ιλύ. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Δ. και Α. Ατλαντικός.



Muricidae - Thaisidae
1. Murex brandaris
2. Thais haemastoma

Μορφολογική ποικιλία του είδους Murex brandaris
Θήκες αυγών

«
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Thaisidae

Α ντιπρόσω πος της οικογένειας ε ίνα ι το είδος 
Thaishaemastoma. Το όστρακο τους ε ίνα ι στερεό, με χαμηλή 
σπείρα  και μεγάλο τον τελευταίο ελιγμό. Ε π ιφ άνε ια  τραχιά  με 
κόμπους. Πώμα κεράτινο.

Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς στην υποπαράλια  ζώνη. Μαζί με 
τους πορφ υρίτες χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της 
πορφύρας. Ε ίναι ζώα σαρκοφάγο και τρέφ οντα ι με μύδια και 
βαλάνους.

Thais haem astom a, (L ., 1766). 50-70m m  ύψος.

Ό στρακο στερεό, ωοειδές με κωνική βραχεία σπε ίρα  με (5) 
ελιγμούς κα ι μεγάλο τελευταίο ελιγμό. Οι πρώ το ι ελ ιγμο ί 
φέρουν πολυάριθμες σπειροειδείς  γραμμές κα ι ραβδώσεις, 
καμ ιά  φορά με κόμπους. Τελευταίος ελιγμός με (4-5) 
ραβδώσεις, ο ι δύο πρώτες φέρουν κόμπους. Στοματικό άνοιγμα 
ελλειψ οειδές, με μικρή εγκοπή στο π ίσ ω  άκρο κα ι μικρό 
σ ιφ ω νικό  αυλάκι εμπρός. Εξωτερικό χε ίλος  πτυχωμένο 
εσω τερικά. Χ είλος ατράκτου τυλώδες, απλώ νετα ι στον 
τελευτα ίο ελ ιγμό. Χρώμα εξωτερικής επ ιφ άνε ιας  γκρί, σχεδόν 
μονόχρωμο. Εσωτερικά το στόμιο έχε ι ένα λαμπρό πορτοκαλί 
χρώμα, χαρακτηριστικό  του Τ. haemastoma.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη, πάνω σε πλάκες σε βραχώδεις 
βυθούς κατά αποικ ίες. Περιφέρονται εκεί όπου υπάρχουν 
απο ικ ίες  μυδιών, που χρησιμεύουν για τροφή τους. Σαρωνικός, 
Β. Ν. Ευβοϊκός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Δ. και Α. Ατλαντικός, 
Πράσινο ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: C ora llioph ilidae

Τα είδη της οικογένειας Coralliophilidae μοιάζουν αρκετά με 
τα είδη της Muricidae. Το θαυμάσιο αρχιτεκτονικό σχήμα τους 
ενέπνευσε τους Ινδούς και τους Ιάπωνες στη διαμόρφω ση της 
αρχιτεκτονικής της παγόδας.

Η εξω τερική επ ιφ ά νε ια  των οστράκων χαρακτηρίζετα ι από 
την έντονη ανάγλυφη διακόσμηση. Ε ίναι λευκή, συχνά με 
διάφορες ανοικτόχρω μες αποχρώσεις. Σπειροειδείς  ραβδώσεις 
που φέρουν ελάσματα, φολίδες, σειρές από αγκάθια, καθώς και 
αξονικές πλευρές διατρέχουν τους ελιγμούς.

Zouv: με τα κοράλλια (κοράλλι-φ ίλος) και τις θαλάσσιες 
ανεμώνες, όπου και παρασιτούν. Δεν έχουν ράδουλα. Μερικά 
από τα είδη που παρουσιάζουμε ξεχωρίζουν για την ομορφ ιά  και 
τη σπανιότητά  τους.



Coralliophilidae
1. Coralliophila meyendorffii

2. Coralliophila lamellosa

3. Latiaxis babelis

Latiaxis amaliae
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La tiax is  am aliae, (KOBELT, 1907). 20-42m m  ύψος.

Ό στρακο ατρακτοειδές. Σπείρα με (8-9) ελιγμούς. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με αξονικές πλευρές και (7-9) φολιδω τές 
σπε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις. Στοματικό άνοιγμα στρογγυλό. 
Ο μφαλός ευρύς χοανοειδείς. Χρώμα λευκό, με ρόζ αποχρώσεις. 
Το γένος Latiaxis χαρακτηρίζεται από την τρόπιδα - καρίνα 
στην περ ιφ έρε ια  των ελιγμών. Είναι αρκετά σπάνιο  είδος και 
μο ιάζει πολύ με το L. babelis. Ε ίναι όμως π ιο  ψηλό και έχει 
ευθύ και μακρύτερο σ ιφ ω νικό αυλάκι.

Ζουν: στη βαθυπαράλια ζώνη σε κοραλλιογενή βυθό. Το είδος 
αυτό βρέθηκε στο Σαρωνικό κόλπο, σε (80 μ.) βάθος περίπου, 
κοντά στη νήσο του Πατρόκλου, (συλ. Βράτιτς).

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

C ora llioph ila  so fiae , (ARADAS & ΒΕΝΟΙΤ, 1876).
25-35m m  ύψος.

Ένα από τα π ιο  σπάνια είδη της ο ικογένειας μο ιάζει αρκετά 
με το C. lamellosa και βρίσκεται υπό μελέτη. Ό στρακο στερεό, 
φουσκωτό. Σπείρα  με (7) θολωτούς ελιγμούς που φέρουν 
πολυάριθμα σπειροειδή κορδόνια και μικρές αιχμηρές και 
τροχ ιές φ ολίδες. Τελευταίος ελιγμός μεγάλος. Στοματικό 
άνοιγμα μεγάλο, με μακρύ, στενό και κυρτό σ ιφ ω νικό  αυλάκι. 
Χ είλος με οδόντωση και αυλάκωση εσω τερικά. Τύλος ατράκτου 
λευκός, ελασματόμορφος. Χρώμα λευκό, κ ιτρ ινω πό.

Ζουν: στα βαθιά νερά της βαθυπαράλιας ζώνης σε βυθό με ιλύ 
και θρύμματα.

Το είδος αυτό βρέθηκε στο Μυρτώο πέλαγος, στην περιοχή 
της Μ ονεμβασιάς, (συλ. Βράτιτς).

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, στις Αζόρες.

C ora lliob ia  (Q uoyola) m adreporarum , (G.B. SOWERBY I,
1834). 15-20mm ύψος.

Το μικρότερο κοραλλιόφ ιλο που θυμίζει πετα λλ ίδα . Έ χει 
χαρακτηρ ιστικό  φουσκωτό όστρακο με πολύ κοντή σπείρα  και 
μεγάλο τον τελευτα ίο ελιγμό. Η επ ιφ άνεια , χω ρίς ελάσματα και 
αγκάθια, δ ιατρέχετα ι από σπειροειδείς  ραβδώσεις. Στόμιο 
ωοειδές, συνεχές, με ίχνος σ ιφ ω νικού αυλακιού, 
παραμορφ ώ νετα ι ανάλογα με την επ ιφ ά νε ια  του ξενιστή. 
Εξωτερικό χε ίλος  λεπτό, σχεδόν λείο . Εσωτερικό χείλος 
ατράκτου με ένα πολύ μικρό δόντι. Χρώμα λευκό.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη και λίγο βαθύτερα εκεί όπου 
υπάρχουν τα κοράλλια  με τα οποία τρέφονται. Το είδος αυτό 
ε ίνα ι πολύ σπάνιο , βρέθηκε στην περιοχή της Αναβύσσου στο 
Σαρωνικό κόλπο.

Γεωγραφική εξάπλωση: Ερυθρά θάλασσα, Ινδικός, Ειρηνικός 
ωκεανός.
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C ora llioph ila  m eyendorffii,(C A LC A R A , 1845).
30-38m m  ύψος.

Ό στρακο ατρακτοειδές. Σπείρα με (7-8) θολωτούς ελιγμούς. 
Ε π ιφ άνεια  με έντονες αξονικές πλευρές κα ι σπειροειδείς  
ραβδώσεις ελαφ ρά ελασματώδεις. Ραφή βαθιά. Στόμιο σχεδόν 
ωοειδές με ρόζ χρώμα. Σ ιφ ώ νι κοντό. Ευδιάκριτος ομφαλός. 
Χρώμα σχεδόν λευκό.

Ζουν: στη μεσοπαράλια  αλλά κα ι στην υποπαράλια  ζώνη σε 
βυθό με ιλύ κα ι βιογενή θρύμματα. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Μαδέρα, 
Κανάρια νησιά.

C ora llioph ila  lam ellosa, (DE CRISTOFORIS & JAN, 1832).
35-40m m  ύψος.

Ό στρακο ατρακτοειδές. Σπείρα με (7-8) γω νιώ δεις ελιγμούς. 
Ο τελευτα ίος ελιγμός είνα ι μεγάλος. Αξονικές πλευρές, (10-12) 
μαζί με α ιχμηρές σπειροειδείς  ραβδώσεις διαμορφώνουν την 
έντονη ανάγλυφη επ ιφ άνε ια . Στόμιο σχεδόν ωοειδές με μακρύ 
σ ιφ ω νικό  αυλάκι. Ομφαλός στενός. Χρώμα λευκό κιτρ ινω πό.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη καθώς και στη βαθυπαράλια, σε 
βυθό βραχώδη με ιλύ και βιογενή θρύμματα. Σαρωνικός, 
Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός κοντά στη 
Μεσόγειο.

La tiax is  babelis, (REQUIEN, 1848). 25-40m m  ύψος.

Κοχύλι με θαυμάσια ανάγλυφη διακόσμηση που θυμίζει την 
παγόδα. Ό στρακο ατρακτοειδές. Σπείρα με (7-9) γωνιώδεις 
ελιγμούς που φέρουν σπειροειδή φ ολιδω τά  κορδόνια και (8-10) 
αξονικές πλευρές. Στην περ ιφ έρεια  των ελ ιγμώ ν αναπτύσσεται 
η όμορφη διακόσμηση από αγκάθια κα ι ελάσματα που 
υψώνονται προς τα πάνω σαν κορώνα. Στόμιο σχεδόν ωοειδές, 
σ ιφ ω νικό  αυλάκι με κλίση προς τα αριστερά. Ευδιάκριτος 
ομφαλός. Πώμα κεράτινο. Χρώμα λευκό, γκριζωπό, καστανό.

Ζουν: στη βαθυπαράλια ζώνη σε κοραλλιογενή βυθό, πάνω 
στα κοράλλια  Cladocora. Σαρωνικός, Ευβοϊκός. Ε ίναι σχετικά  
σπάνιο  είδος.

Γ εω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Αζόρες, 
Κανάρια νησιά, Πράσινο Ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: C olum bellidae

Ο ικογένεια  με είδη που έχουν συνήθως μικρό κοχύλι σε 
διάφορα χρώ μματα, λευκό, καστανό, πορτοκαλί με κηλίδες, 
φ λογ ίτσες, π ινελ ιές . Όστρακο ατρακτοειδές, επίμηκες, με 
επ ίπεδους ή θολωτούς ελιγμούς κα ι σχεδόν λε ία  επ ιφ ά νε ια . Το 
στοματικό  άνο ιγμα ε ίνα ι στενό με βραχύ σ ιφ ω νικό  αυλάκι και 
δόντια  στο εξω τερικό χείλος που ο αριθμός τους π ο ικ ίλλε ι. 
Πώμα μικρό, κεράτινο. Είναι ιδ ιόμορφ α, παμφάγα 
Νεογαστερόποδα. Τρέφονται με φύκη, νεκρούς και ζωντανούς
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οργανισμούς, υδρόζωα και άλλα ζώα που βρίσκουν ανάμεσα στα 
βράχια και στα ρηχά νερά. Συχνά βρίσκουμε τις Columbella στην 
ακτή, πολλές  μαζί, όπου τις πετάει το κύμα.

C olum bella rus tica , (L ., 1758). 15-20mm ύψος.

Ό στρακο στερεό, ατρακτοειδές, μυτερό στην κορυφή και 
φουσκωτό στην περ ιφ έρεια . Σπείρα με (9-10) ελιγμούς. 
Ε π ιφ άνεια  σχεδόν λε ία  με ασθενείς σπε ιροε ιδε ίς  γραμμές. 
Στοματικό άνοιγμα επίμηκες, με μικρή εγκόλπωση πάνω 
(οπ ίσθ ιο  αυλάκι) και σ ιφ ω νικό αυλάκι κάτω. Άτρακτος ελαφρά 
τοξοειδής με οδόντωση στο χείλος της. Εξωτερικό χε ίλος  με 
οδόντωση κα ι χαρακτηριστική πάχυνση στο μέσον. Το χρώμα 
παρουσιάζει μεγάλη π ο ικ ιλ ία , άσπρο, κ ιτρ ινω πό, καστανό, με 
κηλίδες κα ι γραμμές σε κίτρινο και καστανό χρώμα.

Ζουν: ανάμεσα στα βράχια και την ιλύ στη μεσοπαράλια  
ζώνη, καμ ιά  φορά και λίγο βαθύτερα. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, 
Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Αζόρες, 
Κανάρια νησ ιά  κα ι στις ακτές της Δ. Αφρικής μέχρ ι τη Γουινέα.

Pyrene g e rv ílle i g e rv ille i, (PAYRAUDEAU, 1826).
M itre lla  15-26mm ύψος.

Μ οιάζει με την Ρ. scripta, έχει όμως μεγαλύτερο όστρακο, με. 
(8-9) ελιγμούς ελαφρά θολωτούς. Ε π ιφ άνεια  λε ία  με (4-6) 
σ π ε ιροε ιδε ίς  γραμμές που γίνονται σαν πτυχές στη βάση του 
τελευταίου ελιγμού. Στόμιο μεγαλύτερο από της Ρ. scripta με 
σ ιφ ώ ν ι και (13-14) μικρά δόντια στο εξωτερικό παχύ χείλος της. 
Χρώμα ανοικτό καστανό, καμιά φορά φέρει λευκές κηλίδες 
κάτω από τη ραφή.

Ζουν: στα ρηχά νερά στην υποπαράλια  ζώνη, ανάμεσα σε 
βράχους, φ ύκια  κα ι σπόγγους. Κυκλάδες, Β. και Ν. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

Pyrene sc rip ta  scrip ta , (L ., 1758). 15-18mm ύψος.

Ό στρακο στερεό επίμηκες, ατρακτοειδές, σχεδόν λε ίο  και 
γυαλιστερό. Σπείρα με (7-8) επίπεδους ελιγμούς και πολύ 
λεπτή  ραφή. Στοματικό άνοιγμα επίμηκες με ανοικτό σ ιφ ώ νι. 
Άτρακτος ίσ ια . Χείλος ατράκτου με δόντι. Το εξωτερικό χείλος 
δεν ε ίνα ι πολύ παχύ και φ έρει (7-9) δόντια. Χρώμα κιτρ ινω πό, 
λευκω πό, με καστανές αξονικές φ λογ ίτσες σαν κηλίδες, που 
θυμίζουν τα νερά του μαρμάρου.

Ζουν: στα ρηχά νερά στη μεσοπαράλια, αλλά  και στην 
υποπαράλια  ζώνη σε βραχώδη βυθό και ανάμεσα στις 
Π οσειδω νίες Posidonia oceánica. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Buccinidae

Τα Βούκινα της Μεσογείου έχουν μικρό μέχρι μέτριο όστρακο 
ατρακτοειδές, λε ίο  ή με στολισμούς, όπως πτυχές, ραβδώσεις,
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κόμβους, όχ ι όμως αγκάθια. Το στοματικό άνοιγμα καταλήγει 
σε βραχύ σ ιφ ω νικό  αυλάκι, συχνά στο ανώτερο οπ ίσθ ιο  τμήμα 
φέρει εγκόλπω ση. Χείλη συνήθως με οδόντωση. Το χρώμα τους 
είνα ι ανοικτό καστανό και άλλοτε σκούρο. Φέρουν πώ μα μικρό, 
κεράτινο με τον πυρήνα κοντά στην κορυφή ή κοντά στο άκρο.

Ζουν: σε ρηχά νερά ανάμεσα σε πέτρες, βράχους και 
τρέφ ονται με ζωντανούς αλλά και νεκρούς οργανισμούς. 
Μερικά μεγάλα είδη χρησιμοποιούν τα χείλη  του οστράκου για 
να εμποδίσουν το δίθυρο να κλε ίσε ι τις θυρίδες του, ενώ το 
τρώει με την προβοσκίδα του.

ΒιιοοΐπυΙυιτι ο ο γ π θ ιιιτ ι, 1758). 40-70ιπιη ύ ψ ο ς .

Μεγαλύτερο α π ’ όλα τα άλλα είδη της οικογένειας. Όστρακο 
ατρακτοειδές, ψηλό. Σπείρα με (9-10) ελιγμούς ελαφρά κοίλους 
στο ανώτερο τμήμα τους και κυρτούς στο κατώτερο. Επιφάνεια 
σχεδόν λε ία  με πολύ λεπτές γραμμές αυξήσεως. Στόμιο 
μεγάλο, στενό προς τα πάνω, καταλήγει σε μακρύ σ ιφω νικό 
αυλάκι που κλ ίνε ι προς τα πίσω . Χ είλος αιχμηρό, χω ρίς δόντια. 
Χρώμα συνήθως ανοικτό καστανό, με λευκές και καστανές 
κηλίδες. Πώμα κεράτινο.

Ζουν: σε βραχώδη βυθό στη μέσο-, υπο-κα ι βαθυπαράλια 
ζώνη. Κυκλάδες, Ευβοϊκός, Κορινθιακός, Ιόνιο, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Ισπανικές και 
Π ορτογαλλικές ακτές, Πράσινο Ακρωτήριο.

ΟβπΙΙιβΓυΒ <Γ ΟΓΜςπγί, (Ρ Α Υ Κ Α υ ϋ ΕΑ υ , 1826).
15-18π ιιϊι ύψ ος.

Ό στρακο σχεδόν ωοειδές. Σπείρα με (7) θολωτούς ελιγμούς 
που φέρουν πολυάριθμες αξονικές πλευρές, καθώς και 
σ π ε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές με 
εγκόλπω ση πάνω  και σ ιφ ω νικό αυλάκι κάτω. Εξωτερικό χείλος 
παχύ με (7) δόντια. Εσωτερικό χε ίλος της ατράκτου τυλώδες. 
Το χρώ μα π ο ικ ίλ λ ε ι από ανοικτό καστανό μέχρι σκούρο, 
συνήθως με μ ια  λευκή ζώνη στη βάση κάθε ελιγμού. Στόμιο 
σχεδόν λευκό.

Ζουν: σε βραχώδη βυθό στη μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,Σενεγάλη.

ΟαπΙΓιαπιβ ρίοίυβ, (ΒΌΑΌΌΗΙ, 1836). 10-15πιιη ύψος.

Όμορφο μικρό κοχύλι μοιάζει με το Ο. (Γ ΟΓδιρηγί. Σπείρα με 
(6-7) ελιγμούς που φέρουν πολυάριθμες αξονικές πλευρές που 
δ ιασταυρώ νονται με σπειροειδείς ραβδώσεις, δημιουργώντας 
μια χαρακτηρ ιστική  κοκκώδη επ ιφ ά νε ια . Στόμιο ωοειδές. 
Εσωτερικό χε ίλος  με ασθενείς πτυχές κα ι εξωτερικό με 
οδόντωση. Το χρώ μα ε ίνα ι κ ιτρ ινω πό, ανοικτό καστανό, με 
μικρές καστανές σκούρες σπειροειδείς  γραμμές.

Ζουν: στον ίδ ιο  βιότοπο με το Ό. & ΟΓδίρηγι, ε ίνα ι όμως 
λιγότερο κοινό είδος. Σαρωνικός.
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Γεωγραφική εξάπλωση: Είδος ενδημικό της Μεσογείου, 
Αδριατική θάλασσα, Μαρμαράς.

Engina b ico lo r, (CANTRAINE, 1835). 12-14mm ύψος.

Όστρακο μικρό αμφικωνικό. Σπείρα με (6-7) γωνιώδεις 
ελιγμούς που φέρουν αξονικές πλευρές με κόμβους. Στόμιο 
ωοειδές μεγάλο. Εσωτερικό χείλος της ατράκτου με ένα δόντι. 
Εξωτερικό χε ίλος  με (5) δόντια. Δ ίχρωμο κοχύλι, καστανό και 
λευκό, με λευκούς κόμβους στη γωνία των ελιγμών.

Zouv: σε βυθό με πέτρες και βράχια στη μεσο-κα ι υποπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, περιοχές 
κοντά στη Μεσόγειο.

P isania s tr ia ta , (GMELIN in L., 1791). 15-30mm ύψος.

Ό στρακο σχεδόν ωοειδές. Σπείρα με (7) ελιγμούς που 
φέρουν σπε ιροε ιδε ίς  ραβδώσεις. Στόμιο ωοειδές επίμηκες. 
Χ είλος ατράκτου με δόντια. Εξωτερικό χε ίλος με οδόντωση 
εσω τερικά. Χρώ μα καστανό, λαδί, με πυκνές γραμμές καστανές 
κα ι λευκές.

Zouv: σε βραχώδη βυθό στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. 
Ευβοϊκός, Κυκλάδες, Ιόνιο, Κρητικό πέλαγος.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Αζόρες,
Ισπανικές ακτές.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΝαδδΒΠίάΒβ

Η ο ικογένεια  Νθδβθπίίΐβθ περ ιλαμβάνει μαλάκια  με μεγάλη 
εξάπλωση. Έχουν όστρακο μικρό, κωνικό, σφ α ιρ ικό , δισκοειδές, 
με υψηλή ή κοντή σπείρα, σχεδόν λείο , με όμορφα χρώματα. 
Στοματικό άνοιγμα μικρό, καταλήγει σε βραχύ σ ιφ ω νικό  αυλάκι 
με σχ ισμή και κλίση προς τα π ίσω . Η άτρακτος ε ίνα ι τυλώδης, 
λε ία  ή με ασθενείς πτυχώ σεις στο εσω τερικό χείλος. 
Εξωτερικό χε ίλος  παχύ, αναδιπλωμένο, συχνά με οδόντωση. 
Πώμα μικρό, κεράτινο, με πυρήνα σχεδόν κοντά στην κορυφή. 
Το χρώ μα τους, π ο ικ ίλ λ ε ι από ανοικτό καστανό μέχρ ι σκούρο.

Ζουν: στα ρηχά κυρίως νερά σε βυθό με άμμο κα ι ιλύ, συχνά 
κοντά στις εκβολές ποταμών και τρέφ ονται συνήθως με 
νεκρούς οργανισμούς. Οι μεγάλοι τους εχθροί ε ίνα ι οι 
αστερίες.

Νβδδαπιΐδ (ΒρΙιβΘΓοηβδδβ) ιηυΙβΝΝδ, (1_., 1758).
20-35πιηι ύψ ος.

Ό στρακο ωοειδές, σφ αιρ ικό με οξύληκτη σ πε ίρα  και (8) 
θολωτούς ελιγμούς, από τους οποίους ο τελευτα ίος είνα ι 
μεγάλος. Οι πρώ το ι ελ ιγμο ί ε ίνα ι ανάγλυφοι, ο ι υπ όλο ιπο ι λε ίο ι 
με λεπτές  γραμμές αυξήσεως. Ραφή βαθιά. Στόμιο ωοειδές, 
λευκό. Εξωτερικό χε ίλος αιχμηρό με λεπτή  οδόντωση 
εσω τερικά. Ο τύλος της ατράκτου απλώ νετα ι πάνω  στον 
τελευτα ίο  ελ ιγμό. Σ ιφω νικό αυλάκι βραχύ, ανοικτό, βαθιά
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χαραγμένο. Χρώμα ανοικτό ξανθό με καστανές επιμήκεις 
π ινελ ιές . Κάτω από τη ραφή δ ιακρ ίνετα ι λευκή ζώνη με 
σκούρες κηλίδες. Στόμιο λευκό.

Ζουν: στα ρηχά νερά σε βυθό με άμμο, ιλύ, στην υποπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, Ιόνιο, Δωδεκάνησα, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Κανάρια 
νησιά, ακτές Δ. Αφρικής, Σενεγάλη.

N iotha de n ticu la ta , (A . ADAMS, 1851). 18-22mm ύψος.

Ό στρακο ωοειδές, μυτερό με μεγάλο τελευταίο ελιγμό. Οι 
δύο πρώ το ι ελ ιγμ ο ί ε ίνα ι γυαλιστεροί με σκούρο καστανό 
χρώμα κα ι πολλές λεπτές γραμμές. Οι υπ όλο ιπο ι ελιγμοί 
φέρουν (16) περ ίπου αξονικές πλευρές, καθώς και έντονες 
σ π ε ιροε ιδε ίς  γραμμές. Τύλος της ατράκτου με πτυχές. 
Εξωτερικό χε ίλος  με οδόντωση. Χρώμα κ ιτρ ινω πό με καστανές 
κηλίδες. Σ πάνιο  είδος.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη, αλλά 
κα ι βαθύτερα. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, ακτές 
δυτικής Αφρικής, Κανάρια νησιά, Μαδέρα.

N assarius (G ussonea) corn icu lus, (O LIV I, 1792).
15-20mm ύψος.

Ό στρακο ωοειδές, μυτερό, γυαλιστερό. Κορυφή με δύο 
λείους ελιγμούς, οι επόμενοι τρεις φέρουν αξονικές πλευρές 
και καμ ιά  φορά σπειροειδείς  ραβδώσεις και οι υπόλο ιπο ι 
ελ ιγμο ί ε ίνα ι λε ίο ι. Λεπτές σπειροειδείς  γραμμές διατρέχουν 
τη βάση του οστράκου. Στόμιο μεγάλο. Εξωτερικό χε ίλος συχνά 
με αναδίπλω ση και οδόντωση εσωτερικά. Εσωτερικό χε ίλος της 
ατράκτου παχύ, με ασθενείς πτυχές στη βάση. Χρώμα συνήθως 
καστανό, καμ ιά  φορά με ανοικτόχρωμη ζώνη.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βράχια στη μεσο-κα ι υποπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, Δωδεκάνησα, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Ισπανικές 
ακτές, Δ. Αφρική.

N assarius (P lica rcu la ria ) gibbosulus, (L ., 1758).
15-20mm ύψος.

Ό στρακο με χαρακτηριστική μορφή, ωοειδές με μυτερή 
κορυφή και μεγάλο τελευταίο ελιγμό. Σχεδόν λε ίο  με πολύ 
λεπτές  σπε ιροε ιδε ίς  γραμμές. Ο τύλος της ατράκτου 
απλώ νετα ι πάνω  σε όλο το όστρακο από την πλευρά του 
στομίου. Μια πορτοκαλί γραμμή καθορίζει τον τύλο και από τις 
δύο πλευρές. Χρώμα λευκό, κ ιτρ ινω πό, με γκριζωπές κηλίδες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και βράχια στη μεσο-κα ι υποπαράλια  
ζώνη. Σαρωνικός, Δωδεκάνησα, Κρητικό πέλαγος.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Είδος ενδημικό της Μεσογείου, 
Α δριατική.
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C yclope ne rite a , (L ., 1758). 10-17mm μεγ. δ ιά μ ετρ ος .

Ό στρακο στερεό με χαρακτηριστική μορφή, δισκοειδές, 
σχεδόν κυκλικό, με χαμηλή σπείρα, κυρτό επάνω, επ ίπεδο  στη 
βάση. Οι πρώ το ι ελ ιγμο ί σχηματίζουν μ ια  προεξοχή σαν θηλή. 
Τελευταίος ελιγμός μεγάλος, γω νιώ δεις στο μέσον. Στόμιο 
μικρό καταλήγει σε σ ιφ ω νικό αυλάκι με πολύ μικρή σχισμή. 
Χ είλος παχύ, χω ρίς οδόντωση εσω τερικά. Ο τύλος της 
ατράκτου απλώ νετα ι και καλύπτει όλη την κάτω επ ιφ ά νε ια  του 
οστράκου. Μ οιάζει πολύ με την Cyclope donovani, (RISSO, 
1826). Χρώμα κιτρ ινω πό με διακόσμηση γραμμωτή σαν ζιγκ- 
ζαγκ.

Ζουν: κα ι στα υφάλμυρα νερά σε βυθό με ιλύ κα ι άμμο στην 
υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες.

Γεωγρ αφ ική__  εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές ακτές, Μαρόκο.

Hinia re tic u la ta , (L ., 1758). 15-30mm ύφος.

Ό στρακο στερεό, ωοειδές, επίμηκες. Σπείρα με (8-9) 
ελιγμούς, ελαφ ρά  θολωτούς. Ε π ιφ άνεια  με χαρακτηριστική 
έντονη δικτύωση που σχηματίζουν καθώς διασταυρώνονται οι 
αξονικές πλευρές με τις σπειροειδείς  γραμμές. Στόμιο σχεδόν 
ωοειδές καταλήγει σε ανοικτό σ ιφ ω νικό  αυλάκι. Τύλος της 
ατράκτου λε ίος  και γυαλιστερός, απλώ νετα ι στον τελευταίο 
ελιγμό κα ι σχηματίζε ι στην ομφαλική περιοχή πάχυνση με 
λεπτές  πτυχές. Εξωτερικό χείλος αναδιπλω μένο με οδόντωση 
εσω τερικά. Χρώμα ανοικτό καστανό, κ ιτρ ινω πό, με γραμμές και 
μία π ιο  σκούρα ζώνη κάτω από τη ραφή.

Zouv: σε αμμώδη βυθό στην υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Β. 
και Ν. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός, από τη Νορβηγία μέχρι τις Αζόρες.

N assarius (T e lasco) cuv ie rii, (PAYRAUDEAU, 1826).
10-18πιπι ύψος.

Είδος με πολλές  πο ικ ιλ ίες  σε μορφή και χρώμα. Όστρακο 
σχεδόν ωοειδές, λίγο γυαλιστερό. Σπείρα οξύληκτη, με(7-9) 
θολωτούς ελιγμούς που φέρουν αξονικές πλευρές, άλλοτε 
εμφ ανείς  και άλλοτε όχι. Όλη η επ ιφ άνε ια  δ ιατρέχετα ι από 
λεπτές  σ π ε ιροε ιδε ίς  γραμμές. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές, 
λευκό, καταλήγει σε σ ιφω νικό αυλάκι με βαθιά σχισμή. Προς τα 
πάνω  φ έρει και ένα οπίσθιο αυλάκι. Άτρακτος τυλώδης με 
πτυχές στη βάση. Εξωτερικό χείλος με αναδίπλω ση και (6-7) 
δόντια στην εσω τερική πλευρά. Χρώμα κ ιτρ ινω πό με καστανές 
γραμμές που σχηματίζουν τρεις ζώνες. Μία διακεκομμένη ζώνη 
βρίσκεται κάτω από τη ραφή.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βράχια στη μεσο-κα ι υποπαράλια  
ζώνη. Ιόνιο, Σαρωνικός, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές κα ι Ισπανικές ακτές, Μαδέρα, Κανάρια νησιά.
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Hinia incrassa ta , (STROM, 1768). 14-16mm ύψος.

Ό στρακο στερεό, ωοειδές. Σπείρα με (8) ελιγμούς. 
Ε π ιφ άνε ια  με (14-18) αξονικές πλευρές και εμφανείς 
σ π ε ιροε ιδε ίς  γραμμές. Στόμιο σχεδόν στρογγυλό, λευκό. 
Σ ιφ ω νικό  αυλάκι βραχύ, βαθιά χαραγμένο. Άτρακτος τοξοειδής. 
Τύλος της ατράκτου σχεδόν διαφανής με λεπτές  πτυχές. 
Εξωτερικό χε ίλος  αναδιπλωμένο, με οδόντωση εσω τερικά. Το 
χρώ μα π ο ικ ίλ λ ε ι από ανοικτό καστανό μέχρι σκούρο με (3) 
σκούρες ζώνες στον τελευταίο ελιγμό και (3) κηλίδες στην 
πάχυνση του χείλους. Στόμιο λευκό.

Ζουν: σε μαλακό υπόστρωμα σε βυθό με άμμο, ιλύ, στη μεσο- 
κα ι υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Κυκλάδες, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τη
Νορβηγία μέχρ ι τ ις  Αζόρες.



Columbellidae - Buccimdae 

Colubrariidae

1 ColumbeHa rustica

2. Pyrene gerviKei gervidei
3. Pyrene scnpia scripts 
4 Buccinuium corneum
5. Cantharus pictus
6. Cantharus d orbignyi
7. Engma bicoior
8. Pisanta striata.
9. Colubrana reticulata 
(σελίδα 132)

Nassartidae - Fascrolariidae
1. Nassarius mutabiis
2. Niotha denticulata
3. Nassarius corniculus
4. 6. IMassanus gibbosutus
5. Cyclope nentea

7. Hinia reticulata

8. Nassarius cuvierii
9. Hinia mcrassata

10. Fusinus sp.
11. Fasciolana tigntana
12. Fusinus syracusanus 
(σελίδα 133)

Marginellidae

1. Hyalina mitrella

Cancel Iariidae
2. Cancellariacancellata
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Fascio lariidae

Τα είδη της οικογένειας Fasciolariidae ζουν στις τροπικές 
θάλασσες κα ι εντυπωσιάζουν με το ωραίο και κομψό σχήμα 
τους και το μεγάλο μέγεθος τους. Τα μεσογειακά διατηρούν 
αυτή την ομορφ ιά, αλλά ο ι δ ιαστάσεις τους ε ίνα ι μικρότερες. 
Το όστρακο έχε ι χαρακτηριστικό ατρακτοειδές σχήμα: Fusus = 
αδράχτι, με υψηλή σπείρα και μακρύ σ ιφ ω νικό  αυλάκι. 
Άτρακτος λε ία  χωρίς πτυχές στο Fusinus και με μία ή 
περ ισσότερες πτυχές στη Fasciolaria. Πώμα παχύ κεράτινο, 
γαμψό σαν νύχι.

Ζουν: ανάμεσα στα βράχια στα ρηχά αλλά κάι στα βαθιά νερά 
και τρέφ οντα ι με άλλα μαλάκια και σκουλήκια.

F ascio la ria  lign ia ria , (L ., 1758). 40-60m m  ύψος.

Ό στρακο στερεό, ατρακτοειδές. Σπείρα με (7-8) ελιγμούς, 
από τους οποίους οι πρώ τοι ε ίνα ι λε ίο ι και θολω τοί και οι 
υπ ό λο ιπ ο ι γω νιώ δεις, με αξονικές ραβδώσεις κα ι μεγάλους 
κόμπους. Άτρακτος με μικρές πτυχές. Στοματικό άνοιγμα 
ωοειδές επ ίμηκες, ελαφρά γωνιώδες, με μακρύ σ ιφ ω νικό 
αυλάκι, ανοικτό. Χείλος απλό, αιχμηρό. Στην περ ιοχή της 
ατράκτου το χε ίλος  φέρει βαθιά σχισμή, τον ψεύδοομφαλό. 
Χρώμα ανοικτό γκρι καστανό με λευκούς κόμπους. Το στόμιο 
εσω τερικά ε ίνα ι καστανό ιώδες. Το ζώο έχει έντονο κόκκινο 
χρώμα.

Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Είδος ενδημικό της Μεσογείου.

Fusinus syracusanus, (L ., 1758). 50-60m m  ύψος.

Εντυπω σιακό όστρακο, επίμηκες ατρακτοειδές. Σπείρα με (9) 
κυρτούς, ελαφ ρά γωνιώδεις ελιγμούς. Αξονικές πλευρές (13-15) 
σε κανονικά διαστήματα καθώς και πολυάριθμες έντονες 
σ π ε ιροε ιδε ίς  γραμμές, διατρέχουν την επ ιφ άνεια . Ραφή βαθιά. 
Άτρακτος χω ρίς πτυχές με ασθενές δόντι. Στόμιο σχεδόν 
ωοειδές που προεκτείνετα ι σε μακρύ στενό ανοικτό αυλάκι, 
ελαφρά κυρτό. Χείλος λευκό, αιχμηρό, με λεπτές γραμμώσεις. 
Χρώμα χαρακτηριστικό, καστανές ζώνες διατρέχουν την πάνω 
επ ιφ ά νε ια  των ελιγμώ ν και λευκές την κάτω. Στην Ελλάδα ζει 
το είδος Fusinus rostratus, (OLIVI, 1792), το Fusinus pulchellus, 
(PHILIPPI, 1844) κ.ά.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και βράχους στην υποπαράλια  ζώνη. 
Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Παγασητικός, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, κοντά στη 
Μεσόγειο.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: C ancella riidae

Η ο ικογένεια  Cancellariidae πήρε το όνομά της από τη 
χαρακτηριστική  δικτυωτή επ ιφ άνε ια  του οστράκου. Η δικτύωση 
αυτή δημιουργείτα ι από τις έντονες αξονικές ραβδώσεις που 
διασταυρώ νονται με τις σπειροειδείς . Άτρακτος με (2-3) 
πτυχές. Σ τοματικό  άνοιγμα επίμηκες. Χωρίς πώ μα. Είναι 
σ πάνια  είδη.

Ζουν: σε βαθιά νερά και ε ίνα ι σαρκοφάγο. Μ έχρι τώρα στη 
Μεσόγειο έχουν βρεθεί τα γένη Cancellaria και Narona.

C ance lla ria  cance lla ta , (L ., 1767). 20-50m m  ύψος.

Όστρακο στερεό, ωοειδές, μυτερό, με θολωτούς ελιγμούς και 
με χαρακτηριστική  δικτυωτή επ ιφ άνε ια . Φέρει δύο αξονικά 
φ υμάτια  στον τελευταίο ελιγμό. Στοματικό άνοιγμα ωοειδές, 
γυαλιστερό με κοντό σ ιφ ω νικό αυλάκι που στρέφ ετα ι προς τα 
π ίσ ω . Άτρακτος ευθεία με (2-3) πτυχές στη βάση. Ομφαλός 
μικρός. Εξωτερικό χείλος παχύ, με οδόντωση εσωτερικά. 
Χρώμα σχεδόν λευκό με (2-3) καστανές ζώνες. Ε ίναι σπάνιο 
είδος.

Ζουν: σε βυθό με βράχια και άμμο στη βαθυπαράλια ζώνη. 
Όστρακο χω ρίς  το ζώο βρέθηκε στην περιοχή της Αναβύσσου 
στον Σαρωνικό κόλπο.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, κοντά στις 
ακτές της Δ. Αφρικής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: M ara inellidae

Πολύ μικρά κοχύλια  με ατρακτοειδές σχήμα κα ι σπε ίρα  που 
μόλις δ ιακρ ίνετα ι. Ο τελευταίος ελιγμός καταλαμβάνει σχεδόν 
όλο το όστρακο. Επιφάνεια λεία , γυαλιστερή, πορσελανώδης, 
χω ρίς έντονα χρώματα. Προφυλάσσεται όπω ς κα ι στις 
Κυπραίες με τον έγχρωμο μανδύα του ζώου. Στόμιο  επίμηκες 
στενό με, (4) πτυχές στην άτρακτο. Εξωτερικό χε ίλος  συνήθως 
με πάχυνση. Χ ω ρίς  πώμα.

Ζουν: σε ρηχά αλλά και σε βαθύτερα νερά σε αμμώδεις 
βυθούς ανάμεσα σε φύκια και βράχια. Σαρκοφάγο, τρέφ οντα ι με 
μικρά Δ ίθυρα κα ι Γαστερόποδα. Δεν έχουν γνήσια ράδουλα.

H yalina seca lina , (PHILIPPI, 1844) =
Η. m itre lla , (RISSO, 1826). 8-10mm ύψος.

Ό στρακο ω οειδές επίμηκες. Στόμιο στενό, με (4) πτυχές στο 
εσω τερικό χε ίλο ς  της ατράκτου. Εξωτερικό χε ίλος  παχύ στο 
μέσον, χω ρ ίς  δόντια. Χρώμα σχεδόν λευκό, ανοικτό καστανό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στη βαθυπαράλια ζώνη. Ιόνιο 
πέλαγος, Σαρωνικός, Β. Α ιγαίο.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια 
νησιά.



a. Mitra zonata
1. Vexíllum ebenus
2. Mitra cornicula
3. Vexillum littoralis
4. Vexillum tricolor

Mitridae

4
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: M itridae

Κοχύλια των τροπικών κυρίως θαλασσών, που 
αντιπροσω πεύοντα ι στη Μεσόγειο από τα γένη Mitra και Pusia. 
Πήραν το όνομά τους από τις επ ισκοπικός Μίτρες. Το όστρακό 
τους ε ίνα ι επ ίμηκες ατρακτοειδές με σπείρα  υψηλή κα ι στενό 
στοματικό  άνοιγμα που καταλήγει σε κοντό σ ιφ ω γικό  αυλάκι. 
Χαρακτηριστικές ε ίνα ι ο ι έντονες πτυχές της ατράκτου. Χωρίς 
πώ μα. Περιόστρακο λεπτό.

Ζουν: χω μένα όχι πολύ βαθιά σε βυθούς με άμμο. Ε ίναι ζώα 
σαρκοφάγο κα ι τρέφονται με μικρά Γαστερόποδα.

M itra  zonata , (M ARRYATT, 1818), 7Q-85mm ύψ ος.

Ό στρακο υψηλό και οξύληκτο. Σπείρα με (7-8) ελιγμούς που 
φέρουν πολύ λεπτές γραμμές. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λεία. 
Στοματικό άνοιγμα λευκό, στενό, με (3-4) πτυχές στην 
άτρακτο. Εξωτερικό χείλος απλό. Χρώμα καστανό με μιά 
σκούρα ζώνη στη ραφή κάθε ελιγμού. Τελευταίος ελιγμός προς 
το στόμιο  καστανός σκούρος, σχεδόν μαύρος.

Ζουν: στη βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό κοραλλιογενή ή με ιλύ. 
Σαρωνικός, Ιόνιο, Β. Σποράδες, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση; Μεσόγειος, Αδριατίκή, Ατλαντικός, 
Κανάρια νησιά.

V exillum  (Pusia) ebenus, (LMCK, 1811), 20-3Qmm ύψος.

Ό στρακο στερεό, ωοειδές, επίμηκες, γυαλιστερό. Σπείρα με
(7) ελαφ ρά θολωτούς ελιγμούς που φέρουν (12) αξονικές 
ραβδώσεις στο ανώτερο τμήμα κάτω από τη ραφή. Οι 
ραβδώσεις αυτές σχεδόν εξαφανίζονται προς τη βάση. 
Στοματικό άνοιγμα ωοειδές επ ίμηκες με κοντό σ ιφ ώ νι. 
Άτρακτος ευθεία με (3-4) πλάγιες πτυχές στο χείλος. 
Εξωτερικό χε ίλος  απλό, με πτύχωση εσω τερικά. Χρώμα 
καστανό με μία ανοικτόχρωμη κίτρ ινη ζώνη σε κάθε ελιγμό. 
Είδος με πο λλά  υποείδη.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και βράχια στη μεσο-κα ι υποπαράλια  
ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, κοντά στις 
ακτές της Δ. Αφρικής.

M itra  co rn icu la , (L ., 1758). 20-30mm ύψος.

Μ οιάζει με τη Μ. ebenus. Έ χει όστρακο λείο , όχ ι γυαλιστερό, 
με ισχυρό καστανοκόκκινο περιόστρακο. Σπείρα με (7) 
ελιγμούς, ελαφ ρά θολωτούς. Q τελευταίος ελιγμός είνα ι 
μεγαλύτερος από τη σπείρα. Ε πιφ άνεια  χω ρίς ραβδώσεις κάτω 
από τη ραφή. Άτρακτος ελαφρά λοξή με (3) πτυχές, Το χρώμα 
της ε ίνα ι ανο ικτό ή σκούρο καστανό, χωρίς την ανοικτόχρωμη 
ζώνη της Μ. ebenus.

Ζουν: στον ίδ ιο  βιότοπο με τη Μ. ebenus, Ευβοϊκός, 
Σαρωνικός,
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Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μαδέρα,
Σενεγάλη.

V exillum  lit to ra lis , (FORBES, 1844).
9mm ύψ ος, 3-4mm μεγ. δ ιάμετρος.

Η μικρή αυτή Μίτρα έχει όστρακο αμφ ικω νικό με επίμηκες 
στοματικό άνοιγμα. Χρώμα ξανθό, λαδ ί με μία άσπρη ζώνη και 
κοκκινω πές κηλίδες στην περ ιφ έρεια  του τελευταίου ελιγμού. 
Κυκλάδες.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Είδος ενδημικό της Μεσογείου,
Ατλαντικός.

V exillum  tr ic o lo r, (GMELIN in L., 1791).
8-9mm ύψ ος, 3mm μεγ. δ ιάμετρος.

Όστρακο ατρακτοειδές αμφ ικω νικό. Ελιγμοί ελαφρά θολωτοί. 
Στο κάτω τμήμα κάθε ελιγμού καθώς και στο μέσον του 
τελευταίου φ έρει αξονικές ραβδώσεις. Στοματικό άνοιγμα 
επίμηκες. Άτρακτος με (3) πτυχές. Εξωτερικό χε ίλος απλό, 
ελαφρά πτυχω μένο εσωτερικά. Χρώμα ανοικτό καστανό προς 
το λαδ ί. Το κατώτερο τμήμα των ελιγμώ ν και το μέσον του 
τελευταίου δ ιατρέχει μία λευκή ζώνη με καστανές μικρές 
κηλίδες ανάμεσα στις αξονικές ραβδώσεις. Δεν ε ίνα ι πολύ 
κοινό είδος.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και φύκη στη μεσο-κα ι υποπαράλια  
ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική, Ατλαντικός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Turridae

Ο ικογένεια  με μεγάλο αριθμό ειδώ ν, ο ακριβής αριθμός των 
οπο ίω ν δεν ε ίνα ι ακόμη γνωστός. Πάνω από 1.500 είδη 
αναφέρονται σ ’ όλο τον κόσμο και πάνω  από 100 στη Μεσόγειο. 
Η μελέτη των ΤυπΊάθθ απασχολεί διεθνώς τους ειδικούς 
επ ιστήμονες. Μ ελετώντας την ανατομία κα ι τη συμπεριφορά 
του ζώου προκύπτουν συνεχώς νέα στο ιχε ία  γ ια  τη σαφή 
ταξινόμησή τους.

Γενικά, έχουν όστρακο ατρακτοειδές, λεπτό , με υψηλή 
σπείρα . Το μέγεθος τους π ο ικ ίλ λ ε ι από λ ίγα  χ ιλ ιο σ τά  μέχρι 
μερικά εκατοστά, (3-125ιτιηη). Κοινό χαρακτηριστικό στο ιχε ίο  
αποτελε ί ο οπ ίσθ ιος  κόλπος του στοματικού ανοίγματος, στο 
άνω τμήμα του εξωτερικού χείλους. Ά λλα  σημαντικά 
γνω ρίσματα γ ια  την ταξινόμηση των ειδών ε ίνα ι η μορφή της 
πρωτοκόγχης, η μορφή της εξωτερικής επ ιφ άνε ιας  και ο 
αριθμός των πτυχώ ν στην περιοχή της ατράκτου. Ορισμένα 
είδη έχουν πώ μα και άλλα όχι. Η ράδουλα στα π ιο  εξελιγμένα 
Τυπϊάθβ μο ιάζει με τη ράδουλα των Οοηίάαβ. Τα λιγότερο 
εξελιγμένα συνήθως έχουν σάκκο κα ι αγωγό δηλητηρίου, μικρά 
κεντρ ικά κα ι πλευρ ικά  δόντια, καθώς κα ι περ ιφ ερειακά  
διάτρητα δόντια  στο άκρο της προβοσκίδας. Στερούνται σάκκο 
αποθήκευσης δοντιώ ν όπως έχουν τα Όοπιο^ θ . Ε ίναι σαρκοφάγα



1. Crassopleura maravignae
2. Mangelia vauquelini
3. Bela ornata

4,10. Comarmondia gracilis
5. Raphitoma echinata

Turridae
6. Raphitoma echinata asperrima
7. Raphitoma leufroyi
8. Raphitoma purpurea 

9,12 Mangelia wareni
11. Raphitoma linearis
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ζώα και τρέφ οντα ι με Πολύχαιτους και άλλους μικρούς 
ζωντανούς κα ι νεκρούς οργανισμούς.

Ζουν: στα τροπικά νερά αλλά και στα ψυχρά, από τη 
μεσοπαράλια  ζώνη μέχρι τα πολύ μεγάλα βάθη της αβύσσου. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα αντιπροσω πευτικά  είδη:

C rassop leura m aravignae, (ANT. BIVONA, 1838).
12mm ύψ ος, Σαρωνικός, Κυκλάδες, Μεσόγειος, Ατλαντικός.

M angelia vauguelin i, (PAYRAUDEAU, 1826).
12mm ύψ ος, Σαρωνικός, Μεσόγειος, Α. Ατλαντικός ωκεανός.

Bela ornata , (LOCARD, 1897). 8mm ύψος, Σαρωνικός.

Com arm ondia g rac ilis , (MONTAGU, 1803). 25mm ύψος.
Σαρωνικός, Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.

Raphitom a (Raphitom a) echinata, (BROCCHI, 1814) =
R. re ticu la ta . 25mm ύψος, Σαρωνικός.

Raphitom a re ticu la ta  asperrim a, (BROWN). 12mm ύψος, 
Σαρωνικός.

Raphitom a (Leu froy ia ) leu froy i, (M ICHAUD, 1828). 17mm 
ύψος, Σαρωνικός, Μεσόγειος, A. Ατλαντικός ωκεανός.

Raphitom a (P h ilbe rtia ) purpurea, (MONTAGU, 1808). 12mm 
ύψος, Σαρωνικός.

Raphitom a (Lineotom a) linearis , (MONTAGU, 1803). 9mm 
ύψος, Σαρωνικός, Ιόνιο, Μεσόγειος, Α. Α τλαντικός ωκεανός.

M angelia w aren i, (P IANI, 1980) = Μ. cos tu la ta . 10mm ύψος, 
Σαρωνικός, Μεσόγειος, Α. Ατλαντικός ωκεανός.

B e llasp ira  septangu laris , (MONTAGU, 1803). 14mm ύψος, 
Σαρωνικός, Μεσόγειος, Α. Ατλαντικός ωκεανός.

Bela laev iga ta , (PHILIPPI, 1836). 10mm ύψος, Σαρωνικός.

M itro lum na o livo idea , (CANTRAINE, 1835). 7mm ύψος, 
Σαρωνικός, Ιόνιο, Μεσόγειος, Α. Α τλαντικός ωκεανός.

M angelia paciniana, (C ALC AR A, 1839). 8mm ύψος, 
Σαρωνικός.

M ang ilie lla  m u ltilineo la ta , (DESHAYES, 1833). 8mm ύψος, 
Σαρω νικός, Ιόνιο.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Conidae

Οι Κώνοι αποτελούν μια από τις πλουσιότερες οικογένειες 
των Γαστερόποδων. Υπάρχουν 400 περίπου είδη σ ’ όλο τον 
κόσμο. Το σχήμα του οστράκου τους, ανεστραμμένου κώνου, 
ε ίνα ι χαρακτηριστικό, με μεγάλη π ο ικ ιλ ία  σε χρωματικούς 
στολισμούς. Θαυμάσια μοτίβα, άλλοτε σε γεω μετρικά σχέδια 
κα ι άλλοτε αφηρημένα, στολίζουν την εξωτερική επ ιφ άνεια . 
Ε ίναι σαρκοφάγα και τρέφονται με πολύχαιτους, ψάρια και 
άλλα μαλάκια  α ιχμαλω τίζοντας και δηλητηριάζοντας το θύμα 
τους με ε ιδ ικό  τρόπο. Χαρακτηριστική στους Κώνους ε ίνα ι η 
ράδουλα. Στα περισσότερα μαλάκια η ράδουλα α π ο τελε ίτα ι από 
μικρά δόντια  τοποθετημένα κατά σειρές. Στα ανώτερα Conidae 
κα ι σε ορ ισμένα Turridae ε ίνα ι ιδιόμορφη, τύπου τοξόγλωσσου. 
Τρία ε ίνα ι τα βασικά τμήματά της. Ο σάκκος με το δηλητήριο, ο 
αγωγός του δηλητηρίου που ε ίνα ι περ ιελ ιγμένος και ο σάκκος 
με τα αποθηκευμένα δόντια της ράδουλας. Τα δόντια είνα ι 
διάτρητα, κο ίλα  με άκρο σαν αιχμή. Ό ταν πρόκε ιτα ι να 
χτυπήσούν το θύμα τους μεταφέρονται γεμάτα δηλητήριο από 
το σάκκο της ράδουλας, μέσω του οισοφάγου, στο άκρο της 
προβοσκίδας. Το δηλητήριο είνα ι πολύ ισχυρό. Μερικά είδη του 
Ινδοειρηνικού ε ίνα ι ιδ ια ίτερα  δηλητηριώδη, όπως ο Conus textile 
και ο Conus striatus.

Ο Conus geographus της Αυστραλίας ε ίνα ι ο π ιο  επικίνδυνος. 
Μ πορεί να προκαλέσει το θάνατο και στον άνθρωπο.

Conus m edite rraneus, (HWASS in BRUGUIERE, 1792) =
C. ven trico su s , (GMELIN in L., 1791). 60-65m m  ύψος.

Ό στρακο σε σχήμα ανεστραμμένου κώνου, στερεό, με σχεδόν 
λε ία  επ ιφ ά νε ια . Οι πρώ τοι ελ ιγμοί ε ίνα ι επ ίπ εδ ο ι με πολύ 
λεπτές  ραβδώσεις. Ο τελευταίος ε ίνα ι μεγάλος και γωνιώδης 
στο ανώτερο τμήμα του. Άτρακτος ευθεία. Στοματικό άνοιγμα 
επ ίμηκες καταλήγει σε σ ιφ ω νικό αυλάκι. Εξωτερικό χείλος 
αιχμηρό. Πώμα κεράτινο. Χρώμα πράσινο της ελιάς, καστανό, 
με κηλίδες και ζώνες ανοικτόχρωμες. Συχνά διατηρούν το 
καστανό περιόστρακό τους. Είναι ζώα σαρκοφάγα.

Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς πάνω  σε πέτρες και πλάκες, 
ανάμεσα στα φύκια και την ιλύ, στην υποπαράλια  ζώνη. Είναι 
κοινό είδος και βρίσκεται παντού. Σαρωνικός, Κρήτη, 
Σποράδες, Κυκλάδες, Κορινθιακός, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, ακτές δυτικής Αφρικής.

β )Ο π ισ θ ο β ρ ά γ χ ια :

Ζώα θαλάσσ ια  ή του γλυκού νερού. Δεν έχουν όλα όστρακο. 
Ε ίναι ευθύνευρα και παρουσιάζουν αποσυστροφή της 
σ πλαχνικής  μάζας. Τα βράγχια όταν υπάρχουν, βρίσκονται πίσω  
από την καρδιά. Μερικά αναπνέουν με την επ ιδερμ ίδα . Είναι 
ζώα ερμαφρόδιτα  και παμφάγα. Χω ρίζονται σε (9) τάξεις: 
ΒυΙΙοπιοφΙΐθ, ΡγΓβηΉάβΙΙοιτιοφΙΐθ, ΤΙιβοοβοιπβίθ, ΑρΙγει'οιποΓρΙίθ,



γ εννη τ ικό ς  σω λήνας

ΟίΊΓΟΓΠοόοηε Ιυίβοίοεεα Γυμνοβράγχιο εξαιρετικής ομορφιάς
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ΡίΘυΓοόΓβηοΐΊΟΓηοφΙιβ, Ογηηιτιοβοηηβίβ, 8300910533, ΝικϋόΓβηοΙιιβ, 
ΑοοοΜίάίβοΘβ.

Τα Γυμνοβράγχια (ΝυάίδΓΒηοΐΊΐβ), οι πεταλούδες της 
θάλασσας, ε ίνα ι από τα π ιο  όμορφα ζώα της θάλασσας. Δεν 
έχουν όστρακο και το σώμα τους ε ίνα ι κόκκινο, καστανό με 
λευκές κηλίδες, γαλάζιο, κίτρινο.

Στη Μ εσόγειο έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 230 είδη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ANIMALIA
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΜΑΛΑΚΙΑ
ΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
ΥΦΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΟΠΙΣΘΟΒΡΑΓΧΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cavoliniidae

Πελαγικά οπισθοβράγχια, πτερόποδα που κολυμπούν 
κουνώντας ρυθμικά τα πτερύγια του ποδιού. Μ ετακινούνται 
κατακόρυφα και ανάλογα με την ένταση του φωτός βυθίζονται 
την ημέρα και ανεβαίνουν στην επ ιφ ά νε ια  την νύκτα. Τρέφονται 
με πλαγκτονικούς οργανισμούς, διάτομα, τρηματοφόρα, μικρά 
φύκια κ .λ .π . Τα λένε και θαλάσσιες πεταλούδες. Το όστρακό 
τους ε ίνα ι εύθραυστο, διάφανο, υαλώδες, παρουσιάζει 
αμφ ίπλευρη συμμετρία και στερείτα ι περ ιέλιξης. Χωρίς πώμα.

C avolin ia  trid e n ta ta , (FORSKAL in NIEBUHR, 1775).
10-12mm μήκος.

Ιδιόμορφο κοχύλι συμμετρικό, φουσκωτό κο ιλ ιακά . Στο π ίσω  
τμήμα έχε ι δύο προεκβολές σαν αγκάθια σε κάθε πλευρά και 
μία σαν ρύγχος ανάμεσά τους. Εμπρός έχε ι άνοιγμα που 
καλύπτετα ι από μία προέκταση της ράχης του οστράκου. Από 
το άνοιγμα αυτό βγαίνουν τα δύο πτερύγια του ποδιού. Είναι 
λεπτό , εύθραυστο, σχεδόν διάφανο. Χρώμα ανοικτό καστανό.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη, σε όλες τ ις  ζεστές 
θάλασσες. Αργολικός κόλπος, Σαρωνικός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, περ ιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Umbraculidae

Τα είδη αυτά μοιάζουν λίγο με τις πετα λλ ίδες . Το όστρακο 
ε ίνα ι πολύ μικρότερο από το σώμα τους, ε ίνα ι εξωτερικό, 
κωνικό, με κορυφή στο κέντρο και ένα στρογγυλό μυϊκό 
αποτύπω μα εσω τερικά. Συχνά δ ιατηρείτα ι το περιόστρακο. 
Ράδουλα με μεγάλο αριθμό δοντιών που φ τάνει τα 150.000. Το 
πό δ ι τους φ έρε ι φυμάτια και ε ίνα ι πολύ μεγάλο. Κ ινούνται 
πολύ αργά κα ι τρέφονται με μικροσκοπικούς οργανισμούς που 
βρίσκονται επάνω  σε σπόγγους ή σε άλλα αντικείμενα.
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ΙΙιηΙϊΓθουΙιιπι ΓηβϋΗβιτβηθυιτ], (Ι_ΜΌΚ, 1819).
40-100ιηιη μεγ. διάμετρος.

Μεγάλο οπισθοβράγχιο με μήκος σώματος δ ιπ λά σ ιο  από το 
όστρακό του σαν ομπρέλα καλύπτει ραχ ια ία  το σώ μα του ζώου. 
Το όστρακο ε ίνα ι κωνικό, στερεό, με πολλές ομόκεντρες 
γραμμές στην επ ιφ άνε ιά  του. Εσωτερικά φέρει μυϊκό 
αποτύπω μα. Περιστόμιο στρογγυλό, αιχμηρό. Χρώμα λευκό, 
κ ιτρ ινω πό, με διάφορες αποχρώσεις που θυμίζουν το ουράνιο 
τόξο. Εσωτερικά ιρ ιδ ίζε ι.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη και λ ίγο  π ιο  βαθιά. Σαρωνικός, 
κόλπος Τορώνης.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Πράσινο 
ακρωτήριο, μέχρι και τα νησιά Αγίας Ελένης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑρΙνεϋάαβ

Μεγάλα φυτοφάγα μαλάκια με πολύ μικρό εσωτερικό 
όστρακο που περ ιβάλλετα ι από τον μανδύα. Ε ίναι γνωστά σαν 
λαγοί της θάλασσας. Το σώμα τους ε ίνα ι έγχρωμο. Κολυμπούν 
κουνώντας ρυθμκά τους μεγάλους λοβούς του ποδιού, τα 
παραπόδια . Το όστρακό τους είνα ι λεπτή  πλάκα, μεμβρανώδης 
στην περ ιφ έρε ια  και ασβεστολιθική στο κέντρο. Φέρουν 
ράδουλα που α π οτελε ίτα ι από ένα κεντρικό δόντι και πολλά 
πλευρ ικά . Η ταξινόμηση των ειδώ ν γ ίνετα ι με βάση την 
ανατομία του ζώου.

ΑρΙγεϊα (νβ ιτ ϊβ ) ίθεο ια ία , (ΡΟΙΙΉΞΤ, 1789).

Ό στρακο μεμβρανώδες εξωτερικά και ασβεστολιθ ικό 
εσω τερικά, λεπτό , εύθραυστο, στρογγυλό, σχεδόν ρομβοειδές. 
Ε π ιφ άνεια  με λεπτές  συγκεντρικές γραμμές. Χρώμα ανοικτό 
καστανό. Ένα ζώο των (18οπι) μήκος, έχει όστρακο (5οπι). 
Τρέφετα ι με φύκη.

Ζουν: σε ρηχά κυρίως νερά στην υποπαράλια  ζώνη, 
κολυμπώ ντας με όμορφες αργές κινήσεις. Σαρωνικός, 
Κυκλάδες, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος. Ατλαντικός, Γαλλικές και 
Βρετανικές ακτές, Ινδοειρηνικός, Ερυθρά θάλασσα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Αίνιάαβ

Τα είδη της ο ικογένειας Αίγϊάθβ μοιάζουν πολύ με τα είδη της 
οικογένειας δυΙΙϊάαΘ. Έχουν όστρακο εξωτερικό, μικρό, 
εύθραυστο, περισσότερο ωοειδές παρά κυλινδρικό, συνήθως σε 
πολύ ανοικτό κίτρινο - πρασινωπό χρώμα. Ο τελευταίος 
ελ ιγμός μεγάλος, καλύπτει όλους τους άλλους. Ε π ιφ άνεια  με 
πολύ λεπτές  γραμμές. Στόμιο υψηλότερο από τη σπείρα. Χωρίς 
πώ μα. Ο προσδιορ ισμός του είδους στηρίζετα ι στην ανατομία 
του ζώου, κυρίως του γεννητικού συστήματος.



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Haminoea navîcula, (DA COSTA, 1778). 13-35mm ύψος.

Ό στρακο λεπτό , εύθραυστο, υαλώδες. Στόμιο στενό επάνω, 
φαρδύτερο κάτω. Άτρακτος τυλώδης. Χρώμα ανοικτό πράσινο.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ κοντά σε Zostera, στη μεσο-και 
υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, στις 
Βρετανικές, Γαλλικές, Ισπανικές, κα ι Πορτογαλλικές ακτές, 
Μαύρη θάλασσα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Bullidae

Τα είδη της οικογένειας Bullidae έχουν όστρακο φουσκωτό 
περ ιτυλιγμένο , η σπείρα καλύπτετα ι από τον τελευτα ίο ελιγμό. 
Στην κορυφή σχηματίζετα ι ένα βαθούλωμα σαν ομφαλός. 
Στοματικό άνοιγμα μεγάλο, υψηλότερο από τη σπείρα . Χωρίς 
πώ μα. Άτρακτος τυλώδης, χωρίς πτυχές στο χε ίλος της. 
Συνήθως φέρουν καστανό περιόστρακο.

Ζουν: σε αμμώ δεις βυθούς σε ήσυχα νερά και τρέφ ονται με 
μικρά φυτά και μικρά ζώα που ζουν ανάμεσα.

Bulla s tr ia ta , (BRUGUIERE, 1789). 20-35m m  ύψος.

Όστρακο ωοειδές μεγάλο, περιτυλιγμένο με βαθούλωμα στην 
κορυφή. Ε π ιφ άνε ια  σχεδόν λεία, με πολύ λεπτές  γραμμές. 
Στόμιο μεγάλο, στενό επάνω, φαρδύτερο κάτω. Άτρακτος 
τυλώδης χω ρίς πτυχές. Χρώμα καστανό ανοικτό με στίγματα 
σκουρότερα, σαν μάρμαρο.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ, ανάμεσα στις Ποσειδωνίες 
Posidonia, στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Ιόνιο 
πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Δ. και Α. Ατλαντικός, 
Αζόρες.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΡΜΙΙηΙάΒβ

Τα είδη της οικογένειας ΡΙιΝϊηίάαθ έχουν εσωτερικό όστρακο, 
λεπτό, εύθραυστο, σχεδόν διάφανο, περ ιτυλιγμένο. Ο 
τελευταίος ελιγμός είνα ι μεγάλος με πολύ ανοικτό στόμιο.

Ζουν: σε βυθούς με μαλακό υπόστρωμα. Τρέφονται με 
σκουλήκια, τρηματοφόρα και μικρά μαλάκια.

ΡΜΙϊηβ αρθΓΐβ, (Ι_., 1767). 15-35ιτιιπ ύψος.

Ό στρακο σχεδόν διάφανο γυαλιστερό, υαλώδες, ωοειδές, 
περ ιτυλιγμένο με πολύ φαρδύ στόμιο, υψηλότερο από τη 
σπείρα. Ε π ιφ άνε ια  με λεπτές γραμμές. Χρώμα λευκό.

Ζουν: στην υποπαράλια ζώνη, σε βυθό με άμμο, όπου 
χώ νοντα ι γ ια  να βρούν την τροφή τους. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Κοσμοπολίτικο είδος. Μεσόγειος, 
Ερυθρά θάλασσα, Ατλαντικός, από τη Νορβηγία μέχρ ι τα νησιά 
του Πράσινου ακρωτηρίου, Ειρηνικός ωκεανός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ρϋηαίουϋάοβ

Τα είδη της οικογένειας ΡίΓ^ιουΙκΙαΘ έχουν μικρό όστρακο με 
χαρακτηρ ιστικές πτυχές στην άτρακτο.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ και τρέφ ονται με τρηματοφόρα 
και μικρά καρκινοειδή. Υπάρχουν αρκετά είδη. Τα π ιο  κοινά 
ε ίνα ι η 1=?. βυπουΐθίθ, ή Ρ. οοπίοππίβ κ .λ .π .

Ρ ίπςίο ιιΙβ  βιιπσυΐβΐβ, (ϋΕ  Ι_Α ΘΙ^ΟΥΕ, 1811). 3 -4 ιϊιιϊι ύψος.

Ό στρακο λε ίο  κα ι γυαλιστερό, ωοειδές, σχεδόν σφ α ιρ ικό , με 
μεγάλο τελευτα ίο  ελιγμό. Στόμιο σ χετ ικά  μεγάλο καταλήγει σε 
μικρό σ ιφ ω ν ικό  αυλάκι. Εξωτερικό χε ίλος παχύ. Χείλος 
ατράκτου με (2) έντονες πτυχές κα ι μικρή προεξοχή στον 
παρειακό τύλο. Χωρίς πώμα. Χρώμα λευκό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στη βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός, Θερμαϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Γαλλικές 
ακτές, Μαδέρα, Κανάρια νησιά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: βοορίιοηάπάοθ

Η ο ικογένεια  βοαρίιαηάπάαβ ανήκει στα κεφ αλασπιδω τά  
οπ ισθοβράγχια . Τα είδη της έχουν όστρακο κυλινδρικό, σχεδόν 
περ ιτυλ ιγμένο  που δεν καλύπτει ολόκληρο το σώ μα του ζώου. 
Δεν έχουν πώ μα.

Ζουν: σε όλα τα βάθη, κυρίως όμως σε βαθιά νερά και 
τρέφ οντα ι με άλλα μικρά μαλάκια  και σκώ ληκες που 
θρυμματίζουν με τη βοήθεια μικρών πλακώ ν που έχουν μέσα 
στο στο μά χ ι τους.
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Scaphander lignarius, (L ., 1758). 50-70m m  ύψος.

Ό στρακο στερεό, αδιαφανές, ωοειδές. Η σπε ίρα  καλύπτετα ι 
από τον μεγάλο τελευταίο ελιγμό. Ε π ιφ άνεια  με πολυάριθμες 
λεπτές  σπε ιροε ιδε ίς  και αξονικές γραμμές. Στοματικό άνοιγμα 
λευκό, λ ίγο  μακρύτερο από τη σπείρα, στενεύει προς τα πάνω 
και δ ιευρύνεται προς τα κάτω. Χωρίς πώμα. Άτρακτος σαν (S), 
τυλώδης. Χρώμα καστανοκίτρινο. Συνήθως φέρει καστανό 
περιόστρακο. Το σώμα του ζώου ε ίνα ι λευκό πορτοκαλί.

Ζουν: χω μένα σε βυθούς με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  
ζώνη, αλλά και σε μεγαλύτερα βάθη. Β. Ευβοϊκός, Ιόνιο 
πέλαγος.

Γ εω γραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις
ακτές της Νορβηγίας μέχρι το Γιβραλτάρ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Pvram idellidae

Τα μ ικροσκοπ ικά  είδη της οικογένειας Pyramidellidae που το 
μέγεθος τους δεν ξεπερνά τα (6mm), τα τοποθετούσαν 
παλιότερα  στα Ο πισθοβράγχια. Σύγχρονες μελέτες πάνω  στην 
ανατομία του ζώου και την εμβρυολογία απέδειξαν ότι ανήκουν 
στα Ετεροβράγχια. Το όστρακό τους ε ίνα ι συνήθως
πυραμιδοειδές, όχ ι πολύ λεπτό, με πολούς ελιγμούς και
χαρακτηριστική  γ ια  κάθε είδος πρωτοκόγχη. Η άτρακτος
συνήθως φ έρει δόντια σαν πτυχές. Έχουν πώ μα κεράτινο. 
Στερούνται ράδουλας. Ε ίναι παράσιτα και ζουν εις βάρος άλλων 
οργανισμών, οπώ ς δίθυρα, πολύχαιτους, ασκίδ ια , αχινούς κ .λ .π . 
Το ζώο με τη βοήθεια της προβοσκίδας π ιά νετα ι στον ξενιστή, 
τον δ ιατρυπά με τα δόντια που φέρει στο στόμα αντί γ ια 
ράδουλα και το απορροφά. Τα δόντια αυτά μοιάζουν με 
σ τ ιλέτο . Η οικογένεια  Pyramidellidae, όπως και η Turridae, 
Rissoidae κ .λ .π . βρίσκεται υπό συνεχή έρευνα και μελέτη.

C hrysa llida  dolio lum , (PHILIPPI, 1844). 2,5-4m m  ύψος.

Ό στρακο ωοειδές, σχεδόν κωνικό, στερεό με (5-6) ελιγμούς 
που φέρουν πυκνές στρογγυλεμένες αξονικές πλευρές. 
Στοματικό άνοιγμα μικρό, σχεδόν ωοειδές, γωνιώδες προς τα 
πάνω, στρογγυλό προς τα κάτω. Άτρακτος τοξοειδής με ένα 
δόντι σαν πτυχή στο χείλος της. Εξωτερικό χε ίλος απλό. 
Χρώμα κ ιτρ ινω πό  με (2-3) σπειροειδείς  καστανές γραμμούλες.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα στη μεσο- 
και υπ οπαράλια  ζώνη. Ευβοϊκός, Κυκλάδες.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α. Ατλαντικός, Γαλλικές 
ακτές, Αζόρες, Κανάρια νησιά.
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C hrysa llida  excavata , (PHILIPPI, 1836). 2,5-3m m  ύψος.

Όστρακο ατρακτοειδές, κωνικό με (5-6) ελιγμούς γωνιώδεις. 
Κορυφή χαρακτηριστική σαν τρούλος, τυλιγμένη. Ραφή βαθιά. 
Αξονικές πλευρές και (2-3) σπειροειδείς  γραμμές με κόμπους, 
δημιουργούν μια όμορφη δικτυωτή επ ιφ άνε ια . Στόμιο ωοειδές 
πολυγω νικό. Άτρακτος σχεδόν ευθεία, με ένα δόντι σαν πτυχή.

Ζουν: στον ίδ ιο  βιότοπο με τις C. doliolum.
Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Βρετανικές ακτές, 

Μαρόκο.

K le ine lla  (Euparthenia) hum boldti, (RISSO, 1826).
5 - 6mm ύψος.

Ό στρακο ωοειδές, κωνικό στερεό με θολωτούς ελιγμούς. 
Ραφή ευδιάκριτη. Επιφάνεια  με πολυάριθμες σπειροειδείς  
ραβδώσεις κα ι αξονικές πλευρές που δημιουργούν δικτύωση. 
Άτρακτος τοξοειδής με πτυχές προς τα πάνω. Στόμιο ωοειδές. 
Εξωτερικό χε ίλος  απλό. Χρώμα σχεδόν λευκό.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη σε βυθό με άμμο και ιλύ. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α. Α τλαντικός, Ισπανικές 
και Π ορτογαλλικές ακτές.

Evalea sp irid ionae , (F. NORSDIECK, 1972 ).3 ,5 -4 ,5mm
ύψος.

Ό στρακο στερεό, διαφανές, επ ίμηκες κωνικό, σχεδόν 
ατρακτοειδές, με θολωτούς ελιγμούς που φέρουν πολύ λεπτές 
σ π ε ιροε ιδε ίς  γραμμές. Πρωτοκόγχη με κλίση προς τα αριστερά. 
Στοματικό άνοιγμα μεγάλο, ωοειδές. Χείλος ατράκτου με 
πτυχή. Εξωτερικό χε ίλος αιχμηρό. Ο μφαλός μόλις που 
φ α ίνετα ι. Χρώ μα λευκό, κιτρινω πό.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη σε βυθό με ιλύ, άμμο και 
ανάμεσα στα βράχια.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

O dostom ia (M egastom ia) po lita , (ANT. BIVONA, 1832).
6 - 7mm ύψ ος.

Ό στρακο επίμηκες, κωνικό, με ελαφρά θολωτούς ελιγμούς, 
σχεδόν επ ίπεδους. Ραφή βαθιά. Τελευταίος ελιγμός μεγάλος, 
θολωτός. Στόμ ιο  ωοειδές με αυλάκωση στο βάθος. Άτρακτος με 
πτυχή. Εξωτερικό χε ίλος με οδόντωση εσω τερικά. Ομφαλός 
μόλις που φ α ίνετα ι. Χρώμα λευκό. Παγασητικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός κοντά στο 
Μαρόκο.
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O dostom ia (M egastom ia) conoidea, (BROCCHI, 1814).
4-6mm ύψ ος.

Μ οιάζει πολύ με την O. polita, κα ι την θεωρούν συνώνυμο 
είδος, ο ι ελ ιγ μ ο ί όμως είνα ι επ ίπ εδο ι και ο τελευταίος ελαφρά 
γωνιώδης. Ραφή βαθιά με αυλάκι. Χρώμα λευκό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη.
Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Δ. και Α. Ατλαντικός, 

Βρετανικές ακτές, περιοχή Γιβραλτάρ.

T urbon illa  ru fa , (PHILIPPI, 1836) = Τ. form osa.
9-11mm ύψ ος.

Ό στρακο επίμηκες, πυργοειδές, γυαλιστερό, με (11) 
επ ίπεδους ελιγμούς. Ραφή ευδιάκριτη. Η επ ιφ ά νε ια  φέρει 
πολλές, περ ίπου  (20), στρογγυλεμένες αξονικές πλευρές, 
καθώς κα ι λεπτές  σπειροειδείς  γραμμές. Άτρακτος τυλώδης με 
πτυχή στο χε ίλος  της. Στόμιο σχεδόν τετραγωνικό. Χρώμα 
ανοικτό καστανό, σχεδόν κοκκινωπό. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Βρετανικές 
ακτές.

γ )Π νευμονοφ όρα :

Τα γνωστά μας σαλιγκάρια. Ο ργανισμοί που ζουν κυρίως στην 
ξηρά και στα γλυκά νερά κα ι ελά χ ισ το ι στη θάλασσα 
(Siphonaria). Αναπνέουν με τη μανδυακή κοιλότητα που 
λε ιτουργεί ως “πνεύμονας” . Τα περισσότερα έχουν όστρακο που 
κλε ίνε ι με επ ίφ ραγμα . Το κεφάλι τους φέρει ένα ή δύο ζεύγη 
κεραιών. Ε ίναι ερμαφρόδιτα. Παρουσιάζουν όλους τους 
τροφικούς τύπους: φυτοφάγα, σαρκοφάγο και παμφάγα. 
Χ ω ρίζοντα ι σε Βασομματοφόρα και Στυλομματοφόρα.

Το π ιο  γνωστό γένος είνα ι το Helix με μεγάλο αριθμό ειδών. 
Τα τελευτα ία  χρόνια  στην Ελλάδα έχε ι αναπτυχθεί ιδ ια ίτερα  με 
άριστα αποτελέσματα  η εκτροφή των σαλιγκαριώ ν. Από τα 
εδώ διμα είδη τα πιο  γνωστά ε ίνα ι τα: Helix pomatia, Helix 
aspersa και Helix lucorum.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΥΦΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

ANIMALIA
ΜΑΛΑΚΙΑ
ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
π ν ε υ μ ο ν ο φ ο ρ α
Siphonariidae

Η ο ικογένε ια  ΒίρΙιοηθΝΪάθβ ανήκει στα θαλάσσια 
Πνευμονοφόρα. Το όστρακό τους ε ίνα ι κωνικό και μο ιάζει πολύ 
με τις πεταλλ ίδας . Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με ακτινωτές 
ραβδώσεις. Εσωτερικά φέρει συνεχές μυϊκό αποτύπω μα με 
άνοιγμα στη δεξιά πλευρά, όπου βρίσκεται το σ ιφ ω νικό  αυλάκι, 
γ ια  το σ ίφ ω να  του πνευμονικού θαλάμου. Ο θάλαμος φέρει 
επ ίσης δευτερογενές βράγχιο. Έ τσ ι μπορούν μερικά είδη να
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αναπνέουν με τον “πνεύμονα” ή τα βράγχια, ανάλογα με το πού 
βρίσκονται, μέσα ή έξω από το νερό.

Ζουν: κολλημένα στους βράχους σε πολύ ρηχά νερά.

S iphonaria (P ate llopsis) pectinata, (L ., 1758) =
S iphonaria a lgesirae, (QUOY & GAIMARD, 1834).

Όστρακο κωνικό, με έντονες ακτινωτές ραβδώσεις. 
Εσωτερικά γυαλιστερό με μυϊκό αποτύπω μα που έχε ι άνοιγμα 
στη δεξιά πλευρά. Χρώμα καστανό, με λευκές ακτινωτές 
ραβδώσεις. Εσωτερικά καστανό σκούρο φω τεινότερο στο 
βάθος. Τρέφονται με φύκη και λειχήνες που βρίσκουν πάνω στα 
βράχια. Οι κ ινήσεις τους και η συμπεριφορά τους Θυμίζει τις 
πεταλλίδες .

Ζουν: στην υπερπαράλια  ζώνη. N. Β. Ευβοϊκός.
Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Καραϊβική 

θάλασσα.

2)ΠΟΛΥΠΛΑΚΟΦΟΡΑ

Τα Πολυπλακοφόρα είνα ι γνωστά με την ονομασία χιτώ νες. 
Ε ίναι θαλάσσ ιο ι οργανισμοί που ζουν σε όλα τα βάθη, κυρίως 
όμως στη μεσοπαράλια  ζώνη. Έρπουν στους βράχους και 
προσκολλώ ντά ι με το παχύ πόδι τους. Ό πως ο ι πεταλλίδες, 
βγαίνουν τη νύχτα αποφεύγοντας το φως της ημέρας και 
ξαναγυρνούν με μεγάλη ακρίβεια στην αρχική τους θέση.

Έχουν ιδ ιόμορφ ο όστρακο που καλύπτει το σώ μα του ζώου 
και α π ο τελε ίτα ι από (8) ασβεστολιθ ικές πλάκες, κεραμωτά 
τοποθετημένες. Οι πλάκες συγκροτούνται στη θέση τους με 
ένα μυώδη σχηματισμό, τη “ζώνη” (girdle). Η ζώνη σε μερικά 
είδη εν ισχύετα ι με μ ικροσκοπικά ασβεστολιθ ικά αγκάθια, 
χ ιτ ινώ δη τρ ιχ ίδ ια  κ .λ .π . γ ια καλύτερη προστασία  των μυϊκών 
ιστών.

Η όλη αυτή κατασκευή του οστράκου παρέχει μ ια  μεγάλη 
ευκαμψία στο ζώο, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις 
ανω μαλίες των βράχων και να σ φ α ιρ ο π ο ιε ίτα ι γ ια  να 
προστατεύετα ι.

Από τ ις  οκτώ  θυρίδες-πλάκες του οστράκου η πρώτη λέγεται 
κεφ αλική, η τελευτα ία  ουραία και οι υπόλο ιπες ενδιάμεσες 
θυρίδες. Η ουραία δ ιακρ ίνετα ι εύκολα από την κεφ αλική  επειδή 
ε ίνα ι μικρότερη και φέρει μία μικρή κορυφή στο μέσον της.

Κάθε θυρίδα αποτελε ίτα ι από (4-5) στρώματα, από τα οποία 
το χ ιτ ινώ δ ες  εξωτερικό (tegmentum) και το πορσελανώδες 
εσω τερικό (articulamentum) παρουσιάζουν ιδ ια ίτερο 
ενδιαφέρον. Το (tegmentum) είνα ι τραχύ, με δ ιακοσμήσεις και 
το (articulam entum ) φέρει σχηματισμούς, επ ιμηκύνσεις γ ια  την 
καλύτερη προσάρτηση των θυρίδων τόσο αναμεταξύ τους, όσο 
και με τη ζώνη.

Tegmentum: Στις ενδιάμεσες θυρίδες η μεσαία γραμμή 
αποτελε ί τη ζυγωματική πτυχή (jugum) και συχνά καταλήγει 
προς τα π ίσ ω  σε μικρή κορυφή. Δύο τετραγωνικές περιοχές 
συνήθως υπερυψωμένες με ακτινωτή διακόσμηση αποτελούν τις
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πλάγιες  περ ιοχές ενώ το κεντρικό μεσαίο τμήμα αποτελε ί τη 
μεσαία περ ιοχή. Η μεσαία περιοχή δ ιακρ ίνετα ι στη ραχια ία  ή 
ζυγωματική που συνήθως έχει δ ιαφορετική διακόσμηση και στις 
δύο τρ ιγω νικές πλευρικές περιοχές.

ΑΓίίουΙθίπθηίυιτι: Σε κάθε θυρίδα (εκτός από την κεφαλική) το 
ει-ΓιουΙθίτίθηίυηη προεκτείνετα ι προς τα εμπρός σχηματίζοντας 
τα δύο ραφ ικά ελάσματα με τα οπο ία  συνδέεται κάθε θυρίδα με 
την προηγούμενή της, σχηματισμός ανάλογος με το κλείθρο 
των Διθύρων. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο κόλπος.

Το βΓίϊουΙαιπθηΙυιπ προεκτείνετα ι και προς τα πλάγια  
σχηματίζοντας τα ελάσματα εισαγωγής με τα οποία 
στερεώ νοντα ι ο ι θυρίδες στη ζώνη. Τα ελάσματα εισαγωγής 
φέρουν σ χ ισ μές  - εγκοπές, ο αριθμός των οποίω ν έχε ι ιδ ια ίτερη 
σημασία  γ ια  την ταξινόμηση των ειδών.

Το όστρακο καλύπτει εντελώς το σώμα του ζώου. Το πόδι 
του ε ίνα ι ευρύ με επ ίπεδο πέλμα. Ανάμεσα στο πόδι και τη 
ζώνη υπάρχει η μανδυακή κοιλότητα όπου βρίσκονται τα 
πολυάριθμα μικρά βράγχια. Στο ένα άκρο βρίσκεται το ατελές 
κεφ άλ ι με το στόμα, χωρίς κεραίες και μάτια κα ι στο άλλο η 
έδρα. Μ ερικά είδη φέρουν στην επ ιφ ά νε ια  του οστράκου λεπτά 
αισθητήρια όργανα, τους αισθήτες, τα οπο ία  είνα ι 
φωτοευαίσθητα. Ορισμένα είδη της οικογένειας ΟΙΉίοηιάαθ 
φέρουν πραγματικά  μάτια. Έχουν ισχυρή ράδουλα ενισχυμένη 
με μαγνητίτη ώστε να μπορούν να ξύνουν από το υπόστρωμα 
εκτός από τους φυτικούς οργανισμούς και άλλους σκληρούς 
ζωικούς, όπω ς μικρά ΒθΙβηυε και άλλα Μ αλάκια. Τα όργανα του 
πεπτ ικού , νευρικού και του γεννητικού συστήματος παραμένουν 
πρωτόγονα. Ε ίναι γονοχωριστικά ζώα. Οι προνύμφες συνήθως 
έχουν όστρακο με (7) πλάκες. Η όγδοη αναπτύσσετα ι πολύ 
αργότερα.

Τα Πολυπλακοφόρα περιλαμβάνουν 600 περ ίπου είδη σ ’ όλο 
τον κόσμο. Στη Μεσόγειο έχουν βρεθεί μέχρι τώρα (24) είδη.

Τα Πολυπλακοφόρα περιλαμβάνουν περ ιορ ισμένο αριθμό 
ο ικογενειώ ν και ειδών που ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τα 300 
σε όλο τον κόσμο. Το όστρακό τους παρουσιάζει κοινή 
κατασκευή σε όλα τα είδη. Α π οτελε ίτα ι από οκτώ πλάκες - 
θυρίδες - που συγκροτούνται από τη ζώνη. Τα διάφορα είδη των 
χ ιτώ νω ν χαρακτηρίζονται από τη διακόσμηση της εξωτερικής 
επ ιφ ά νε ια ς , την κατασκευή της ζώνης, κυρίως όμως από τη 
μορφή που έχουν τα ραφικά ελάσματα και τα ελάσματα 
εισαγωγής των θυρίδων. Η π ιο  γνωστή ο ικογένεια  των 
Π ολυπλακοφόρω ν ε ίνα ι η Chitonidae με κυριότερο αντιπρόσω πο 
το γένος Chiton (από την ελληνική λέξη χ ιτώ ν). Σαν χιτώ νας, το 
ιδ ιόμορφ ο όστρακο καλύπτει το σώ μα του ζώου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

ANIMALIA
ΜΑΛΑΚΙΑ
ΠΟΛΥΠΛΑΚΟΦΟΡΑ
Chitonidae



ΠΟΛΥΠΑΑΚΟΦΟΡΑ 

Chilonidae - Acanthochitonidae
1 Acanthochitona fascicu laris 
3 Chiton corallinus 

3. Chiton ollvaceus

Chiton olivaceus, ο χιτώνας στο φυσικό του περιβάλλον
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C hiton o livaceus, (SPENGLER, 1797). 15-40mm μήκος.

Ό στρακο σχεδόν ωοειδές, επίμηκες σε μεγάλη χρω ματική 
π ο ικ ιλ ία , με βασικό χρώμα το πράσινο της ελιάς (olivaceus). Η 
πρώτη κεφ αλική  θυρίδα ε ίνα ι ημικυκλική με ακτινω τές χαραγές 
που αρχίζουν από τις κορυφές και αραιώνουν προς τα άκρα. Οι 
ενδιάμεσες θυρίδες έχουν κορυφές αρκετά έντονες και μεγάλα 
ραφ ικά ελάσματα στρογγυλεμένα. Ανάμεσά τους, στην περιοχή 
του κόλπου, υπάρχει μικροσκοπική οδόντωση. Η διάκοσμηση 
ε ίνα ι χαρακτηριστική  (3) τύπων. Στη μεσαία περιοχή ο ι θυρίδες 
φέρουν χαραγές παράλληλες προς τον επ ιμήκη άξονα. Στη ράχη 
ε ίνα ι λε ίες  και στις πλάγιες περ ιοχές ο ι χαραγές είνα ι 
ακτινω τές. Η τελευτα ία  ουραία θυρίδα έχε ι διακόσμηση όμοια 
με την πρώτη. Όλες οι θυρίδες περ ιβάλλοντα ι από τη ζώνη που 
ε ίνα ι αρκετά μεγάλη και φέρει πο ικ ίλμ α τα  σαν λέπ ια . Χρώμα 
πράσινο, καστανό, συχνά με καστανές κηλίδες. Εσωτερικά 
γαλαζοπράσινο.

Ζουν: σε πολύ ρηχά νερά στην υπερ-και μεσοπαράλια  ζώνη, 
κρυμμένα κάτω από τις πέτρες και τα βράχια που καλύπτονται 
από φύκια. Ε ίναι πολύ κοινό είδος. Σαρωνικός, Κορινθιακός, 
Ευβοϊκός, Πατραϊκός.

Γ εωγρ.αφ.ική_____εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές ακτές, Ερυθρά θάλασσα.

C hiton co ra llinus , (RISSO, 1826). 12-13mm μήκος.

Ό στρακο ωοειδές, επίμηκες, σε μεγάλη χρω ματική π ο ικ ιλ ία , 
με βασικό χρώ μα το κόκκινο του κοραλλιού. Όλη η επ ιφ ά νε ια  
του οστράκου φ έρει πολύ λεπτή διακόσμηση. Η πρώτη κεφαλική 
θυρίδα ε ίνα ι ημ ικυκλική, σχεδόν λε ία  και έχε ι στο έλασμα 
εισαγωγής (9) μικρά δόντια. Οι ενδιάμεσες θυρίδες είνα ι 
σχεδόν τετράγωνες. Στη μεσαία περιοχή φέρουν λεπτές 
χαραγές παράλληλες προς τον επ ιμήκη άξονα. Από την κορυφή 
ξεκινούν δύο πτυχές, που φθάνουν στα πλά γ ια  καθορίζοντας 
καλά τις πλά γ ιες  περιοχές, που ε ίνα ι σχεδόν λε ίες με λεπτή 
διακόσμηση. Τα ραφικά ελάσματα ε ίνα ι π λα τ ιά  κα ι ημ ικυκλικά.

Στην τελευτα ία  θυρίδα η διακόσμηση δεν ε ίνα ι ομοιόμορφη. 
Στην περ ιοχή  του κόλπου η επ ιφ άνε ια  ε ίνα ι σχεδόν λε ία  και η 
δ ιακόσμηση πολύ λεπτή, οι πλάγ ιες  περ ιοχές φέρουν 
παράλληλες χαραγές προς τον επ ιμήκη άξονα κα ι προς τα π ίσω  
η διακόσμηση γ ίνετα ι πολύ λεπτή. Τα ραφ ικά ελάσματα είνα ι 
σχεδόν τραπεζοειδή και τα ελάσματα εισαγωγής φέρουν (11-12) 
δοντάκια. Η ζώνη που περ ιβάλλει τ ις  θυρίδες ε ίνα ι πλα τ ιά  με 
λεπτή  διακόσμηση και πο ικ ίλματα  σαν σταγόνες. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ερυθρά θάλασσα, 
Ινδοειρηνικός ωκεανός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: A canthoch iton idae

Οι Ακανθοχιτώ νες χαρακτηρίζονται από τις λεπτές, λευκές 
βελόνες που πολλές μαζί σαν τούφες διακοσμούν τη ζώνη που 
περ ιβά λλε ι τ ις  θυρίδες. Χαρακτηριστικές ε ίνα ι και οι σχισμές 
που φέρουν στα ελάσματα εισαγωγής.
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A canthoch itona  fasc icu la ris , (LINNE, 1767) =
A. com m unis, (RISSO, 1826). 50mm μήκος.

Ό στρακο επίμηκες, κυρτό, καρινάτο. Η πρώτη, η κεφαλική 
θυρίδα φ έρει τέσσερις τούφες από βελόνες κα ι στρογγυλές 
προεξοχές σαν θηλές που γ ίνονται ω οειδείς προς το μέσον της 
θυρίδας. Στην ραχ ια ία  περιοχή ε ίνα ι σχεδόν λείο . Το έλασμα 
εισαγωγής έχε ι βαθιά σχισμή. Οι ενδιάμεσες θυρίδες στη 
μεσαία περ ιοχή  ε ίνα ι σχεδόν λείες με μικρές γραμμές, ενώ στις 
πλά γ ιες  περ ιοχές  υπάρχουν προεξοχές σαν θηλές όπω ς και 
στην πρώ τη θυρίδα. Οι ραφικές πλάκες έχουν μια σχ ισμή και 
ανάμεσά τους έναν ευρύ, ανοικτό κόλπο. Οι κορυφές 
προεξέχουν κα ι ε ίνα ι αρκετά γαμψές. Η τελευτα ία  θυρίδα είνα ι 
τραπεζοειδής με στρογγυλεμένες γωνίες. Το έλασμα εισαγωγής 
φ έρει δύο σχ ισ μές . Η εξωτερική επ ιφ ά νε ια  φέρει γραμμές στο 
μέσον κα ι προεξοχές προς τα άκρα. Η ζώνη κοντά στις θυρίδες 
φ έρει τούφες, καθώς και πολλά αγκαθάκια. Το χρώμα 
π ο ικ ίλ λ ε ι, ε ίνα ι κόκκινο, πράσινο, καστανό με κηλίδες ή χωρίς.

Ζουν: στα ρηχά νερά στην υπερ-και μεσοπαράλια  ζώνη, πάνω 
στις  πέτρες κα ι στα βράχια. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, στ ις  ακτές 
της Ευρώπης, Ινδοειρηνικός ωκεανός.

3)ΣΚΑΦ ΟΠΟΔΑ

Τα Σκαφ όποδα (σκάφος - πόδι) περιλαμβάνουν λ ίγα  θαλάσσια 
Μ αλάκια, γνωστά ως χαυλιόδοντες. Το όστρακό τους ε ίνα ι 
ιδ ιόμορφο, σωληνοειδές κυρτό, ανοικτό στα δύο άκρα. Η κυρτή 
επ ιφ ά νε ιά  του ε ίνα ι η ραχιαία. Από το μεγαλύτερο εμπρόσθιο 
άνοιγμα βγαίνει το πόδι με το οποίο σκάβουν την άμμο και την 
ιλύ, όπου ζουν μισοχωμένα. Από το μικρότερο π ίσω , εξέρχονται 
τα γεννητικά και απεκκριτικά προϊόντα. Το κεφ άλι τους 
περ ιβά λλετα ι από θυσανωτές κεραίες που χρησιμεύουν γ ια  την 
σύλληψη της τροφής και ως αισθητήρια όργανα. Είναι 
γονοχω ριστικά . Δεν έχουν μάτια, βράγχια και καρδιά. Έχουν 
ισχυρή ράδουλα και ε ίνα ι μικροφάγα. Η αναπνοή γ ίνετα ι από 
την επ ιφ ά νε ια  του μανδύα. Βρίσκονται σε όλα τα βάθη. 
Υπάρχουν 350 γνωστά είδη. Στη Μεσόγειο έχουν βρεθεί μέχρι 
τώρα (16) είδη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

ANIMALIA
ΜΑΛΑΚΙΑ
ΣΚΑΦΟΠΟΔΑ
Dentaliidae

Τα Σκαφ όποδα (σκάφος - πόδι), γνωστά σαν χαυλιόδοντές, 
τα χρησ ιμοπο ιούν τα πα λ ιά  χρόνια οι Ινδιάνοι της Αμερικής για 
νομ ίσματα  κα ι γ ια  στολίδ ια.

Τα είδη της οικογένειας ΡθηίθΙϋάθβ έχουν όστρακο 
σω ληνοειδές οξύληκτο, ελαφρά κυρτό, ανοικτό στα δύο άκρα,



IKAOOFIOAA
Dentaliidae
1. Dentalium vulgare
2. Dentalium inaequicostatum
3. Fustiaria rubescens
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χωρίς πώ μα. Το πάνω άκρο στενεύει βαθμιαία προς την κορυφή 
και αποτελε ί το οπ ίσθιο άνοιγμα, το γεννητικό. Συχνά φέρει 
εγκοπή και εξόγκωμα, (Antalis). Το κάτω άκρο ε ίνα ι μεγαλύτερο 
και α π οτελε ί το εμπρόσθιο άνοιγμα, το στοματικό. Από αυτό 
βγαίνει το κωνικό πόδι με το οποίο σκάβει και αγκιστρώνεται 
το ζώο στο βυθό, καθώς και οι κεραίες - captacula - με τις 
οποίες αναζητεί την τροφή του. Η μορφή της εξωτερικής 
επ ιφ άνε ιας , ο βαθμός κυρτότητας του οστράκου, το σχήμα της 
κορυφής, καθώς και της εγκοπής, το μέγεθος και το πάχος του 
οστράκου ε ίνα ι καθοριστικά στο ιχε ία  γ ια  την ταξινόμηση του 
κάθε είδους. Έχουν δυνατή ράδουλα, με (5) δόντια σε κάθε 
σειρά με την οπο ία  μπορούν να σπάνε το κέλυφος του θύματος. 
Τρέφονται με μικρές λάρβες άλλων μαλακίων, τρηματοφόρα και 
άλλα ασπόνδυλα.

Ζουν: χω μένα στην ιλύ και την άμμο του βυθού στα ρηχά, 
αλλά και σε πολύ βαθιά νερά.

D entalium  (A n ta lis ) vu lgare, (DA COSTA, 1778).
25-68m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, σχεδόν λείο, με (30) περ ίπου επιμήκεις 
ραβδώσεις, λεπτές  και πυκνές, π ιο  εμφ ανείς κοντά στην 
κορυφή. Άνο ιγμα κορυφής με εγκοπή σε σχήμα (V). Η κορυφή 
κλε ίνε ι εν μέρει με κυλινδρική απόφυση. Χρώμα λευκό, ροζέ 
προς το π ίσ ω  άκρο.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  και 
βαθυπαράλια ζώνη. Σποράδες, Σαρωνικός.

Γεωγραφική_____ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός,
Π ορτογαλλικές, Ισπανικές και Βρετανικές ακτές.
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F ustia ria  (F ustia ria ) rubescens, (DESHAYES, 1825).
25-35m m  μήκος.

Ό στρακο λε ίο  και γυαλιστερό με στοματικό  άνοιγμα 
στρογγυλό. Κορυφή με εγκοπή. Χρώμα ροζ, κ ιτρ ινω πό, ανοικτό 
καστανό, σχεδόν διάφανο.

Ζουν: σε βυθό με άμμο στην υποπαράλια  ζώνη. Ανατολικό 
Α ιγαίο.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός κοντά στη 
Μεσόγειο.

D entalium  (A n ta lis ) inaequicostatum ,(DAUTZENBERG ,
1891). 30-60m m  μήκος.

Ό στρακο τοξοειδές, στερεό, συμπαγές, σ πάνια  γυαλιστερό. 
Ε π ιφ άνε ια  με (9-14) ραβδώσεις ανόμοιου πάχους. Κορυφή με 
εγκοπή σχήματος (V). Απόφυση κυλινδρική. Άνοιγμα 
στρογγυλό, σχεδόν πολυγωνικό. Χρώμα λευκό με ρόζ κορυφή.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στη βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Είδος ενδημικό της Μεσογείου.

41ΔΙΘΥΡΑ

Τα Δίθυρα, γνωστά ως Ελασματοβράγχια, Πελεκύποδα και 
Ακέφ αλα, αποτελούν τη δεύτερη ομοταξία σε αριθμό ειδών 
μετά τα Γαστερόποδα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πάνω 
από 20.000 είδη.

Ζουν: στη θάλασσα, στα γλυκά και υφάλμυρα νερά και 
περιλαμβάνουν τα γνωστά σε όλους μας κυδώνια, γυαλιστερές, 
μύδια, στρε ίδ ια  κ.ά.

Το σώ μα τους παρουσιάζει αμφ ίπλευρη συμμετρία και 
προστατεύετα ι από το ασβεστολιθικό όστρακο που αποτελε ίτα ι 
από δύο θυρίδες. Οι δύο αυτές θυρίδες εφαρμόζουν τέλε ια  με 
το κλείθρο που έχουν στη ραχιαία πλευρά. Το κλείθρο συνήθως 
φ έρει δόντια. Οι δύο θυρίδες κλείνουν με τους προσαγωγούς 
μυς κα ι ανοίγουν με τη βοήθεια του ελαστικού συνδέσμου το 
λ ιγαμέντο. Τα Δίθυρα δεν έχουν κεφ άλι και ράδουλα. Ο 
μανδύας α π ο τελε ίτα ι από δύο λοβούς που καλύπτουν όλα τα 
μέρη του σώματος. Είναι ιδ ια ίτερα  ανεπτυγμένος κα ι συχνά 
καταλήγει σε κεραίες και αισθητήρια όργανα, όπως τα μάτια 
που έχουν τα κτένια. Σε πολλά  είδη προεκτε ίνετα ι και 
σχηματ ίζε ι δύο κοντά ή μακριά σ ιφ ώ νια  που χρησιμεύουν για 
την είσοδο κα ι έξοδο του νερού. Οι λοβοί του μανδύα αφήνουν 
αποτύπω μα στο όστρακο, τη μανδυακή γραμμή που στα 
κολπω τά έχε ι σ ιφ ω νικό  κόλπο κα ι στα άκολπα δεν έχει. 
Αναπνέουν με βράγχια συνήθως ελασματόμορφα, 
(Πρωτοβράγχια, Νηματοβράγχια, Ελασματοβράγχια,
Δ ιαφραγματοβράγχια). Ε ίναι ζώα γονοχω ριστικά  και ελάχ ιστα  
ε ίνα ι ερμαφρόδιτα.

Ζουν: ανεξάρτητα αλλά και κατά ομάδες, συνήθως χωμένα 
μέσα στην άμμο του βυθού και αφήνουν να φ α ίνοντα ι μόνο οι



Nuculidae
1. Nucula nitidosa
4.Nucula nucleus

Nuculanidae
2. Nuculana pella
3. Nuculana fragilis

.f · · ·
Solemyidae
Solemya togata
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οπές από τα σ ιφ ώ νια  τους. Ανοίγουν οπές με το πόδι τους και 
εγκαθίσταντα ι αρκετά βαθιά μέσα στην άμμο του βυθού (Solen), 
μέσα σε ξύλα (Teredo) ή μέσα σε πέτρες (Lithodomus). Άλλα 
κολυμπούν ελεύθερα (Pecten) ή κολλούν γερά σε σκληρά 
υποστρώ ματα με τα νήματα της βύσσου τους ή απευθείας με τη 
μία θυρίδα τους (Ostrea). Τρέφονται με μικρά τεμαχίδ ια  
τροφής. Ε ίναι αιωρηματοφάγα, ιζηματοφάγα, σαρκοφάγο και 
νεκροφάγο. Στη Μεσόγειο έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 410 είδη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

ANIMALIA
ΜΑΛΑΚΙΑ
ΔΙΘΥΡΑ
Nuculidae

Τα είδη της οικογένειας Nuculidae αποτελούν τα πιο 
πρωτόγονα Δίθυρα. Το όστρακό τους ε ίνα ι μικρό τριγωνικό με 
καστανό πράσινο περιόστρακο και μαργαριτώδη εσωτερική 
επ ιφ ά νε ια . Ισόθυρο, συνήθως ανισόπλευρο με σπονδύλους πίσω  
από τη μεσα ία  γραμμή, εμπρός π ιο  ανεπτυγμένο. Κλείθρο με 
πολλά  μικρά δόντια, ταξόδοντο. Α ιγαμέντο μικρό, εσωτερικό σε 
μικρό κοίλω μα, τη χονδροφόρο. Χ είλη συνήθως με οδόντωση. 
Μανδυακή γραμμή συνεχής, χωρίς κόλπο. Μυϊκά αποτυπώ ματα 
όμοια. Δεν έχουν σ ιφ ώ νια . Το νερό ε ισέρχετα ι από το εμπρός 
τμήμα της μάνδυακής κοιλότητας και εξέρχεται από το π ίσω . 
Για την τροφή, βιογενή θρύμματα, συλλαμβάνουν από την 
επ ιφ ά νε ια  του βυθού με τη βοήθεια των ανεπτυγμένων λοβών.

Ζουν: χω μένα  στην άμμο και την ιλύ, συνήθως σε βαθιά νερά.

Nucula (N ucula) n itidosa, (W INCKW ORTH, 1930).
6-10mm μήκος .

Ό στρακο τριγω νικό, ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός 
ανεπτυγμένο. Σπόνδυλοι π ίσ ω  από τη μεσαία γραμμή. Η 
εξωτερική επ ιφ ά νε ια  είνα ι λευκή με λεπτές  ακτινω τές γραμμές 
και λ ίγες  συγκεντρικές. Κλείθρο με (20) περ ίπου δόντια εμπρός 
και (10-14) π ίσ ω . Μηνίσκος λογχοειδής, άλως ελλε ιπτ ική . Χείλη 
με οδόντωση στην εμπρόσθια κα ι κο ιλ ιακή περιοχή. 
Περιόστρακο καστανοπράσινο, γυαλιστερό, σπάνια  με 
κοκκινω πές ακτίνες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο ή ιλύ στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός από τη 
Βόρεια θάλασσα μέχρι τις ακτές της Αγκόλα.

Nucula (N ucula) nucleus, (L ., 1758). 8-11mm μήκος.

Ό στρακο στερεό, τριγωνικό με θαμπό περιόστρακο. Ισόθυρο, 
ανισόπλευρο. Σπόνδυλοι π ίσω  από τη μεσαία γραμμή. 
Ε π ιφ άνε ια  με πολυάριθμες λ ε π τ έ ς - ακτινωτές γραμμές, καθώς 
και λ ίγες συγκεντρικές. Κλείθρο με (16-25) δόντια εμπρός και
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(11-14) π ίσ ω . Μηνίσκος καρδιόσχημος, άλως ελλε ιπ τ ική . Χείλη 
με λεπτή οδόντωση.

Ζουν: σε βυθούς με άμμο ή ιλύ στην υπο-κα ι βαθυπαράλια 
ζώνη αλλά κα ι σε βαθύτερα νερά. Ιόνιο, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική___εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα,
Α τλαντικός από τη Νορβηγία μέχρι το ακρωτήρι της Καλής 
Ελπίδας. Έ χε ι βρεθεί και στο Νατάλ του Ινδικού Ωκεανού.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΝυουΙαηίάαθ

Τα είδη της οικογένειας Nuculanidae παρουσιάζουν κοινά 
χαρακτηρ ιστικά  με την οικογένεια Nuculidae. Το όστρακό τους 
δεν έχε ι την μαργαριτώδη λάμψη των Nuculidae. Εμπρός είνα ι 
στρογγυλεμένο, π ίσω  επίμηκες, ρυγχοειδές, ανισόπλευρο, 
σ πάνια  ισόπλευρο, με κορυφές των σπονδύλων εμπρός από τη 
μεσαία  γραμμή. Χείλη χωρίς οδόντωση και μανδυακή γραμμή με 
κόλπο. Φέρουν δύο σιφώνια.

Ζουν: χω μένα στην άμμο και την ιλύ και τρέφ ονται με μικρά 
τεμά χια  τροφής που συγκρατούν από το νερό.

Nuculana (Lam bulus) pella, (L ., 1767). 8-15mm μήκος.

Ό στρακο, εύθραυστο εμπρός στρογγυλεμένο και π ίσω  
μακρύτερο, ρυγχοειδές, με τρόπιδα. Ε π ιφ άνεια  με 
συγκεντρικές γραμμές, π ιο  πυκνές στο ρυγχοειδές άκρο. 
Κλείθρο με πο λλά  λεπτά, μυτερά δόντια. Χρώμα λευκό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο ή ιλύ στην υποπαράλια  και 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Ιόνιο, Κυκλάδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός στις περ ιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο.

Nuculana (S acce lla ) fra g ilis , (CHEMNITZ, 1784).
6-8mm μήκος .

Ό στρακο ισόθυρο, φουσκωτό με σπονδύλους που στρέφ ονται 
λ ίγο  προς τα εμπρός, ανισόπλευρο, π ίσω  επίμηκες, ρυγχοειδές. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με έντονες συγκεντρικές και ακτινωτές 
γραμμές. Εσωτερικά γυαλιστερό. Χρώμα λευκό με καστανό 
περ ιόστρακο. Ε ίναι σπάνιο  είδος.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο και θρύμματα στην υπο-κα ι 
βαθυπαράλια ζώνη καθώς και βαθύτερα. Σαρωνικός, Β. 
Ευβοϊκός, Κυκλάδες, κόλπος Κασσάνδρας.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός στις περ ιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Solem vidae

Τα είδη αυτής της οικογένειας έχουν όστρακο μακρόστενο με 
στρογγυλεμένες πλευρές λίγο ανοικτές. Ισόθυρο, ανισόπλευρο 
με χαρακτηρ ιστικό  πολυσχιδές περιόστρακο. Κλείθρο χωρίς 
δόντια. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Τρέφονται με μικρά τεμάχια  
τροφής που συγκρατούν με τα βράγχια από το νερό. Οι χ ε ιλ ικο ί



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .118

λοβοί ε ίνα ι μ ικρο ί, γ ι’ αυτό χρησιμοποιούν τα βράγχια τους για 
τη σύλληψη της τροφής.

Solem ya tog a ta , (POLI, 1795). 15-50mm μήκος.

Λεπτό και εύθραυστο όστρακο, κυλινδρικό σαν σωλήνας. Το 
γυαλιστερό, σκούρο καστανό περιόστρακο καλύπτει ολόκληρη 
την εξωτερική επ ιφ άνε ια  του οστράκου και ξεπερνώντας τα 
άκρα, καταλήγει σε σχισ ίματα. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λευκή με 
λεπτές  ακτίνες. Λ ιγαμέντο εξωτερικό, κεράτινο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα άνισα, τριγωνικά, εμπρός μεγάλο και π ίσω  
μικρότερο. Μανδυακή γραμμή χωρίς κόλπο. Εσωτερικά σχεδόν 
λευκό. Σ πάνιο  είδος.

Ζουν: χω μένα μέσα στην άμμο και την ιλύ κοντά σε 
Π οσειδωνίες Posidonia, στην μέσο-, υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Η Solemya μετα κινε ίτα ι περίεργα κουνώντας γρήγορα το πόδι 
σαν έμβολο σύριγγας ανοιγοκλείνοντας τις θυρίδες της. Παίρνει 
νερό και το εκτοξεύει με δύναμη από το π ίσω  άκρο της 
μανδυακής κοιλότητας. Ν. Ευβοϊκός.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μαδέρα, 
Σενεγάλη κα ι περ ιοχές κοντά στη Μεσόγειο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: A rc idae

Οι Άρκες, γνωστές σαν καλόγνωμες, έχουν όστρακο ισόθυρο 
συνήθως ανισόπλευρο, σε π ο ικ ιλ ία  μεγέθους κα ι μορφής από 
ω οειδές μέχρι τετραπλευρικό. Οι κορυφές των σπονδύλων 
προεξέχουν και κλίνουν προς τη ραχ ια ία  γραμμή. Μεταξύ τους 
δημιουργείτα ι μεγάλος χώρος, η άλως. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
ακτινω τές πτυχές, ραβδώσεις κα ι συγκεντρικές χαραγές. 
Συνήθως φ έρει περιόστρακο. Κλείθρο σε ευθεία γραμμή με 
πο λλά  μικρά δόντια στη σειρά, χαρακτηριστικό ταξόδοντο. 
Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Χείλη απλά με χάσμα βύσσου στην 
κο ιλ ιακή  περ ιοχή. Μυϊκά αποτυπώ ματα σχεδόν ίσα. Μανδυακή 
γραμμή συνεχής, χωρίς κόλπο. Τρέφονται με πλαγκτονικούς 
οργανισμούς που κατακρατούν διηθώντας το νερό. Συχνά τις 
συναντάμε κολλημένες με τη βύσσο τους πάνω  σε σκληρά 
υποστρώ ματα

Β3γ581ϊ3 (Β θ Γ ϋ θ ^ )  όθΓόβίβ. ( ί . ,  1758). 20-60ππη μήκος.

Ό στρακο στερεό, επίμηκες, στρογγυλό στις πλευρές. 
Ε π ιφ άνεια  με πολλές ακτινωτές κοκκώδεις γραμμές καθώς και 
συγκεντρικές, που σχηματίζουν λεπτή δικτύωση. Άλως 
επιμήκης, στενή. Κλείθρο ευθύ με ατροφικά δόντια στη μέση 
και ισχυρά στα άκρα. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Εσωτερικά είνα ι 
λε ίο  και λαμπερό. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα, το εμπρός 
μεγαλύτερο από το π ίσω . Φέρουν θυσανωτό, καστανό 
περ ιόστρακο που τις κάνει να ξεχωρίζουν από τις άλλες Άρκες.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βράχους σε διάφορα βάθη, 
στερεω μένα με τη βύσσο τους. Ευβοϊκός, Σαρωνικός, 
Κορινθιακός.
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Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, περιοχές 
Πράσινου Ακρωτηρίου.

A rca  noae, (L ., 1758). 40-90mm μήκος.

Γνωστή σαν καλόγνωμη ή κιβωτός του Νώε. Όστρακο 
επίμηκες σχεδόν τετραπλευρικό, ανοικτό στο κο ιλ ιακό άκρο. Η 
περιοχή ανάμεσα στους σπονδύλους ε ίνα ι ρομβοειδής με 
δ ιαγώ νιες καστανές γραμμές που σχηματίζουν ρόμβους. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  τραχιά, με χαρακτηριστικό χρώμα 
καστανό κα ι σκουρότερες γραμμές σαν ζιγκ-ζαγκ. Εσωτερικά 
σκούρο καστανό. Κλείθρο όσο το μήκος του οστράκου, σε μια 
ίσ ια  γραμμή με μικρά δόντια. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα, το εμπρός στρογγυλό και μ ικρότερο από το 
π ίσω .

Ζουν: προσκολλημένες με τη δυνατή βύσσο τους πάνω  σε 
βράχους, πέτρες, όστρακα, σκεπασμένες με θαλάσσιους 
οργανισμούς, έτσ ι που δύσκολα κανείς τ ις  ξεχω ρίζει. Τις 
εντοπίζουμε από τις απότομες κινήσεις που κάνουν, κλείνοντας 
το όστρακό τους τη στιγμή που μαζεύουν γρήγορα το ισχυρό 
πό δ ι τους. Ν. Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Κορινθιακός, Κρητικό 
πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Θ άλασσα Μαρμαρά, 
Α τλαντικός, Σενεγάλη, Κανάρια νησιά.

Barbatia (A ca r) pulchella, (REEVE, 1844) =
B. c la th ra ta , (DE FRANCE, 1816). 7-12mm μήκος.

Χ αρακτηριστικό  γνώρισμα αυτής της μικρής τετράγωνης 
άρκας ε ίνα ι η τραχιά, δικτυωτή εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με τις 
έντονες ακτινω τές ραβδώσεις που δ ιακόπτοντα ι από βαθιές 
συγκεντρικές χαραγές. Κοιλιακό άκρο ευθύ χωρίς χάσμα 
βύσσου. Εσωτερικά λείο, γυαλιστερό με τυλώδη μυϊκά 
αποτυπώ ματα. Χείλη με οδόντωση.

Zouv: σε βραχώδη βυθό, σε βυθό με βιογενή και άλλα 
θρύμματα στην υπο-και βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Β. 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Βρετανικές 
ακτές.

Anadara (Anadara) d iluv ii, (LMCK, 1805). 30-50m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, παχύ, ωοειδές, σχεδόν τετραπλευρικό 
χω ρίς το χαρακτηριστικό χάσμα της βύσσου. Σπόνδυλοι με 
κλίση προς τα εμπρός (εμπροσθόγυρο). Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
(25-26) ακτινω τές ραβδώσεις που δ ιακόπτοντα ι από λεπτές, 
πυκνές συγκεντρικές γραμμές. Εσωτερικά πορσελανώδες, με 
μεγάλα τυλώδη μυϊκά αποτυπώ ματα. Μανδυακή γραμμή 
συνεχής. Χ ε ίλη  με οδόντωση. Χρώμα λευκό με σκούρο καστανό 
περ ιόστρακο. Εσωτερικά λευκό, πορσελανώδες.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, βιογενή κα ι άλλα θρύμματα στην υπο- 
και βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Β. Ευβοϊκός.
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Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Ατλαντικός, Πράσινο Ακρωτήριο.

A rca  (A rca ) te tragona, (POLI, 1795). 15-30mm μήκος.

Ό στρακο μικρό, στερεό, ανισόπλευρο, με σπονδύλους που 
απέχουν αρκετά μεταξύ τους. Ανάμεσά τους, η άλως είναι 
ρομβοειδής με διπλούς ρόμβους. Κοιλιακή πλευρά με ευρύ 
χάσμα βύσσου. Δ ιαφέρει από την Arca noae στην π ίσ ω  πλευρά 
που ε ίνα ι π ιο  κομμένη. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με πολυάριθμες 
ακτινω τές ραβδώσεις. Κλείθρο με (40-50) μικρά όμοια  δόντια. 
Χείλη με οδόντωση στο π ίσω  άκρο. Χρώμα σχεδόν λευκό 
κ ιτρ ινω πό, περιόστρακο ανοικτό μέχρι σκούρο καστανό. 
Εσωτερικά λευκό, καστανό κοντά στα χείλη.

Ζουν: προσκολλημένες σε βράχους με την πράσινη βύσσο 
τους, χω μένες σε ρωγμές, μέσα σε άδεια κοχύλια  σε όλα τα 
βάθη μέχρ ι τη βαθιά θάλασσα (2.500 μ.). Β. Ευβοϊκός, 
Σαρωνικός, κόλπος Κασσάνδρας, Ιόνιο.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τη 
Νορβηγία μέχρ ι τα Κανάρια νησιά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Noetüdae

Η ο ικογένεια  Νοθίϋάθθ έχει πολλά κοινά χαρακτηρ ιστικά  με 
την ο ικογένεια  ΑΓΟϊόθθ. Έχουν όστρακο του ιδ ίου σχεδόν 
σχήματος, ανισόπλευρο με ανεπτυγμένους σπονδύλους, 
οπισθόγυρο, χω ρίς άνοιγμα βύσσου. Περιοχή λ ιγαμέντου με 
πολυάριθμες ραβδώσεις που σχηματίζουν ρόμβους.

Ζουν: σε όλα τα βάθη και τρέφονται με πλαγκτονικούς 
οργανισμούς.
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S tria rca  lac tea , (L ., 1758). 10-15mm μήκος.

Μικρό όστρακο, στερεό, ανισόπλευρο, σχεδόν τετραπλευρικό 
φουσκωτό. Χ ω ρίς χάσμα βύσσου στο κο ιλ ιακό άκρο. Ε πιφ άνεια  
με ακτινω τές κα ι συγκεντρικές γραμμές που στο κέντρο 
δημιουργούν δικτύωση. Κλείθρο με (40-50) μικρά δόντια σε 
ευθεία γραμμή, από τα οποία  τα (7) ε ίνα ι π ιο  μεγάλα. 
Λ ιγαμέντο εξωτερικό μεγάλο. Μυϊκά αποτυπώ ματα μεγάλα, που 
προεκτε ίνοντα ι σχεδόν μέχρι το κλείθρο. Χρώμα λευκό, 
κ ιτρ ινω πό, εσω τερικά λευκό. Περιόστρακο σκούρο ή ανοικτό 
καστανό, προεξέχει στις δύο πλευρές.

Ζουν: σε διάφορα βάθη στη μεσο-υποπαράλια  ζώνη καθώς και 
βαθύτερα σε βυθούς με άμμο, ιλύ, βιογενή θρύμματα κα ι βράχια. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Κυκλάδες, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ερυθρά, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τ ις  ακτές Ν. 
Αφρικής, καθώς κα ι στο Ντάρμπαν στον Ινδικό ωκεανό.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: G lvcvm eridae

Τα είδη της Glycymeridae, τα γνωστά μηλοκύδωνα έχουν 
όστρακο στρογγυλό, σφαιρικό, στερεό, πορσελανώδες, 
ισόθυρο, σχεδόν ισόπλευρο. Τα απολιθώ ματά τους 
διατηρούνται θαυμάσια αν και πέρασαν εκατομμύρια χρόνια. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  σχεδόν λεία  με συγκεντρικές γραμμές 
αυξήσεως καθώς και πολλές λεπτές  ακτινω τές γραμμές. 
Σπόνδυλοι σχεδόν στο κέντρο. Περιοχή κλείθρου τοξοειδής, με 
ισχυρά, λοξά δόντια στα άκρα. Ταξόδοντο. Λ ιγαμέντο 
εξω τερικό, μερικές φορές τοποθετημένο σε κοιλότητα. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  σχεδόν ίσα. Μανδυακή γραμμή χω ρίς κόλπο. 
Χείλη με οδόντωση. Περιόστρακο σκούρο καστανό, θυσανωτό, 
σαν βελούδο.

Ζουν: χω μένα όχ ι πολύ βαθιά στην άμμο και στα χα λ ίκ ια . Το 
α ίμα τους, όπω ς και στις άκρες, ε ίνα ι κόκκινο γ ια τ ί περ ιέχε ι 
την αιμογλοβίνη, ουσία που διευκολύνει την αναπνοή σε 
οργανισμούς που ζουν σε περιοχή με χαμηλή περ ιεκτικότητα 
οξυγόνου.

G lycym eris  (G lycym eris) b im aculata, (POLI, 1795).
65-110πιπι μήκος , 70-80mm π ά χο ς .

Πολύ βαρύ κα ι παχύ όστρακο, στερεό, στρογγυλό σαν 
σφ αίρα. Ισόθυρο, σχεδόν ισόπλευρο, ελαφρά κομμένο στην 
π ίσ ω  πλευρά. Εξωτερική επ ιφ άνεια  με πυκνές, ακτινωτές 
γραμμές και εμφ ανείς  γραμμές αυξήσεως σαν πτυχές. Κλείθρο 
με πολλά  ανόμοια δόντια που προεξέχουν, τοποθετημένα στη 
σειρά. Χρώμα ξανθό καστανό με π ιο  σκούρες συγκεντρικές 
ζώνες κα ι μια λευκή κηλίδα στην κορυφή (προσδισσοκόγχη) 
κάθε σπονδύλου. Περιόστρακο λεπτό σαν βελούδο. Εσωτερικά 
λευκό, κ ιτρ ινω πό . Μερικά φέρουν μια καστανή κηλίδα.



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 122

Ζουν: σε βραχώδεις βυθούς, καθώς και σε βυθούς με βιογενή 
και άλλα θρύμματα στην υποπαράλια ζώνη. Β. Ν. Ευβοϊκός, 
Σαρωνικός, Ιόνιο.

Γεωγραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια 
νησιά.

G lycym eris  (G lycym eris) insubrica, (BROCCHI, 1814) =
G. v io lacescens, (LMCK, 1819). 35-60mm μήκος.

Λεπτότερο όστρακο από τα άλλα, σχεδόν τετραπλευρικό, 
εμπρός στρογγυλεμένο, π ίσω  κομμένο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
συγκεντρικές γραμμές πιο  έντονες στις κορυφές που 
διασταυρώ νονται με λεπτές ακτινωτές γραμμές. Οι σπόνδυλοι 
προεξέχουν και εφάπτοντα ι. Περιοχή λιγαμέντου λογχοειδής. 
Το χρώ μα της εξωτερικής επ ιφ άνειας ε ίνα ι γκρίζο-βιολέ με 
λευκές ακτινω τές και συγκεντρικές γραμμές. Περιόστρακο 
λεπτό , γυαλιστερό, προς τα άκρα σαν βελούδο. Εσωτερικά 
λευκό, γυαλιστερό με ρόζ αποχρώσεις. Είδος με πολλά 
υποείδη.

Ζουν: σε αμμώ δεις βυθούς στη μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. 
Ιόνιο, Β. Ν. Ευβοϊκός, Παγασητικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, ακτές της Ισπανίας, 
Μαρόκο, Πράσινο Ακρωτήριο.

G lycym eris  (G lycym eris) g lycym eris , (L .,1 7 5 8 ).
40-70m m  μήκος.

Ό στρακο στρογγυλό. Ισόθυρο, ισόπλευρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με έντονες και ασθενέστερες συγκεντρικές γραμμές 
αυξήσεως, που διασταυρώνονται με λεπτές ακτινω τές. Κλείθρο 
με μικρά και ισχυρά δόντια. Μυϊκά αποτυπώ ματα 
υποτετραγω νικά, το εμπρός λίγο μεγαλύτερο από το πίσω . 
Χρώμα λευκό με κοκκινωπές π ινελιές , ζιγκ-ζαγκ. Περιόστρακο 
καστανό σκούρο σαν βελούδο. Εσωτερικά λευκό.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό με ιλύ, άμμο 
και χα λ ίκ ια  όπου χώνονται με το μυώδες πόδι τους. Θερμαϊκός, 
Κορινθιακός, Σαρωνικός, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από Νορβηγία 
μέχρι τα Κανάρια νησιά. Αναφέρεται ακόμη και στην Β. 
Ιαπω νία.

G lycym eris  (G lycym eris) pilosa, (L ., 1767).
50-65m m  μήκος, 40mm πά χος.

Μ οιάζει με το G. glycymeris, δ ιαφέρει ως προς το σχήμα του 
που ε ίνα ι περισσότερο σφαιρικό, ισόθυρο και ανισόπλευρο, 
π ίσω  κομμένο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με λεπτότερες 
συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως. Χρώμα καστανοκόκκινο, 
ιώδες με κηλίδες. Περιόστρακο σαν βελούδο. Εσωτερικά φέρει 
μια μεγάλη καστανή κηλίδα, π ιο  σκούρα προς την π ίσω  πλευρά.

Ζει: σε όμοιο βιότοπο με το προηγούμενο. Σαρωνικός, 
Κορινθιακός, Ν. Ευβοϊκός, Ιόνιο πέλαγος.



Mytilidae
1. Mytilus galloprovincialis
2. Modiolus barbatus
3. Musculus costulatus
4. Gregariella opifex
5. Modiolus adriaticus
6. Lithophaga lithophaga
7. Mytilaster minimus
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Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός μέχρι τα 
Κανάρια νησιά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: M vtilidae

Στην ο ικογένεια  Mytilidae ανήκουν τα γνωστά μας μύδια. Από 
τα πολύ π α λ ιά  χρόνια μέχρι και σήμερα ο άνθρωπος τα 
χρησιμοπο ίησε σαν εκλεκτό είδος τροφής. Στην εποχή 
μας έχε ι συστηματοποιηθεί η καλλιέργειά  τους
(μυδοκαλλιέργεια). Το όστρακό τους τριγωνικό, ρομβοειδές ή 
ω οειδές συνήθως ε ίνα ι ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπροσθόγυρο. 
Κλείθρο με ατροφικά δόντια ή χω ρίς. Δυσόδοντο. Λ ιγαμέντο 
εσω τερικό ή εξωτερικό. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα. Μανδυακή 
γραμμή χω ρίς  κόλπο. Μερικά είδη διατηρούν το περιόστρακό 
τους. Τ ρέφ οντα ι με τους αιωρούμενους οργανισμούς που 
κατακρατούν από το νερό. Μερικά μύδια γ ίνοντα ι δηλητηριώδη, 
επειδή στο σώ μα τους συσσωρεύονται τοξικές ουσίες ή 
οργανισμοί που παράγουν τοξίνες, όπως τα Δ ινομαστιγω τά 
Πρωτόζωα, (Dinoflagellata).

Ζουν: στα ρηχά νερά προσκολλημένα καλά με τη βύσσο τους 
σε σκληρά υποστρώματα, σχηματίζοντας απο ικ ίες . Ορισμένα 
είδη ζουν στα υφάλμυρα και άλλα στα γλυκά νερά.

M ytilus  ga llop rov inc ia lis , (LMCK, 1819). 35-73mm ύψ ος.

To M. galloprovincialis, το μύδι, ε ίνα ι πολύ διαδεδομένο είδος 
στις θάλασσές μας και παρουσιάζει πολλά  υποείδη. Μ οιάζει με 
το Μ. edulis του Ατλαντικού. Όστρακο τριγω νικό επίμηκες, 
π ίσω  στρογγυλό, εμπρός γωνιώδες. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  σε 
βαθύ κυανό χρώμα του μελανιού ή κιτρ ινω πό, καστανό. 
Εσωτερικά, μαργαριτώδες με ιρ ιδ ισμούς και με άνισα μυϊκά 
αποτυπώ ματα.

Ζουν: πο λλά  μαζί σε βραχώδη βυθό αλλά και αμμώδη ή με ιλύ 
στη μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. Είναι πολύ κοινό είδος και 
βρ ίσκεται παντού. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Θερμαϊκός, 
Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τα Κανάρια νησιά.

M odiolus (M odio lus) barbatus, (L ., 1758). 30-60m m  ύψος.

Ό στρακο εύθραυστο, φουσκωτό με γωνιώδη τρόπιδα και με 
σπονδύλους που πλησιάζουν την εμπρόσθια πλευρά. Ε πιφ άνεια  
με λεπτές  συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως. Λ ιγαμέντο 
εξωτερικό. Μυϊκά αποτυπώματα άνισα, το εμπρός μικρό και το 
π ίσω  μεγάλο. Χρώμα καστανό, κόκκινο με ακτίνες. Φέρει 
χαρακτηρ ιστικό, θυσανωτό περιόστρακό. Εσωτερικά λείο, 
γυαλιστερό ελαφ ρά μαργαριτώδες.

Ζουν: προσκολλημένα με την ισχυρή βύσσο τους στους 
βράχους σε περ ιοχές με Laminaria, Posidonia, στη μεσο-και 
υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τις 
βόρειες ακτές της Ευρώπης έως τις ακτές του Μαρόκου.



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 124

M usculus cos tu la tus , (RISSO, 1826). 7-15mm ύψος.

Μικρό κα ι εύθραυστο όστρακο, ωοειδές επ ίμηκες. Επιφάνεια  
με (8-10) ακτινω τές ραβδώσεις εμπρός και(20-30) λεπτότερες 
π ίσ ω , που καθώς προεκτείνονται δημιουργούν οδόντωση στα 
χείλη . Λ επτές συγκεντρικές γραμμές καλύπτουν όλη την 
επ ιφ ά νε ια . Μυϊκά αποτυπώματα ασαφή. Χρώμα σχεδόν λευκό 
με πράσινο περιόστρακο. Εσωτερικά μαργαριτώδες.

Ζουν: ανάμεσα στα φύκια σε κο ιλώ ματα και σχ ισμές βράχων 
στην υπ οπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τις
Βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές του Μαρόκο.

G regarie lla  barbate lla , (CANTRAINE, 1835). 15-20mm
ύψος.

Ό στρακο λεπτό , σχεδόν κυλινδρικό. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
λεπτές  συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως που διασταυρώνονται 
με ακτινω τές γραμμές κυρίως στην π ίσ ω  πλευρά, 
δημιουργώντας λεπτή δικτύωση. Μυϊκό αποτύπω μα στρογγυλό, 
μόλις που φ α ίνετα ι στην π ίσω  πλευρά. Εσωτερική επ ιφ άνεια  
γαλαζο-λευκή, μαργαριτώδης, με κοκκινω πές ανταύγειες προς 
τα π ίσ ω .

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Ν. Ευβοϊκός, Αμβρακικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Πράσινο 
Ακρωτήριο, περ ιοχές κοντά στη Μεσόγειο.

M odiolus (G ibbom odiola) adria ticus, (LMCK, 1819).
20-30m m  ύψος.

Μ οιάζει με το Μ. barbatus. Όστρακο εύθραυστο με τρόπιδα. 
Ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός τριγωνικό γωνιώδες, π ίσω  
στρογγυλό. Μικρό χάσμα βύσσου. Επ ιφ άνεια  με ακανόνιστες 
συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Χρώμα 
ανοικτό καστανό, κ ιτρ ινω πό με κιτρ ινοκόκκινες ακτίνες από 
την κορυφή μέχρ ι το εμπρόσθιο κο ιλ ιακό άκρο. Περιόστρακο 
κίτρ ινο, καστανό, αρκετά γυαλιστερό. Εσωτερικά ιρ ιδ ίζε ι με 
όμορφες γαλάζιες ανταύγειες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα, 
προσκολλημένα με τη βύσσο τους σε σκληρά αντικε ίμενα  στη 
μέσο-, υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Αμβρακικός, 
Παγασητικός.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τη Βαλτική μέχρι τις Ισπανικές ακτές κα ι τα 
«ανάρια  νησιά.

L ithophaga (L ithophaga) lithophaga, (L ., 1758).
30-100mm ύψος.

Ό στρακο χαρακτηριστικό, σχεδόν κυλινδρικό, σφηνοειδές 
π ίσω , χω ρίς  άνοιγμα βύσσου, μοιάζει με χουρμά. Εξωτερική
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επ ιφ ά νε ια  με λεπτές συγκεντρικές γραμμές. Πίσω μυϊκό 
αποτύπω μα μεγάλο. Περιόστρακο καστανό. Εσωτερική 
επ ιφ ά νε ια  λευκή, ελαφρά μαργαριτώδης.

Ζουν: στην υπερ-και μεσοπαράλια ζώνη σε τρύπες
ασβεστολιθ ικώ ν βράχων που διανοίγουν με μηχανικές κινήσεις 
και με ε ιδ ική  ουσία που εκκρίνουν: (Lithophaga). Β. Ν. Ευβοϊκός, 
Μ αλλιακός κόλπος, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός κοντά στη 
Μεσόγειο, Ερυθρά θάλασσα.

M y tila s te r m inimus, (POLI, 1795).
10-15mm μήκος, 10-20mm ύψος.

Ό στρακο ωοειδές επίμηκες, σχεδόν κυλινδρικό. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με λεπτές ακανόνιστες γραμμές αυξήσεως. Κλείθρο 
με μικρά κύρια δόντια. Λ ιγαμέντο εσωτερικό. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα άνισα. Χρώμα καστανό, ελαφρά κόκκινο - κίτρινο 
στην εμπρόσθια  περιοχή κυρίως. Περιόστρακο λεπτό, ελαφρά 
γυαλιστερό. Εσωτερική επ ιφ άνεια  λεία  με ιρ ιδ ισμούς.

Ζουν: στ ις  βραχώδεις ακτές στην υπερ-και μεσοπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός, Πατραϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, περιοχές 
κοντά στη Μεσόγειο, Ερυθρά θάλασσα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Pinnidae

Οι Πίννες ε ίνα ι τα μεγαλύτερα Δίθυρα της Μεσογείου. Το 
όστρακό τους εύθραυστο σφηνοειδές, ε ίνα ι τρ ιγω νικό επίμηκες, 
χω ρίς αυτιά - ωτία, ανοικτό στην π ίσ ω  πλευρά. Ισόθυρο, 
ανισόπλευρο. Κλείθρο χωρίς δόντια. Δυσόδοντο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  μεγάλα, άνισα.Χρώμα κίτρινο-καστανό. 
Εσωτερική επ ιφ ά νε ια  λεία , γυαλιστερή, κοκκινω πή, συχνά 
σ χηματίζε ι μαργαριτάρια.

Ζουν: χω μένα  με την κορυφή στην άμμο, προσκολλημένα 
πάνω  σε πέτρες με τη βοήθεια της βύσσου συχνά ανάμεσα στις 
Ποσειδω νίες. Τα μακριά νήματα της βύσσου, τα γνωστά από 
την αρχαιότητα σαν μετάξια της θάλασσας, τα
χρησ ιμοπο ιούσαν σε μερικές περ ιοχές της Ιταλίας γ ια  να 
υφαίνουν υφάσματα και γάντια. Τρέφονται με μικρούς 
οργανισμούς που κατακρατούν από το νερό που φ ιλτράρουν με 
τα βράγχιά τους. Συχνά στο μανδύα της Πίννας υπάρχουν ένα ή 
δύο καρκινοειδή (Pinnotheres).

A trin a  p e c tin a ta , (L ., 1767). 200-300m m  ύψος.

Μ οιάζει με τ ις  άλλες Πίννες. Το σχήμα της είνα ι 
περ ισσότερο τριγω νικό χωρίς την κύρτωση από την κορυφή 
μέχρι το π ίσ ω  άκρο όπως της Ρ. nobilis. Η επ ιφ ά νε ια  του 
οστράκου ε ίνα ι γυαλιστερή και φέρει μερικές ασθενείς 
ακτινω τές ραβδώσεις. Χρώμα ανοικτό καστανό με σκουρότερες 
ζώνες.



Pinnidae

Μαργαρι ιώδεις σχηματισμοί στο εσωτερικό των θυρίδων της Pinna. Το ύψος της φθάνει το 1 μέτρο
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Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ καλά στερεω μένα με τη βύσσο 
τους σε σκληρά αντικείμενα στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Β. 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Έ χει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση, 
Μ εσόγειος, Α τλαντικός, Βρετανικές ακτές, περ ιοχές κοντά στη 
Μ εσόγειο, Ιαπω νική θάλασσα, Ινδοειρηνικός.

Pinna (P inna) nob ilis , (L ., 1758). 60-900m m  ύψος.

Όστρακο τριγω νικό με τοξοειδές κο ιλ ιακό άκρο. Ε ίναι κυρτό 
από την κορυφή μέχρι την π ίσω  πλευρά. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  
με (20) περ ίπου ακτινωτές ραβδώσεις, πολλές λεπτές 
συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως και πυκνές εύθραυστες, 
σω ληνόμορφες φολίδες. Κλείθρο μακρύ και ευθύ, χωρίς δόντια. 
Χρώμα ανοικτό καστανό, εσωτερικά κοκκινω πό, μαργαριτώδες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ, ανάμεσα στις  Ποσειδωνίες 
Posidonia oceánica στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Κορινθιακός κόλπος, Β. Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α. Ατλαντικός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: P teriidae

Η ο ικογένεια  Pteriidae περ ιλαμβάνει τα πολύτιμα 
μαργαριτοφόρα κοχύλια Pinctata m argaritifera του Ειρηνικού, Ρ. 
martensi της Ιαπω νίας και P.radiata. Χρόνια τώρα δίνουν τα 
μαργαριτάρια που ο άνθρωπος χρησ ιμοπο ιε ί ως κοσμήματα.

Ό στρακο εύθραυστο, ελαφρά ανισόθυρο με την αριστερή 
θυρίδα κυρτότερη της δεξιάς. Ανισόπλευρο με την π ίσ ω  πλευρά 
μακρύτερη από την εμπρός. Και οι δύο θυρίδες φέρουν αυτιά - 
ω τία  άνισα, το εμπρός μικρότερο από το π ίσ ω . Στη δεξιά 
θυρίδα το εμπρός αυτί φέρει το άνοιγμα της βύσσου. Σπόνδυλοι 
με ελαφ ρά κλίση προς τα εμπρός. Συγκεντρικές γραμμές 
αυξήσεως διατρέχουν την εξωτερική επ ιφ άνε ια . Γραμμή 
κλείθρου ευθεία. Δυσόδοντο. Το π ίσ ω  μυϊκό αποτύπω μα 
βρ ίσκετα ι περ ίπου  στο κέντρο, ενώ το εμπρός ε ίνα ι μικρό ή 
λ ε ίπ ε ι. Εσω τερικά ε ίνα ι λείο  μαργαριτώδες με ιρ ιδ ισμούς.

Ζουν: σε ρηχά κυρίως νερά, κολλημένα με τη βύσσο τους 
πάνω  σε βράχους, γοργόνια κοράλλια κα ι σκληρά αντικείμενα.

P inctada rad ia ta , (LEACH, 1814). 66-70m m  μήκος.

Ό στρακο επ ίπ εδο , στρογγυλό με μεγάλα τα εμπρός αυτιά. 
Αριστερή θυρίδα κυρτότερη της δεξιάς. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
εύθραυστα ελάσματα, που στα άκρα ξεπερνούν τα χε ίλη  των 
θυρίδων. Κλείθρο με πτυχές. Λ ιγαμέντο σχεδόν εσωτερικό. 
Χρώμα καστανό, γκρίζο, πράσινο με ακτίνες κίτρ ινες καστανές. 
Εσωτερικά μαργαριτώδες, με όμορφες ανταύγειες.

Ζουν: σε βυθό με βράχια και κοράλλια , βιογενή κα ι άλλα 
θρύμματα στη υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Το είδος αυτό που ζει 
τώρα κα ι στη Μεσόγειο, μετανάστευσε από την Ερυθρά 
θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Σπάνια  συναντάμε 
σ τρείδ ια  αυτού του είδους με μαργαριταράκια. Σαρωνικός, Β. Ν. 
Ευβοϊκός.
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Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Φλώριδα, 
Ειρηνικός, Ινδικός, Ερυθρά θάλασσα.

ΡΐΘΠβ ΙιίΓΐιπ<1ο, (Ι_., 1758). 70-80πππι μήκος.

Ό στρακο με χαρακτηριστικό σχήμα. Τα π ίσ ω  αυτιά 
προεκτε ίνοντα ι και παίρνουν μορφή φτερούγας χελιδονιού 
ΙιΪΓυηάο. Σπόνδυλοι εμπρός από την μεσαία γραμμή. Αριστερή 
θυρίδα κυρτότερη της δεξιάς. Ε π ιφ άνεια  με πολυάριθμες 
συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως που δ ιαμορφ ώ νονται σε 
ανώμαλα ελάσματα. Στα ενήλικα άτομα τα ελάσματα αυτά 
εξαφ ανίζοντα ι κα ι η επ ιφ άνεια  μένει γυμνή κα ι γυαλιστερή. 
Κλείθρο της αριστερής θυρίδας με ένα κύριο δόντι και ένα 
πλάγιο  ελασματώ δες. Στη δεξιά θυρίδα δύο μικρά κύρια δόντια 
κα ι ένα πλάγ ιο . Χρώμα κίτρινο, κοκκινω πό με πολλές ακτίνες 
βιολέ. Εσωτερικά ιρ ιδ ίζε ι με γαλάζιες, ρόζ, πράσινες 
ανταύγειες.

Ζουν: κατά ομάδες προσκολλημένα με τη βύσσο τους πάνω 
σε γοργόνια (κοράλλια) σε βυθό με ιλύ, άμμο κα ι χ α λ ίκ ια  στην 
υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Σποράδες, Β. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Βρετανικά 
νησιά, ακτές Ισπανίας, Πορτογαλλίας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΡβοϋπΙάοθ

Τα γνωστά μας Χτένια με τα θαυμάσια χρώ ματα και την 
πλούσ ια  ανάγλυφη διακόσμηση στολίζουν την ελληνική 
θάλασσα. Ανοιγοκλείνοντας ρυθμικά τις θυρίδες τους, 
πα ίρνοντας νερό και εκτοξεύοντάς το με δύναμη από τα 
πλάγια , και με μεγάλα πηδήματα, διασχίζουν τη θάλασσα. Σε 
περ ίπτω σ η κινδύνου ξεφεύγουν από τον εχθρό με γρήγορες 
κινήσεις προς τα π ίσω . Τα νεαρά Χ τένια  ζουν προσκολλημένα 
με τη βύσσο τους. Αργότερα, άλλα παραμένουν προσκολλημένα 
και άλλα ζουν ελεύθερα ως ελεύθεροι κολυμβητές. Ορισμένα 
είδη ε ίνα ι εφ οδιασμένα στη βάση των μικρών κεραιών με απλά 
μάτια  ευαίσθητα στις μεταβολές του φωτός, γ ια  να εντοπίζουν 
αυτόματα την παρουσία του εχθρού. Τρέφονται με τους 
αιωρούμενους πλαγκτονικούς οργανισμούς.

Το όστρακό τους είνα ι ανισόθυρο, σχεδόν ισόπλευρο, 
στρογγυλό με ίσα  (Ρθείθπ) ή άνισα (ΟΜειτιγε) ω τία  - αυτιά. Το 
εμπρός αυτί της δεξιάς θυρίδας φέρει το άνοιγμα της βύσσου. 
Οι κορυφές των σπονδύλων ε ίνα ι οξύληκτες. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με ακτινω τές ραβδώσεις που ο αριθμός τους είναι 
χαρακτηρ ιστικός για κάθε γένος. Κλείθρο χωρίς δόντια. 
Δυσόδοντο. Λ ιγαμέντο εσωτερικό. Μυϊκό αποτύπωμα, ένα μόνο, 
έκκεντρο σε κάθε θυρίδα (Μονομυάρια). Το χρώμα της πάνω 
κυρίως θυρίδας π ο ικ ίλλε ι, καστανό, κίτρινο, πορτοκαλί, ρόζ, 
βιολέ, σ τα χτ ί σκούρο, σπάνια  μαύρο ή λευκό, μονόχρωμο ή με 
γραμμές, κηλίδες ή στίγματα. Εσωτερική επ ιφ άνε ια
πορσελανώδης. Τα Χτένια  με τα έντονα χρώματα προέρχονται 
από την Καλλονή της Μυτιλήνης, τη Χ αλκίδα και την 
Κ εφαλλονιά .
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Chlam ys (C hlam ys) varia, (L., 1758). 30-50m m  μήκος.

Ό στρακο ισχυρό, ελλειψοειδές, σχεδόν ισόθυρο και 
ανισόπλευρο. Δεξιά θυρίδα λιγότερο κυρτή της αριστερής με 
(30) ακτινω τές όμοιες ραβδώσεις και σχεδόν ίσα ενδιάμεσα 
διαστήματα. Οι ραβδώσεις διακοσμούνται με μικρά αγκάθια σε 
κεραμωτή διάταξη. Στάδια αυξήσεως εμφανή. Αυτιά άνισα, το 
εμπρός μεγαλύτερο του πίσω , με την ίδ ια  διακόσμηση της 
επ ιφ άνε ιας . Η εσωτερική επ ιφ άνεια  εμφ ανίζε ι την αντίστοιχη 
διακόσμηση της εξωτερικής. Οι χλαμύδες που θυμίζουν την 
πολύπτυχη αρχαία χλαμύδα, έχουν ωραία ζωηρά χρώματα, 
συνήθως βαθύ κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, σπάνια  λευκό.

Ζουν: κολλημένα με τη βύσσο τους ή ελεύθερα σε βυθούς 
αμμώ δεις, βραχώδεις, με ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Παγασητικός, Ευβοϊκός, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός από τις 
Βρετανικές ακτές μέχρι τη Σενεγάλη.

Chlam ys (C hlam ys) m u ltis tria ta , (POLI, 1795).
15-30mm μήκος.

Μ οιάζει αρκετά με τη C. varia, ε ίνα ι όμως π ιο  μικρή, με 
χαρακτηριστική  διακόσμηση. Η δεξιά θυρίδα κοντά στους 
σπονδύλους φ έρει στην εξωτερική επ ιφ ά νε ια  (20) στενές 
ακτινω τές ραβδώσεις. Προς τα κάτω παρεμβάλλοντα ι κ ι άλλες, 
έτσ ι ώστε στα κοιλιακά άκρα να φτάνουν τ ις  (60-80) 
ραβδώσεις. Μικρά αγκάθια σε κεραμωτή διάταξη κάνουν την 
επ ιφ ά νε ια  του κοχυλιού τραχιά. Αυτιά άνισα, το εμπρός μεγάλο 
με το άνοιγμα της βύσσου και το π ίσω  μικρό. Εσωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με την αντίστοιχη διακόσμηση της εξωτερικής. Μυϊκό 
αποτύπω μα στρογγυλό, που μόλις δ ιακρ ίνετα ι. Χρώμα της 
αριστερής θυρίδας ανοικτό κόκκινο με άσπρες κηλίδες, κίτρινο, 
γκρί.

Ζουν: σε όμοιο βιότοπο με τη Chlamys varia. Συχνά 
βρίσκονται ανάμεσα στις Posidonia. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός από τα νησιά 
Φερόες μέχρι τις ακτές κοντά στη Μεσόγειο.

A equ ipecten  opercu laris , (L ., 1758). 30-80m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, στρογγυλό, με την αριστερή θυρίδα 
περ ισσότερο κυρτή από τη δεξιά. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με (20) 
περ ίπου ακτινω τές στρογγυλεμένες ραβδώσεις καθώς και 
ενδιάμεσες, αυλάκια. Πολυάριθμα ελάσματα αυξήσεως 
διατρέχουν την επ ιφ άνε ια , δημιουργώντας μια λεπτή δικτύωση. 
Το π ίσ ω  αυτί ε ίνα ι π ιο  μικρό από το εμπρός και φέρει πολλές 
ακτινω τές γραμμές. Χείλη οδοντωτά. Παρουσιάζουν μεγάλη 
π ο ικ ιλ ία  χρω μάτω ν, κίτρινο, πορτοκαλί, βιολέ με γραμμούλες, 
κηλίδες.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ - άμμο, χα λ ίκ ι στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Τα ωραιότερα δείγματα A. opercularis τα 
βρήκαμε στον Ευβοϊκό κόλπο. Σαρωνικός, Κρητικό πέλαγος, 
Ευβοϊκός.
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Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Αζόρες,
Μαδέρα, Κανάρια νησιά.

Chlam ys (F lexopecten) proteus, (SOLANDER in DILLW YN, 
1817). 40-60m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, στρογγυλό, σχεδόν ισόθυρο και 
ανισόπλευρο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με (5) φαρδιές ακτινωτές 
ραβδώσεις, χω ρίς ενδιάμεσες γραμμές. Στάδια αυξήσεως 
εμφανή. Αυτιά άνισα. Χρώμα κίτρ ινο, με σκούρες ακτίνες, 
σχεδόν λευκό, πορτοκαλί, ρόζ, με βιολέ αποχρώσεις.

Ζουν: σε αμμώδη βυθό στην υποπαράλια  ζώνη καθώς και 
βαθύτερα. Τα όμορφα κίτρ ινα κα ι λευκά Χ τένια  τα βρήκαμε 
στον κόλπο της Καλλονής στη Μυτιλήνη. Ευβοϊκός, Σαρωνικός, 
Κορινθιακός, Παγασητικός, Αμβρακικός, Μυτιλήνη (κόλπος 
Καλλονής), Λήμνος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, ακτές κοντά 
στη Μ εσόγειο.

Chlam ys (F lexopecten) glabra, (L ., 1758). 30-55m m  μήκος.

Ό στρακο στρογγυλό, σχεδόν ισόθυρο και ανισόπλευρο. 
Αριστερή θυρίδα κυρτότερη από τη δεξιά με (10-11) ακτινωτές 
ανόμοιες πτυχές και αυλακώσεις. Οι γραμμές αυξήσεως σχεδόν 
δεν δ ιακρ ίνοντα ι. Αυτιά σχεδόν ίσα. Το εμπρός που φ έρει το 
άνοιγμα της βύσσου ε ίνα ι μεγαλύτερο από το π ίσ ω . Χρώμα της 
αριστερής θυρίδας κίτρινο, πορτοκαλί, βιολέ, καστανό, γκρίζο, 
λευκό με π ο ικ ιλ ία  στολισμώ ν, γραμμές, κηλίδες. Η άλλη θυρίδα 
συνήθως ε ίνα ι μονόχρωμη, λιγότερο χρω ματισμένη.

Ζουν: σε όμοιους βιότοπους με τα C. proteus. Ευβοϊκός, 
Σαρωνικός Κορινθιακός, Παγασητικός, Αμβρακικός, Μυτιλήνη 
(κόλπος Καλλονής).

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός, ακτές Ισπανίας, Πορτογαλλίας.

Pallio lum  incom parabile , (RISSO, 1826). 4-19mm μήκος.

Μικρά κοχύλια  ασύγκριτης ομορφιάς. Όστρακο στρογγυλό, 
ισόθυρο και ισόπλευρο. Αυτιά άνισα, το εμπρός αυτί της δεξιάς 
κάτω θυρίδας ε ίνα ι μεγάλο και φέρει το άνοιγμα της βύσσου. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λεία  και γυαλιστερή, φ έρει πολλές 
λεπτές  ακτινω τές και συγκεντρικές γραμμές που δεν 
δ ιακρ ίνοντα ι με γυμνό μάτι. Χείλη λε ία  και αιχμηρά. 
Ξεχωρίζουν γ ια  τα όμορφα χρώματά τους, κ ίτρινο, ελαφρώς 
κόκκινο, μώβ, καστανό, συχνά με λεπτή χρω ματική διακόσμηση.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και θρύμματα στη βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τις 
Βρετανικές ακτές μέχρι τις Αζόρες, Δ. Ινδικός.

Chlam ys (F lexopecten) flexuosa, (POLI, 1795).
20-40m m  μήκος.
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Ό στρακο στερεό, σχεδόν ισόπλευρο, ισόθυρο, με χείλη 
κυματιστά. Δεξιά θυρίδα κυρτή με (6) συνήθως πτυχές, 
αριστερή θυρίδα με (5) πτυχές. Λ επτές και πυκνές γραμμές 
αυξήσεως διατρέχουν την επ ιφ άνεια . Αυτιά μεγάλα, σχεδόν 
ίσα, το εμπρός λίγο π ιο  μεγάλο, φέρει το άνοιγμα της βύσσου. 
Η εσω τερική επ ιφ άνε ια  φέρει την αντίστο ιχη διακόσμηση της 
εξωτερικής. Χρώμα λευκό, ρόζ με λεπτές καστανές και 
κόκκινες γραμμές, καθώς και κηλίδες λευκές. Ζουν: σε βυθό με 
ιλύ, άμμο στην υπο-και βαθυπαράλια ζώνη. Β. Ευβοϊκός, 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μαδέρα, 
περ ιοχές κοντά στη Μεσόγειο.

L issopecten hyalinus, (POLI, 1795). 26mm μήκος.

Μεγαλύτερο από το P. incomparabile. Όστρακο λεπτό  και 
εύθραυστο, στρογγυλό, σχεδόν διάφανο, με γυάλινη όψη. Αυτιά 
άνισα, το εμπρός αυτί της δεξιάς κάτω θυρίδας με (5) 
ακτινω τές γραμμές. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με ακτινωτές 
ραβδώσεις κα ι αυλάκια καθώς και πολλές συγκεντρικές 
γραμμές. Εσωτερική επ ιφ άνε ια  με επ ίπεδες αυλακώ σεις. Μυϊκό 
αποτύπω μα στρογγυλό, βρίσκεται στο π ίσω  τμήμα της θυρίδας. 
Χρώμα σε μεγάλη πο ικ ιλ ία , λευκό, κ ιτρ ινω πό, καστανό, με 
γραμμές, κηλίδες, νερά σαν μάρμαρο.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, συχνά ανάμεσα στα φύκη στην 
υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, στις 
περ ιοχές κοντά στη Μεσόγειο.

Chlam ys (M anupecten) pesfe lis , (L ., 1758). 35-60m m
μήκος.

Ό στρακο χαρακτηριστικού σχήματος, επ ίμηκες, λεπτό , αλλά 
όχ ι εύθραυστο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  της αριστερής θυρίδας με
(8) ραβδώσεις, της δεξιάς κάτω θυρίδας με (7) ραβδώσεις. Οι 
ραβδώσεις φέρουν ακτινωτές γραμμές. Τα χε ίλη  εφαρμόζουν 
τέλεια . Αυτιά  άνισα, το εμπρός πολύ μεγάλο με κοκκώδεις 
γραμμές, το π ίσ ω  μικρό. Χρώμα κεραμίδ ι, λευκό με κηλίδες, 
ανοικτές κα ι σκούρες.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, βράχους στην υπο-κα ι βαθυπαράλια 
ζώνη. Ιόνιο πέλαγος, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Β.Δ. ακτές 
της Αφρικής.

Péplum c lava tum , (POLI, 1795). 20-40m m  μήκος.

Ό στρακο με ύψος μεγαλύτερο από το μήκος, λεπτό  αλλά όχι 
εύθραυστο. Αριστερή θυρίδα σχεδόν επ ίπεδη  με (4-5) 
ραβδώσεις κα ι φαρδύτερες αυλακώσεις. Δεξιά θυρίδα θολωτή 
με (6) ραβδώσεις, από τ ις  οπο ίες  οι δύο προεξέχουν 
περ ισσότερο. Αυτιά μικρά, άνισα, το π ίσ ω  μικρότερο από το 
εμπρός. Χ ω ρίς άνοιγμα βύσσου. Στην εσωτερική επ ιφ ά νε ια  
δ ιακρ ίνετα ι η αντίστο ιχη διακόσμηση της εξωτερικής. Χρώμα
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της δεξιάς θυρίδας άσπρο, κ ιτρ ινω πό, με κηλίδες κόκκινες στην 
κορυφή. Η αριστερή θυρίδα έχει έντονο χρώμα με μικρές 
λευκές κηλίδες.

Ζουν: στη βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό με θρύμματα ή ιλύ. Β. 
Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Θρακικό πέλαγος, κόλπος Κασσάνδρας.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός από τις 
βόρειες περ ιοχές  της Βρετανίας μέχρι το Πράσινο Ακρωτήριο.

Ρβοίβη ¿βοοδαβιιε, (Ι_., 1758). 60-150πιπη μήκος.

Το περ ίφ ημο Χτένη του Αγ. Ιακώβου ε ίνα ι από τα μεγαλύτερα 
και π ιο  ω ραία Δίθυρα της Μεσογείου. Η ανάγλυφη διακόσμηση 
της επ ιφ ά νε ια ς  με τις λεπτές χρω ματικές αποχρώ σεις του 
δίνουν τη μορφή έργου υψηλής τέχνης, σαν να έχε ι σμ ιλευτεί 
σε αρχαίο εργαστήρι. Όστρακο στερεό, ανισόθυρο και 
ισόπλευρο. Η δεξιά θολωτή θυρίδα φέρει (16) προεξέχουσες 
γω νιώ δεις , ακτινωτές ραβδώσεις. Κάθε ράβδωση φέρει (3-4) 
γραμμές. Ανάμεσα στις ραβδώσεις υπάρχουν βαθιά αυλάκια με 
χαραγές. Αριστερή θυρίδα σχεδόν επ ίπεδη  με (17) 
προεξέχουσες, στρογγυλεμένες ραβδώσεις, π ιο  στενές από τα 
ενδιάμεσα αυλάκια. Στην εσωτερική επ ιφ ά νε ια  και των δύο 
θυρίδων δ ιακρ ίνετα ι η αντίστοιχη διακόσμηση της εξωτερικής. 
Αυτιά ίσα. Περιοχή κλείθρου ευθεία, με κο ιλότητα στο μέσον 
γ ια  το εσω τερικό λιγαμέντο και (5) πτυχές σε κάθε πλευρά. 
Μυϊκό αποτύπω μα στρογγυλό, π ιο  εμφανές στην αριστερή 
θυρίδα. Το χρώ μα της δεξιάς θυρίδας ε ίνα ι λευκό και της 
αριστερής κόκκινο κεραμίδι με σκουρότερα πο ικ ίλμ α τα .

Ζουν: ελεύθερα, σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός, Δωδεκάνησα, 
Κρητικό πέλαγος.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια 
νησιά, Πράσινο Ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Βροηάνϋάαβ

Η ο ικογένεια  ΒροπάγΝάββ περ ιλαμβάνει μερικά από τα 
ω ραιότερα Δίθυρα κοχύλια των τροπ ικώ ν κυρίως θαλασσών. Το 
ισχυρό όστρακό τους συνήθως ε ίνα ι ακανόνιστου σχήματος, 
στρογγυλό, ωοειδές με δύο αυτιά σχεδόν ίσα κα ι με τη δεξιά 
θυρίδα πολύ π ιο  θολωτή από την αριστερή. Χωρίς άνοιγμα 
βύσσου. Οι δύο θυρίδες συνδέονται πολύ καλά μεταξύ τους με 
το κλείθρο που ε ίνα ι χαρακτηριστικό ισόδοντο.

Οι σπόνδυλο ι ζουν προσκολλημένοι σε βράχους, καλά 
σκεπασ μένο ι με σπόγγους και άλλους οργανισμούς. Η τραχιά 
επ ιφ ά νε ιά  τους, ο ι αισθητήριες κεραίες του μανδύα και τα απλά 
μάτια  τους, τους βοηθούν να προστατεύονται από τους 
επ ιδρομείς  τους. Αντιπρόσω πος της ο ικογένειας στην ελληνική 
θάλασσα ε ίνα ι το είδος:

ΒροπάγΙιιε ραθάθΓοριιε, (Ι_., 1758). 60-130πιπη ύψος.

Ό στρακο παχύ, στερεό, σχεδόν στρογγυλό με μικρά αυτιά. Η 
αριστερή πάνω  θυρίδα ε ίνα ι επ ίπεδη και φέρει στην εξωτερική
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επ ιφ ά νε ια  σειρές με αγκάθια. Η δεξιά κάτω θυρίδα ε ίνα ι κυρτή, 
γεμάτη από συγκεντρικά ανώμαλα ελάσματα με φολίδες ή 
αγκάθια. Το κλείθρο, τυπικό ισόδοντο με δύο ισχυρά δόντια και 
αντίστο ιχες κοιλότητες σε κάθε θυρίδα, έχει σαν αποτέλεσμα 
το τέλε ιο  κλε ίσ ιμο  των θυρίδων. Λ ιγαμέντο εσωτερικό σε 
κοιλότητα, σε καστανό σκούρο χρώμα. Μυϊκό αποτύπωμα 
στρογγυλό, μεγάλο. Μανδυακή γραμμή συνεχής χωρίς κόλπο. 
Χρώμα της αριστερής θυρίδας βαθύ κόκκινο, της δεξιάς λευκό, 
ρόζ, πορτοκαλί.

Ζουν: κυρίως στην υποπαράλια ζώνη. Σαρωνικός,
Κορινθιακός, κόλπος Κασσάνδρας.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μαδέρα, 
Αζόρες, Πράσινο Ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Αηοιπϋάαβ

Τα είδη της οικογένειας Αηοιπϋάθθ έχουν όστρακο λεπτό, 
εύθραυστο, σχεδόν διάφανο σε μεγάλη π ο ικ ιλ ία  χρωμάτων, 
κ ίτρ ινο, πορτοκαλί, ελαφρά κόκκινο σαν κρεμμυδότσουφλο. 
Ανισόθυρο κα ι ανισόπλευρο. Το σχήμα του δ ιαμορφώ νεται 
ανάλογα με τη μορφή της επ ιφ άνειας στην οποία 
προσκολλούντα ι. Κλείθρο υποτυπώδες χωρίς δόντια, λ ιγαμέντο 
εσω τερικό. Η δεξιά θυρίδα φέρει ένα μόνο αποτύπω μα του 
προσαγωγού μυός (μονομυάρια). Η αριστερή φ έρει ακόμη και τα 
αποτυπώ ματα  της βύσσου που ο αριθμός τους π ο ικ ίλ λ ε ι από 
είδος σε είδος.

Ζουν: προσκολλημένες πάνω σε πέτρες, βράχους και άλλα 
όστρακα με την ασβεστοποιημένη βύσσο τους, η οπο ία  περνά 
από το εσω τερ ικό της αριστερής θυρίδας στη δεξιά μέσα από 
μία οπή. Τρέφονται με τα οργανικά υπολείμματα  που 
α ιω ρούντα ι στο νερό. Συχνά το λεπτό και ευκίνητο πόδ ι τους 
τα διευκολύνει να παίρνουν την τροφή τους από το μανδύα και 
να τη μεταφέρουν στο στόμα.

ΡοεΙοάβΒίτιιΐΒ (Μοπϊβ) ραΙβ ΙΜ ίοΓ ίηϊε,ίί., 1761).20-40πιιπ
ύψος.

Ό στρακο επ ίπεδο , ανισόπλευρο, σχεδόν κυκλικό. Αριστερή 
πάνω  θυρίδα με (30) περίπου ακτινωτές ραβδώσεις, δεξιά 
λεπτή , επ ίπεδη , σχεδόν εύθραυστη με λεπτές συγκεντρικές 
γραμμές. Στο εσωτερικό της αριστερής θυρίδας υπάρχουν δύο 
αποτυπώ ματα, ένα αποτύπωμα της βύσσου και ένα του 
προσαγωγού μυός που φέρουν ακτινωτές χαραγές. Δεξιά θυρίδα 
με ένα μυϊκό αποτύπω μα. Άνοιγμα βύσσου σε σχήμα αχλαδιού. 
Χρώμα λευκό με καστανές, κόκκινες κηλίδες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ στον ίδ ιο  βιότοπο με την Αηοιπΐθ 
θρίΊΐρρΐυιτι. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τις 
Νορβηγικές ακτές και νοτιότερα, Αζόρες, Μαδέρα.

Αηοπιίβ  (Α ηοπιιβ ) βρΜρρϊυπι, (Ι_., 1758). 30-40Γηιη ύψος.



Limidae
1. Lima hians

2. Lim a inflata
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Λ επτό όστρακο αλλά σχετικά  στερεό. Η δεξιά κάτω θυρίδα 
μικρότερη, π ιο  εύθραυστη και π ιο  επ ίπεδη από την αριστερή, 
φέρει το άνοιγμα της βύσσου που έχει σχήμα αχλαδιού. 
Αριστερή θυρίδα κυρτή με συγκεντρικές ανώμαλες πτυχές. 
Εσωτερικά στην αριστερή θυρίδα υπάρχουν (4) μυϊκά 
αποτυπώ ματα: ένα μικρό, σχεδόν δεν φ α ίνετα ι, δύο
μεγαλύτερα της βύσσου, καθώς και ένα του προσαγωγού μυός 
των θυρίδων. Στη δεξιά θυρίδα υπάρχει ένα μόνο μυϊκό 
αποτύπω μα. Το είδος αυτό παρουσιάζει μεγάλη π ο ικ ιλ ία  σε 
μορφή.

Ζουν: μόνα τους ή κατά ομάδες, κολλημένα σε βράχους, 
πέτρες, κελύφη κ .λ .π ., στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. Κρητικό 
πέλαγος, Σποράδες, Ιόνιο, Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Αμβρακικός, 
Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ερυθρά και Μαύρη 
θάλασσα, Ατλαντικός από τη Νορβηγία μέχρι τη Μαδέρα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Lim idae

Οι Λ ίμες όπω ς και τα Χτένια ε ίνα ι θαυμάσιοι κολυμβητές. 
Ανο ιγοκλείνοντας τις θυρίδες τους, καθώς κολυμπούν, αφήνουν 
να φ α ίνοντα ι οι πολυάριθμες έγχρωμες κεραίες. Οι κεραίες 
συχνά ε ίνα ι τόσο μακριές που δεν χωρούν μέσα στο όστρακο. 
Έχουν όστρακο, ελλειψοειδές λοξό, κλειστό ή ανοικτό με 
ασθενείς ή έντονες ακτινωτές ραβδώσεις. Σαν τα Χτένια, 
φέρουν δύο μικρά, συνήθως άνισα, αυτιά. Κλείθρο χωρίς 
δόντια. Χρώμα λευκό εσωτερικά κα ι εξωτερικά.

Ζουν: σε σχ ισ μές  βράχων ή κάτω από αυτούς. Συχνά χτίζουν 
φ ω λιά  με βότσαλα και θραύσματα κοχυλιών που τα ενώνουν με 
τα νήματα της βύσσου.

Lima (M ante llum ) hians, (GMELIN in L ., 1791).
15-18mm μήκος, 18-25mm ύψος.

Ό στρακο στερεό, λεπτό, επίμηκες, ισόθυρο, ανισόπλευρο, 
εμπρός μεγαλύτερο, π ιεσμένο, ανοικτό και στις  δύο πλευρές. 
Αυτιά μικρά άνισα, το εμπρός μεγαλύτερο από το π ίσ ω , με 
άνοιγμα βύσσου στο εμπρός δεξί αυτί. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως και πολυάριθμες, σχεδόν (50), 
τροχ ιές ραβδώσεις λεπτές και παχύτερες. Εσωτερικά φέρει 
ασθενή ακτινω τά  αυλάκια και μυϊκό αποτύπω μα. Χ είλη  με 
οδόντωση στην κοιλιακή περιοχή. Χρώμα καθαρό λευκό.

Ζουν: στη μεσο-κα ι υποπαράλια ζώνη. Κολυμπούν ελεύθερα, 
χτίζουν “φ ω λ ιά ” όπως και οι άλλες Λ ίμες. Σαρωνικός, 
Κορινθιακός, Β. Ευβοϊκός, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τη 
Βόρεια θάλασσα, τις Βρετανικές ακτές μέχρι τα Κανάρια νησιά 
και τις Αζόρες.

Lima (M ante llum ) in fla ta , (LINK, 1807). 25-38m m  μήκος.

Ό στρακο ισόθυρο, ανισόπλευρο, μοιάζει πολύ με τη Lima 
lima, ανοικτό κα ι στις δύο πλευρές, π ιο  πολύ εμπρός.
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Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με (35) κυματοειδείς ακτινωτές 
ραβδώσεις με μικρά φυμάτια προς την π ίσω  πλευρά καθώς και 
πολύ λεπτά  αυλάκια. Αυτιά σχεδόν ίσα, τριγωνικά. Περιοχή 
λιγαμέντου καστανή. Μυϊκά αποτυπώ ματα μόλις φαίνονται. 
Χείλη οδοντωτά. Χρώμα λευκό.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό με ιλύ, φύκια, 
θρύμματα κάτω από βράχια. Σαρωνικός, Κορινθιακός, 
Ευβοϊκός, Παγασητικός.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ερυθρά, Ατλαντικός, 
Κανάρια νησιά, Δ. Ινδικός.

Lima (L im a) lim a, (L ., 1758). 35-55m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός τοξοειδές 
κλειστό  κα ι π ίσ ω  κομμένο, ελαφρά ανοικτό. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  τραχ ιά , με (18-23) έντονες ακτινωτές ραβδώσεις που 
φέρουν αγκάθια, αυλάκια καθώς κα ι συγκεντρικές γραμμές 
αυξήσεως. Εσωτερική επ ιφ άνεια  πορσελανώδης με ακτινωτά 
αυλάκια που αντιστοιχούν στις ραβδώσεις της εξωτερικής 
πλευράς. Κλείθρο ευθύ με ένα μικρό φυμάτιο σε κάθε πλευρά 
της δεξιάς θυρίδας. Περιοχή λιγαμέντου τριγωνική. Μυϊκό 
αποτύπω μα στρογγυλό, μόλις φ α ίνετα ι. Χείλη με οδόντωση. 
Χρώμα εσω τερ ικά  και εξωτερικά λευκό.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη, κάτω από τα βράχια και τους 
σπόγγους. Σαρωνικός, Κορινθιακός, Ευβοϊκός, Παγασητικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Δ. Ινδικός, Ατλαντικός, 
ακτές κοντά στη Μεσόγειο αλλά και στη Φλώριδα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: O stre idae

Από τα π ιο  γνωστά θαλασσινά που χρησιμοποίησε ο 
άνθρωπος από τα πα λ ιά  χρόνια σαν τροφή και πολύ νωρίς τα 
καλλιέργησε σε ειδ ικά  εκτροφεία, αναπτύσσοντας την 
οστρεοκαλλιέργεια . Το όστρακό τους ε ίνα ι στερεό, παχύ, 
ανισόθυρο, ανισόπλευρο με την αριστερή κάτω θυρίδα πιο  
κυρτή από τη δεξιά. Λ ιγαμέντο εσωτερικό. Κλείθρο χωρίς 
δόντια. Δυσόδοντο. Εσωτερικά συνήθως γυαλιστερό 
πορσελανώ δες με μυϊκό αποτύπωμα στο κέντρο.

Ζουν: στα ρηχά νερά προσκολλημένα με την αριστερή θυρίδα 
πάνω  σε πέτρες και σε άλλα σκληρά αντικείμενα, κοχύλια, 
ναυάγια πλο ίω ν, έτσ ι που να δ ιαμορφώ νεται το σχήμα τους 
ανώμαλα. Παραμορφώνονται ακόμα π ιο  πολύ όταν ζουν 
στρ ιμω γμένα πο λλά  μαζί.

Οβίτβθ (ΟεΐΓΘβ) βάυΐϊε, ( ί . ,  1758). 60-100ηιπίΐ μήκος.

Ό στρακο παχύ, με ακανόνιστο σχήμα, σχεδόν ωοειδές. 
Αριστερή θυρίδα κυρτή με ανώμαλες φολιδω τές πτυχές, καθώς 
και συγκεντρικά ελάσματα. Δεξιά πάνω θυρίδα επ ίπεδη με 
πολυάριθμα εύθραυστα, ανώμαλα ελάσματα. Εσωτερικά 
γυαλιστερό με λευκό μυϊκό αποτύπω μα. Χρώμα γκρίζο - 
καστανό.



1 Ostrea adria tica

2. Lopha s ientina

3. N eopycnodonte  coch lear

Ostreidae - Gryphaeidae
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Ζουν: σε βυθούς με βράχια από τη μεσοπαράλια  μέχρι τη 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ιόνιο πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Ατλαντικός, από τις ακτές της Νορβηγίας μέχρι τ ις  Ισπανικές 
ακτές και τις ακτές του Μαρόκου.

O strea (O strea) adria tica , (LMCK, 1819). 60-80m m  μήκος.

Ό στρακο σχεδόν ωοειδές, εμπρός επίμηκες, π ίσω  
στρογγυλεμένο. Αριστερή κάτω θυρίδα κυρτή με (20-25) 
ακτινω τές πτυχές που διασταυρώνονται με συγκεντρικά ομαλά 
και καλά ανεπτυγμένα ελάσματα. Δεξιά πάνω θυρίδα επ ίπεδη 
με εύθραυστα συγκεντρικά ελάσματα.

Ζουν: σε βυθό με πέτρες, χα λ ίκ ια  ή ιλύ. Β. Ευβοϊκός.
Γεω γραφ ικ ή___εξάπλωση: Μεσόγειος, Αδριατική, Μαύρη

θάλασσα.

Lopha s te n tin a , (PAYRAUDEAU, 1826). 40-50m m  μήκος.

Πολύμορφο όστρακο. Αριστερή κάτω θυρίδα κυρτή με 
πολυάριθμα ελάσματα, γραμμές αυξήσεως και πολύ χοντρές 
ακτινω τές πτυχές. Δεξιά πάνω θυρίδα επ ίπεδη  με ακτινω τές 
γραμμές και γραμμές αυξήσεως. Μυϊκό αποτύπω μα γυαλιστερό, 
σε σχήμα αχλαδιού. Χρώμα ανοικτό καστανό, γκριζωπό. 
Εσωτερικά ε ίνα ι λευκό τυλώδες με πρασινω πές κηλίδες.

Ζουν: στερεω μένα στα βράχια στη μεσο-κα ι υποπαράλιςι 
ζώνη. Β. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Κανάρια 
νησιά, Πράσινο Ακρωτήριο, Μαδέρα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Gryphaeidae

Τα είδη της οικογένειας αυτής έχουν πολλά  κοινά 
γνω ρίσματα με τα είδη της οικογένειας Ostreidae, γ ια  το λόγο 
αυτό π ο λλο ί ερευνητές δεν τα διαχωρίζουν σε ιδ ια ίτερη 
ο ικογένεια .

N eopycnodonte cochlear, (POG” 1795).
40-60m m  μήκος , 40-80mm ύψος.

Ό στρακο πολύμορφο. Η πάνω δεξιά θυρίδα ε ίνα ι μικρή κοίλη, 
ενώ η κάτω ε ίνα ι κυρτή, τραχιά με χε ίλη  δαντελωτά, πολύ 
λεπτά  και εύθραυστα. Μυϊκό αποτύπω μα στρογγυλό. Λ ιγαμέντο 
ασβεστοποιημένο. Χρώμα ανοικτό καστανό, λευκό, ρόδινο. 
Εσωτερικά τυλώδες, με καστανές κηλίδες, ιρ ιδ ίζε ι ελαφρά.

Ζουν: πο λλά  άτομα μαζί κατά απο ικ ίες , σε βυθό με ιλύ και 
βιογενή θρύμματα στη βαθυπαράλια ζώνη αλλά και βαθύτερα. 
Σαρωνικός, Β. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Αζόρες, 
Μαδέρα, αλλά  και στις ακτές της Β. Αμερικής, Ιαπωνίας, 
Ε ιρηνικός ωκεανός.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: C ard itidae

Ό στρακο παχύ, στερεό, ισόθυρο, τετραπλευρικό ή ωοειδές. 
Σπόνδυλοι εμπρός από τη μεσαία γραμμή. Εξωτερική επ ιφ άνεια  
με ακτινω τές ραβδώσεις και μικρά φυμάτια . Κλείθρο με (2-3) 
κύρια δόντια  σε κάθε θυρίδα και υποτυπώδη πλευρικά. 
Ετερόδοντο. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μανδυακή γραμμή συνεχής. 
Χ είλη  με οδόντωση.

Τα νεαρά άτομα ζουν προσκολλημένα με τη βύσσο τους σε 
βράχια κα ι χα λ ίκ ια . Πολλά ενήλικα που χάνουν τη βύσσο τους 
κα ι ζουν ελεύθερα προτιμούν μαλακά υποστρώματα ή χώνονται 
στο βυθό ό χ ι πολύ βαθιά.

V ene rica rd ia  antiquata , (L ., 1758). 25-32m m  μήκος.

Ό στρακο ισόθυρο, ανισόπλευρο, σφ α ιρ ικό , εμπρός 
στρογγυλό, π ίσ ω  ελαφρά κομμένο, γωνιώδες. Σπόνδυλοι με 
κορυφές που προεξέχουν. Προσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
(18-20) ακτινω τές ραβδώσεις και αυλάκια που διασταυρώνονται 
με συγκεντρικές χαραγές δημιουργώντας μικρά λοξά 
ακανόνιστα φ υμάτια . Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια 
δόντια  λοξά, το εμπρός παχύ, το π ίσ ω  ελασματώ δες. Αριστερή 
θυρίδα με δύο κύρια δόντια λοξά, το εμπρός τριγω νικό, το π ίσω  
επ ίμηκες καθώς και ένα μικρό πλευρικό. Λ ιγαμέντο στενό, 
βαθύ. Μυϊκά αποτυπώ ματα, το π ίσ ω  σχεδόν τετράγωνο. Χείλη 
οδοντωτά. Χρώμα λευκό με καστανές κηλίδες που σχηματίζουν 
ζώνες. Περιόστρακο παχύ, καστανό. Εσωτερικά λευκό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, φύκια στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, περιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο, Αζόρες.

Gians tra p e z ia , (L ., 1767). 10-15mm μήκος.

Σχεδόν όμοιο  με το C. calyculata, δ ιαφ έρει στη μορφή, ε ίνα ι 
π ιο  μικρό, τραπεζοειδές, με την κο ιλ ιακή πλευρά σχεδόν ίσ ια. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με (20) ακτινω τές ραβδώσεις 
δ ιακοσμημένες με μ ικροσκοπικά φυμάτια . Εσωτερική επ ιφ άνε ια  
λε ία , γυαλιστερή με ασθενείς χαραγές που αντιστο ιχούν στις 
ραβδώσεις της εξωτερικής επ ιφ άνειας . Η προέκταση των 
ραβδώσεων δημιουργεί οδοντωτά χείλη. Χρώμα σχεδόν λευκό 
με καστανές ζώνες. Εσωτερικά ανοικτό σταχτί. Λ ιγότερο κοινό 
είδος.

Ζει: σε βυθό με ιλύ και άμμο στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Β. Ευβοϊκός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός κοντά στις 
ακτές της Δ. Αφρικής.



1. Venericardia antiquata
2. Gians trapezia
3. Cardita calyculata
4. Gians aculeata
5. Loripes lacteus
6. Anodontia fragilis
7. Megaxinus transversus
8. Ctena decussata

Lucinidae - Carditidae
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C ard ita  ca lycu la ta , (L ., 1758). 18-30mm μήκος.

Ό στρακο στερεό, σχεδόν τετραπλευρικό, ισόθυρο, έντονα 
ανισόπλευρο. Εμπρός βραχύ, λοξά κομμένο, π ίσω  μακρύ και 
πλατύ. Σπόνδυλοι μικροί. Προσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
(17-18) ακτινω τές ραβδώσεις, που στην εμπρός πλευρά είνα ι 
πυκνές, στρογγυλεμένες, με ελάσματα σε κεραμωτή διάταξη, 
π ίσ ω  αραιότερες, γωνιώδεις με κόμπους και λιγότερα 
ελάσματα. Στην κοιλιακή πλευρά ο ι ραβδώσεις αραιώνουν και 
σχηματίζουν κυματιστές εγκολπώ σεις. Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με (2) κύρια δόντια, ελασματόμορφα και ένα μικρό 
εμπρός πλευρ ικό. Αριστερή θυρίδα με (2) κύρια δόντια, το 
εμπρός βραχύ, το π ίσω  μακρύ, καθώς και ένα μικρό πλευρικό. 
Μυϊκά αποτυπώ ματα  άνισα, το εμπρός μικρότερο από το π ίσω . 
Χρώμα λευκό με κηλίδες και στ ίγματα καστανά. Εσωτερικά 
λε ίο , λευκό με ελαφρές ακτινωτές χαραγές που αντιστοιχούν 
στην εξω τερική διακόσμηση.

Ζουν: σε βραχώδη βυθό στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, ακτές της Δ. 
Αφρικής.

G lans (C e n tro ca rd ita ) aculeata, (PO LI, 1795).
15-25mm μήκος .

Ό στρακο ωοειδές, επίμηκες, αρκετά θολωτό. Προσθόγυρο. 
Ε π ιφ άνε ια  με (20) περίπου ακτινωτές κοκκώδεις ραβδώσεις. 
Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με (2) ελασματόμορφα πλευρικά 
δόντια, χω ρ ίς  κύρια. Αριστερή θυρίδα με (1) κύριο δόντι και (1) 
πλευρικό. Χ ε ίλη  οδοντωτά. Χρώμα ανοικτό καστανό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα στην υπο- 
κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός στις περιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο, Πράσινο Ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Lucinidae

Τα είδη της ο ικογένειας ίυοϊηιδθθ έχουν όστρακο στρογγυλό, 
λ ίγο  ή πολύ φουσκωτό, φακοειδές. Σπόνδυλοι μικροί, 
στρέφ οντα ι προς τα εμπρός. Προσθόγυρο. Ε π ιφ άνεια  με 
συγκεντρικές γραμμές χωρίς έντονο χρώμα. Κλείθρο συνήθως 
με δύο κύρια δόντια και στα περ ισσότερα είδη με (1-2) 
πλευρ ικά  σε κάθε θυρίδα. Ετερόδοντο. Λ ιγαμέντο συνήθως 
εξω τερικό. Μηνίσκος ευδιάκριτος. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα, 
το εμπρός μεγάλο επίμηκες, το π ίσ ω  ωοειδές, σχεδόν 
ελλειψ οειδές. Μανδυακή γραμμή συνεχής.

Ζουν: σε αμμώ δεις βυθούς.
Τρέφονται με μικροοργανισμούς κα ι οργανικά υπολείμματα 

που κατακρατούν από το ρεύμα του νερού που ε ισέρχετα ι στο 
μανδύα με τη διαρκή κίνηση των βλεφαρίδων.

Ι_θΓίρβ8 Ιθο ίβυε, (Ι_., 1758). 17-25πιπι μήκος.
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Όστρακο σχεδόν στρογγυλό, με μια εγκόλπωση ραχια ία  και 
σπονδύλους στη μεσαία γραμμή. Ε π ιφ άνεια  με λεπτές 
συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας 
με ένα κύριο δόντι, της αριστερής με δύο κύρια δόντια. Στα 
νεαρά άτομα δεν φαίνονται πολύ καλά. Λ ιγαμέντο επίμηκες 
μέσα σε αυλάκι, σχεδόν εσωτερικό. Μηνίσκος σε σχήμα 
καρδιάς. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα, το εμπρός επίμηκες, το 
π ίσ ω  ωοειδές. Άκολπο. Χείλη χω ρίς οδόντωση. Χρώμα σχεδόν 
λευκό, συχνά με καστανό περιόστρακο.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ στη υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, 
Ευβοϊκός, κόλπος Κασσάνδρας, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές του 
Μαρόκου, Κανάρια νησιά, Μαδέρα.

A nodontia  (Lorip inus) fra g ilis , (PHILIPPI, 1836).
9 - 13mm μήκος .

Ό στρακο μικρό, λευκό, αρκετά θολωτό, σχεδόν σφαιρ ικό. 
Ραχια ία, κοντά στον σπόνδυλο γωνιώδες, π ίσω  στρογγυλεμένο. 
Ε π ιφ άνεια  με λεπτές συγκεντρικές γραμμές. Κλείθρο χωρίς 
δόντια. Μηνίσκος ωοειδής. Λ ιγαμέντο σε μακρύ αυλάκι. Χρώμα 
λευκό, κ ιτρ ινω πό .

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, περιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο, Πράσινο Ακρωτήριο.

M egaxinus (M egaxinus) transversus, (BRONN, 1831).
10- 13mm μήκος.

Ό στρακο στρογγυλό, ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός 
επίμηκες, ελαφ ρά ρυγχοειδές, π ίσω  στρογγυλεμένο. Σπόνδυλοι 
με κλίση προς τα εμπρός. Επιφάνεια  με συγκεντρικές γραμμές. 
Κλείθρο χω ρίς δόντια. Λ ιγαμέντο μέσα σε αυλάκι. Μηνίσκος 
ωοειδής. Μανδυακή γραμμή χωρίς κόλπο. Χρώμα σχεδόν λευκό, 
γυαλιστερό.

Ζουν: σε αμμώδη βυθό στην υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός.
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Ctena (C tena) decussata, (Ο .G. COSTA, 1829).
12-18mm μήκος.

Όστρακο στρογγυλό, ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός 
επίμηκες, π ίσ ω  στρογγυλεμένο. Σπόνδυλοι εφ άπτοντα ι, με 
κλίση προς τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  χαρακτηριστική με 
δικτύωση που σχηματίζουν οι ακτινωτές γραμμές καθώς 
διασταυρώ νονται με τις συγκεντρικές. Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με δύο κύρια δόντια και από ένα τριγω νικό πλευρικό 
(εμπρός και π ίσ ω ). Αριστερή θυρίδα με δύο κύρια δόντια και 
από δύο πλευρικά. Λ ιγαμέντο εξωτερικό, ανοικτό καστανό. 
Μηνίσκος λογχοειδής. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα, το εμπρός 
επίμηκες. Χ είλη  με οδόντωση. Χρώμα λευκό (λερωμένο), 
γκριζωπό.

Ζουν: σε βραχώδη και αμμώδη βυθό στην υποπαράλια  ζώνη. 
Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Λακωνικός κόλπος, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις 
ακτές της Γαλλίας μέχρι τα Κανάρια νησιά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Chamidae

Τα είδη της οικογένειας Chamidae έχουν όστρακο στερεό, 
σχεδόν στρογγυλό ανισόπλευρο, ανισόθυρο. Η επ ιφ ά νε ια  είναι 
ανώμαλη με ελάσματα και αγκάθια. Παχύδοντο. Κλείθρο με δύο 
κύρια δόντια  σε κάθε θυρίδα. Μανδυακή γραμμή χω ρίς κόλπο. 
Χρώμα σχεδόν λευκό με ρόζ αποχρώσεις.

Ζουν: π ο λλά  μαζί προσκολλημένα στους βράχους με τον 
σπόνδυλο της μεγαλύτερης θυρίδας. Ό πως και στα στρείδ ια , η 
μορφή τους επηρεάζεται από τον βιότοπό τους. Όταν 
βρίσκονται σε ηρεμία, οι θυρίδες παραμένουν μισάνοικτες, 
προσβάλλοντας το άκρο του έγχρωμου μανδύα με τις μικρές 
αισθητήριες κεραίες. Το άκρο του μανδύα δ ιαμορφ ώ νει δύο 
μικρούς σ ίφ ω νες . Είναι αιωρηματοφάγα κα ι τρέφ ονται με 
μικροοργανισμούς που βρίσκονται μέσα στο νερό.

Chama (P silopus) gryphoides, (L ., 1758). 25-28m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, παχύ. Οι θυρίδες του παρουσιάζουν 
ασυμμετρία. Η κάτω αριστερή θυρίδα με την οποία  
προσκολλάτα ι, ε ίνα ι π ιο  μεγάλη κα ι π ιο  θολωτή από την επάνω. 
Η δεξιά πάνω  θυρίδα είνα ι μικρότερη, στρογγυλή, με 
περ ιελ ιγμένο  σπόνδυλο από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
Ε π ιφ άνε ια  με συγκεντρικά και ακανόνιστα ελάσματα, φυμάτια 
κα ι αγκάθια. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια δόντια, 
της αριστερής με ένα. Ανάμεσά τους υπάρχουν αντίστο ιχες 
κο ιλότητες γ ια  την τέλεια  εφαρμογή των θυρίδων. Χρώμα 
λευκό, εσω τερ ικά  ιώδες, λείο.

Ζουν: σε βραχώδη βυθό στη μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Ν. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια 
νησιά, Αζόρες, Πράσινο Ακρωτήριο.
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ΡεβίίίΙοοίΊθΓΓίβ (Ρββικίοοίιβπιβ) ρΓγρήιπβ, (Ι_ΜΌΚ, 1819).
30-35πιιη μήκος .

Το είδος αυτό μοιάζει πολύ με το Ο. μΓγρήοίάββ. Είναι 
μεγαλύτερο κα ι ο σπόνδυλος της δεξιάς θυρίδας στρέφ ετα ι από 
τα δεξιά προς τα αριστερά. Η εξωτερική επ ιφ ά νε ια  της πάνω 
θυρίδας φ έρει συγκεντρικά, φαρδιά, ανώμαλα ελάσματα, 
φ ολιδω τά.

Ζουν: σε βαθύτερα νερά από τη Ο. μΓγρΙιοΐάθε στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ν. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Μαδέρα, 
Πράσινο Ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΟοΓάπάοο

Οι Καρδίτες χαρακτηρίζονται από το καρδιόσχημο, θολωτό 
όστρακό τους κα ι από τις ισχυρές ακτινω τές ραβδώσεις που 
φέρουν στην εξωτερική επ ιφ άνε ια . Όστρακο ισόθυρο, 
ανισόπλευρο, ανοικτό σε μερικά είδη. Σπόνδυλοι με κορυφές 
εμπρός από τη μεσαία γραμμή με κλίση προς τα μέσα, σχεδόν 
εφ άπτοντα ι. Κλείθρο με δύο κωνικά κύρια δόντια  και ένα ή δύο 
πλευρ ικά  σε κάθε θυρίδα. Ετερόδοντο. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. 
Μυϊκά αποτυπώ ματα  σχεδόν ίσα. Μανδυακή γραμμή συνεχής 
χω ρίς κόλπο. Οι ακτινωτές ραβδώσεις της επ ιφ άνειας 
δημιουργούν χε ίλη  με οδόντωση. Χρώμα συνήθως ανοικτό 
καστανό.

Γνωστά σαν Αχιβάδες, κοινά στις  ελληνικές θάλασσες, ζουν 
χω μένα όχ ι πολύ βαθιά στην άμμο και την ιλύ του βυθού στα 
ρηχά αλλά και βαθύτερα νερά. Όταν κινδυνεύουν, πιέζουν στο 
υπόστρωμα το ισχυρό και πλατύ πόδι τους και με μεγάλα 
πηδήματα ξεφεύγουν από τον εχθρό. Τρέφονται με τους 
αιωρούμενους μικροοργανισμούς που κατακρατούν από το νερό 
που ρουφούν με τα κοντά σ ιφ ώ νια  τους. Στην άκρη τα σ ιφ ώ νια  
τους φέρουν κεραίες και μικρά σύνθετα μάτια.

ΑοαπΙΓιοοβΓάΐα (ΑοαηίΙιοοαΓςΙΙθ) θο ίπηθίθ, (1_., 1758).
50-60πίγπ μήκος.

Ό στρακο στρογγυλό, στερεό, κλειστό, ισόθυρο, ανισόπλευρο, 
εμπρός στρογγυλό, π ίσω  ελαφρά κομμένο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με (19-20) κυρτές ακτινωτές ραβδώσεις του ιδίου 
μεγέθους με τα ενδιάμεσα αυλάκια. Κάθε ράβδωση δ ιατρέχετα ι 
από χαραγές που φέρουν λεπτό κορδόνι με πολλά  μικρά 
φ υμάτια  εμπρός, π ιο  λεπτά  σαν αγκάθια και π ιο  αραία π ίσω . Σε 
όλη την επ ιφ ά νε ια  διακρίνονται συγκεντρικές γραμμές 
αυξήσεως. Κλείθρο σχεδόν όμοιο με το κλείθρο του Α. εουΐθβία, 
Α. ίιιδθ ίχυΐα ία . Στην αριστερή θυρίδα, όμως, τα κύρια δόντια 
ε ίνα ι όμοια . Χρώμα λευκό, κ ιτρ ινω πό, καστανό. Χείλος με 
οδόντωση.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο, χα λ ίκ ια  στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τις ακτές 
της Νορβηγίας μέχρι τις ακτές του Μαρόκου, Κανάρια νησιά.



ΟβΓόϋοΙθθ
1. ΑοθηΙήοεθΓόΐθ θοϊϊιηθίθ
2. ΑοβηΐήοοθΓάίθ θοιιΙθθϊθ

3. ΑοθηίήοοθΓόΐθ ερίηοΒθ
4. ΑοβηίΙτοοθΓόβ ρθυοίοοεΐθίθ

Λεπτομέρεια της δομής της εξωτερικής επιφάνειας του οστράκου
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A can thocard ia  (Acanthocard ia) acu leata , (L ., 1758).
40-50m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, λεπτό, ωοειδές, εμπρός στρογγυλό, π ίσω  
ελαφ ρά ανοικτό, λοξά κομμένο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με (20-22) 
ακτινω τές ραβδώσεις που προεξέχουν. Κάθε ράβδωση φέρει 
αγκάθια, εμπρός παχύτερα, στο μέσον αγκιστροειδή, όταν 
υπάρχουν κα ι προς τα π ίσω  λεπτά  και μυτερά. Συγκεντρικές 
χαραγές διατρέχουν όλη την επ ιφ άνε ια . Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με δύο μικρά κύρια δόντια, δύο πλευρικά, ένα εμπρός 
κα ι ένα π ίσ ω . Της αριστερής θυρίδας με δύο κύρια δόντια, ένα 
εμπρός πλευρ ικό  και ένα π ίσω . Το εμπρόσθιο κύριο δόντι ε ίνα ι 
λ ίγο  μεγαλύτερο από το π ίσω . Χρώμα ανοικτό καστανό με 
ανο ικτόχρω μες και σκουρόχρωμες ζώνες. Εσωτερικά λευκό, 
κ ίτρ ινο .

Ζουν: στον ίδ ιο  βιότοπο με το A. spinosa. Σαρωνικός.
Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τις 

Βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές του Μαρόκου.

A ca n tho card ia  (A canthocard ia) spinosa, (SOLANDER, 
1786)= A . e rinacea, (LMCK, 1799). 50-60m m  μήκος.

Ό στρακο θολωτό, ισόθυρο, ανισόπλευρο, κλειστό, με 
μεγαλύτερο ύψος από το μήκος, εμπρός στρογγυλό, π ίσω  
ελαφρά κομμένο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με (33-35) ακτινωτές 
ραβδώσεις που φέρουν πολυάριθμα φυμάτια σε συγκεντρικές 
κανονικές σειρές. Τα φυμάτια αυτά εμπρός ε ίνα ι μεγάλα, στη 
συνέχεια  γ ίνοντα ι αγκιστροειδή κα ι π ίσ ω  σχεδόν ίσ ια , μυτερά. 
Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο μικρά κύρια δόντια κα ι δύο 
μικρά πλευρ ικά , ένα εμπρός και ένα π ίσω . Της αριστερής 
θυρίδας με δύο μικρά κύρια δόντια, ένα εμπρός πλευρικό και 
ένα π ίσ ω . Εσωτερική επ ιφ άνεια  λε ία  με ασθενέστερη τη δομή 
της εξω τερικής. Χρώμα ανοικτό καστανό ομοιόμορφο. 
Εσωτερικά ρόζ, λευκό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός σε περιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο.



ΟθΓϋϋόθθ
ΑοθηίΙτοοαΓοϋα ίυόθΓΰϋΙθΙθ

Χρωματική ποικιλία του είδους
Το καρδιόμορφο σχήμα του οστράκου
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ΑοβηΙΙιοοβΓάϊβ (ΑοβηΙίιοοβΓίϋβ) ραυοϊοοείαίθ, (Θ.Β. 
SOWERBY II, 1841). 25-40ιπιη μήκος.

Όστρακο ωοειδές, σχεδόν σφ αιρ ικό, κλειστό, μέτριου 
μεγέθους, ισόθυρο, σχεδόν ανισόπλευρο. Εμπρός στρογγυλό, 
π ίσω  π ιο  ανεπτυγμένο. Σπόνδυλοι με κορυφές που προεξέχουν, 
εφ άπτοντα ι μεταξύ τους, με κλίση προς τα εμπρός. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με (16-17) ακτινωτές ραβδώσεις κυρτές, που 
στενεύουν προς τα π ίσω , καθώς και πλατύτερα ενδιάμεσα 
αυλάκια. Οι ραβδώσεις δ ιατρέχονται από λεπτό κορδόνι που 
φέρει σκούρα φυμάτια. Κλείθρο όμοιο με το κλείθρο του Α. 
εουίθείθ. Εσωτερική επ ιφ άνε ια  λεία , ελαφρά γυαλιστερή, φέρει 
τις αντ ίστο ιχες  ραβδώσεις της εξωτερικής επ ιφ άνε ιας . Χείλη 
με οδόντωση. Χρώμα καστανό ανοικτό με συγκεντρικές 
καστανές ζώνες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στη μέσο-, υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Β. Ευβοϊκός, Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική __εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα,
Ατλαντικός, Κανάρια νησιά.

ΑοοπΙΠοοβΓάιβ (ΡυάίοβΓάϊυπη) ίυδθΓουΙβΙα, (Ι_., 1758).
4 5 -6 0 πιιτι μήκος .

Ένα από τα π ιο  όμορφα κοχύλια της οικογένειας με πολλές 
χρω ματικές π ο ικ ιλ ίες . Όστρακο ωοειδές στερεό, ισόθυρο, 
ανισόπλευρο, κλειστό. Οι σπόνδυλοί του στραμμένοι εμπρός, 
φουσκω τοί, εφ άπτοντα ι δημιουργώντας το σχήμα της καρδιάς. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με (21-23) ακτινω τές ραβδώσεις που 
προεξέχουν και ε ίνα ι εμπρός φαρδιές με πολύ μικρά φυμάτια 
στην επ ιφ ά νε ιά  τους, και προς τα π ίσω  στενεύουν και φέρουν 
ελάχ ισ τα  φ υμάτια. Συγκεντρικές κυματιστές χαραγές 
διατρέχουν ολόκληρη την εξωτερική επ ιφ άνεια . Κλείθρο όμοιο 
με το Α. θουΐθθίθ. Χρώμα ανοικτό έως βαθύ καστανό με ζώνες 
ανοικτότερες κα ι σκουρόχρωμες ή λευκές. Πολλές φορές το 
συναντάμε κα ι τελείω ς κίτρινο ή λευκό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο, χα λ ίκ ια  στη μεσο-και υποπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Θερμαϊκός, Αμβρακικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τις
Βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές του Μαρόκου.

Ι-βονίοοΓάίϋπι (Ι-ββνΙοοΓάϊυΓη) ο δ Ιο ^ υ ιη , (Ό Μ ΕίΙΝ  ¡η
ί.,1791).30-40ϊτ ιπ ι μήκος, 50-70ιτιπι ύψος.

Ό στρακο παχύ, ωοειδές, μεγάλο, υψηλότερο από το ί .  
ηοΓνθρίουπι, εμπρός στρογγυλό, π ίσω  ελαφρώς κομμένο, 
κλε ιστό  ή ελαφρώς ανοικτό. Σπόνδυλοι με κορυφές που 
εφ άπτοντα ι, προσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λε ία  και 
γυαλιστερή, ιδ ια ίτερα  στην περιοχή των σπονδύλων, με (27) 
επ ίπ εδες  ραβδώσεις, που μόλις δ ιακρ ίνοντα ι στην εμπρός και 
π ίσ ω  πλευρά. Συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως εμφανείς. 
Εσωτερική επ ιφ ά νε ια  λεία , γυαλιστερή με ασθενείς ακτινωτές 
ραβδώσεις που δημιουργούν στο κο ιλ ιακό άκρο, οδόντωση.
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Κλείθρο και μυϊκά αποτυπώματα όμοια με το L. norvegicum. 
Χρώμα λευκό, ρόζ, με μικρές κηλίδες στην περιοχή των 
σπονδύλων. Περιόστρακο καστανό, κοκκινωπό, π ιο  σκούρο στην 
κο ιλ ιακή περ ιοχή. Εσωτερικά λευκό.

Ζουν: σε όμοιο βιότοπο με το L. norvegicum. Κορινθιακός, 
Παγασητικός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια
νησιά.

Laevicardium  norvegicum , (SPENGLER, 1790).
30-40m m  μήκος , 45mm ύψος.

Ό στρακο στερεό, ωοειδές, εμπρός στρογγυλό, π ίσ ω  πιο 
ανεπτυγμένο, τριγω νικό, κλειστό ή ελαφρά ανοικτό. Σπόνδυλοι 
με κορυφές μικρές που εφ άπτονται. Προσθόγυρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  στην περιοχή των σπονδύλων λε ία  και γυαλιστερή. 
Φέρει (40-42) λεπτές επίπεδες ακτινω τές ραβδώσεις, πιο 
εμφ ανείς  στο μέσον α π ’ ό ,τ ι στις πλευρές, καθώς και ασθενείς 
συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως. Εσωτερικά λείο  και 
γυαλιστερό. Μικρές αυλακώσεις κατά μήκος των άκρων 
εναλλάσσοντα ι με επ ίπεδες ραβδώσεις που φέρουν στο μέσον 
μια χαραγή. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο μικρά κύρια 
δόντια, δύο εμπρός πλευρικά και ένα π ίσω , της αριστερής με 
δύο μικρά κύρια δόντια, ένα εμπρός πλευρικό και ένα π ίσω . 
Λ ιγαμέντο επίμηκες. Μυϊκά αποτυπώ ματα μικρά, μόλις 
φ α ίνοντα ι. Χρώμα σχεδόν λευκό με καστανές, κοκκινωπές 
κηλίδες στην περιοχή των σπονδύλων. Περιόστρακο λεπτό, 
λείο , κ ιτρ ινω πό . Εσωτερικά λευκό, ρόζ. Είδος όχ ι πολύ κοινό.

Ζουν: σε βυθό με χοντρή άμμο, χα λ ίκ ια , θραύσματα κοχυλιών, 
ιλύ από τη μεσοπαράλια μέχρι την βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός από τις ακτές 
της Νορβηγίας μέχρι τη Σενεγάλη και το Πράσινο Ακρωτήριο.

P arvicard ium  exiguum , (GMELIN in L ., 1791).
10-14mm μήκος .

Ό στρακο παχύ, μικρό, τραπεζοειδές. Ισόθυρο ανισόπλευρο, 
εμπρός ελαφ ρά ρυγχοειδές, π ίσω  κομμένο με δύο γωνίες. 
Σπόνδυλοι μ ικρο ί εφ άπτονται. Προσθόγυρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με (20-22) ακτινωτές ραβδώσεις, ο ι εμπρός είνα ι 
στενές και φέρουν μικρά στρογγυλά φυμάτια , στη συνέχεια 
γ ίνοντα ι φαρδύτερες, π ιο  επ ίπεδες  και τα φ υμάτια  σχεδόν 
εξαφανίζοντα ι. Λεπτές συγκεντρικές γραμμές διατρέχουν την 
επ ιφ ά νε ια . Εσωτερικά είνα ι πολύ γυαλιστερό κα ι φέρει 
αντίστο ιχη  διακόσμηση με αυτήν της εξωτερικής επ ιφ άνειας . 
Χείλη με οδόντωση. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο μικρά 
κύρια δόντια, δύο πλευρικά εμπρός και ένα π ίσ ω  της αριστερής 
θυρίδας με δύο κύρια δόντια μικρά, καθώς και ένα εμπρός και 
ένα π ίσ ω  πλευρ ικά . Λ ιγαμέντο επίμηκες και στενό. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα μικρά, εμφανή. Χρώμα λευκό με καστανές-βιολέ 
κηλίδες προς τα π ίσω .
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Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ, στην υποπαράλια  ζώνη και κοντά 
στις εκβολές των ποταμών. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις ακτές της Νορβηγίας μέχρι τις νοτιότερες 
ακτές της Ιβηρικής χερσονήσου.

C erastoderm a glaucum, (POIRET, 1789). 20-28mm μήκος.

Ό στρακο στερεό, κλειστό, σχεδόν σφαιρ ικό, ισόθυρο, 
ανισόπλευρο, π ίσω  κομμένο. Σπόνδυλοι λίγο π ιο  μπροστά από 
τη μεσαία  γραμμή. Προσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με (20- 
25) κανονικές ραβδώσεις. Ανάμεσά τους υπάρχουν βαθιές 
αύλακες. Στην εμπρόσθια πλευρά φέρουν μικρά ελάσματα που 
προεξέχουν, ενώ π ίσ ω  γίνονται π ιο  λεία . Κλείθρο με δύο μικρά 
κύρια δόντια, δύο εμπρός πλευρικά και δύο π ίσω . Χρώμα 
καστανό, πρασ ινω πό προς τα π ίσ ω . Εσωτερικά καστανό. Στον 
σπόνδυλο ε ίνα ι ιώδες. To C. glaucum θεω ρείται είδος της 
Μεσόγειου που παρουσιάζει μεγάλη π ο ικ ιλ ία  ενώ το C. edule 
ε ίνα ι είδος του Ατλαντικού.

Zouv: σε υφάλμυρα νερά μέσα στην ιλύ, στην υποπαράλια 
ζώνη. Κορινθιακός, Πατραϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Κασπία 
θάλασσα.

P lagiocard ium  (Papillicard ium ) papillosum , (POLI, 1795).
10-15mm μήκος .

Ό στρακο μικρό, στρογγυλό, κλειστό, π ίσω  ελαφρά κομμένο. 
Προσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με (24-27) ακτινωτές 
ραβδώσεις, εμπρός φαρδιές που σχεδόν εφ άπτοντα ι και προς 
τα π ίσω  δ ιαχω ρίζοντα ι με αυλάκια του ίδιου φάρδους. Οι 
ραβδώσεις φέρουν φυμάτια σε όλο το μήκος τους. Τα αυλάκια 
φέρουν συγκεντρικά ελάσματα. Εσωτερικά λείο και γυαλιστερό. 
Κλείθρο της αριστερής θυρίδας με δύο κύρια δόντια και ανά ένα 
εμπρός κα ι π ίσ ω  πλευρικά. Της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια 
δόντια, δύο πλευρ ικά  εμπρός και ένα π ίσ ω . Χείλη με οδόντωση. 
Χρώμα σχεδόν λευκό, με καστανές κηλίδες στην κορυφή και 
στην π ίσ ω  πλευρά. Περιόστρακο κίτρ ινο, εσωτερικά λευκό με 
καστανές κηλίδες στην π ίσω  πλευρά.

Ζουν: κοντά στις  εκβολές ποταμών, σε βυθό με ιλύ και 
βιογενή θρύμματα στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, 
Ευβοϊκός, Παγασητικός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, στις ακτές 
κοντά στην Ισπανία .

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: M actrldae

Τα είδη της οικογένειας Μθείπάθβ έχουν όστρακο ωοειδές, 
τρ ιγω νικό, ισόθυρο, σχεδόν ανισόπλευρο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  
λε ία  ή με λεπτές συγκεντρικές γραμμές, καθώς και 
εντονότερες ζώνες αυξήσεως. Το κλείθρο φέρει κύρια και 
πλευρ ικά  δόντια. Χαρακτηριστικό ε ίνα ι το σχήμα (-Λ-) που 
παίρνουν τα δύο κύρια δόντια της αριστερής θυρίδας καθώς
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ενώ νονται. Ετερόδοντο. Λ ιγαμέντο εξωτερικό μέσα σε χαραγή 
κα ι εσω τερ ικό μέσα σε τριγωνικό βοθρίο, τη χονδροφόρο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  ίσα. Μανδυακή γραμμή με κόλπο. Χ είλη  χωρίς 
οδόντωση.

Ζουν: βυθισμένα μέσα στην άμμο του βυθού. Δραστήρια ζώα, 
μπορούν κάμπτοντας και εκτείνοντας το πόδ ι τους να 
μετακινούντα ι με ταχύτητα, ξεφεύγοντας τον κίνδυνο. 
Τρέφονται με μικροοργανισμούς που συγκρατούν από το νερό 
που ρουφούν με τα μακριά σ ιφ ώ νια  τους.

M actra co ra llin a , (L ., 1758) = Μ. s tu lto rum , (L ., 1758).
45-60m m  μήκος.

Ό στρακο εύθραυστο, τριγωνικό, ισόθυρο, ανισόπλευρο. 
Σπόνδυλοι γω νιώ δεις, φουσκωτοί σχεδόν στη μεσαία γραμμή. 
Κορυφές με κλίση προς τα μέσα και εμπρός. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  γυαλιστερή με πολυάριθμες συγκεντρικές λεπτές 
γραμμές κα ι στάδια  αυξήσεως. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με 
δύο κύρια δόντια  χωρισμένα, το εμπρός παράλληλο με τη 
γραμμή του κλείθρου, και δύο πλευρ ικά  εμπρός και π ίσω , 
ελασματόμορφ α. Αριστερή θυρίδα με τρ ία  κύρια δόντια, τα δύο 
σε σχήμα (-Λ-), εμπρός από τη χονδροφόρο και από ένα 
πλευρικό εμπρός και π ίσω . Λ ιγαμέντο εξωτερικό και εσωτερικό 
σε χονδροφόρο. Ανάμεσά τους υπάρχει λεπτή ασβεστολιθ ική 
πλάκα. Μυϊκά αποτύπω ματα ημ ικυκλικά. Μανδυακή γραμμή με 
αβαθή κόλπο, στρογγυλό. Μηνίσκος σε σχήμα καρδιάς. Άλως 
επ ίπεδη , κλειστή. Χείλη αιχμηρά. Χρώμα σχεδόν λευκό, 
γκριζω πό με ιώ δεις  ζώνες και ακτίνες. Περιόστρακο ανοικτό 
καστανό, σ τα χτ ί, δ ιατηρείται στα άκρα. Εσωτερικά φέρει 
ιώ δεις  ζώνες.

Ζουν: σε αμμώδεις βυθούς, σπάνια  στην ιλύ, στην 
υποπαράλια  ζώνη. Αργολικός, Σαρωνικός, Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις ακτές της Νορβηγίας μέχρι της Σενεγάλης, 
Κανάρια νησιά.

Spisula sub truncata , (DA COSTA, 1778). 20-30m m  μήκος.

Ό στρακο μικρό, στερεό, τριγω νικό, ισόθυρο, σχεδόν 
ανισόπλευρο, εμπρός στρογγυλό, π ίσ ω  επίμηκες, γωνιώδες. 
Προσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με πολλές λεπτές 
συγκεντρικές γραμμές. Κλείθρο δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια 
δόντια χω ρ ισμένα  και ανά δύο εμπρός και π ίσ ω  πλευρικά 
ελασματόμορφ α. Αριστερή θυρίδα με τρία κύρια δόντια, τα δύο 
ενωμένα σε σχήμα (-Λ-), π ίσω  α π ’ αυτά βρίσκεται το τρίτο 
δόντι καθώς και ένα πλευρικό, εμπρός και ένα π ίσ ω . Λ ιγαμέντο 
όπως στη Μ. corallina χωρίς την ασβεστολιθ ική πλάκα, το ίδιο ο 
μηνίσκος, άλως. Μυϊκά αποτυπώ ματα εμπρός αχλαδόμορφα, 
π ίσ ω  στρογγυλά. Μανδυακή γραμμή με αβαθή κόλπο, σε σχήμα 
(S). Χρώ μα λευκό. Περιόστρακο ελασματώ δες γκρίζο, 
κ ιτρ ινω πό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο ή ιλύ, στην υποπαράλια  ζώνη. Β.Ν. 
Ευβοϊκός.
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Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις ακτές της Νορβηγίας μέχρ ι τις ακτές της 
Β.Δ. Αφρικής.

M actra g lauca, (VON BORN, 1778). 110-115mnri μήκος.

Το όστρακό της μοιάζει αρκετά με της Μ. coralline. Είναι 
μεγαλύτερο, λ ίγο  ανοικτό εμπρός και π ίσ ω . Στο κλείθρο της 
δεξιάς θυρίδας το εμπρός κύριο δόντι δεν ε ίνα ι παράλληλο με 
τη γραμμή του κλείθρου. Χρώμα σχεδόν λευκό, με λευκές 
συγκεντρικές ζώνες και καστανές ακτίνες. Εσωτερικά σχεδόν 
λευκό.

Ζουν: στην υποπαράλια  ζώνη, σε βυθό με άμμο κα ι ιλύ. 
Ευβοϊκός, Χ αλκιδ ική .

Γεωγραφική__ εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, ακτές
Μαρόκου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: M esodesm atidae

Ό μορφα μικρά κοχύλια, τα βρίσκουμε σε αφθονία εκεί που 
σ π ά ε ι το κύμα, στην υπερπαράλια ζώνη κα ι μεσοπαράλια, 
ανάμεσα σε χοντρόκοκκη άμμο. Το όστρακό τους ε ίνα ι σχεδόν 
σφηνοειδές, έντονα ανισόπλευρο. Παρουσιάζουν μεγάλη 
π ο ικ ιλ ία  σε χρωματισμούς, κ ίτρ ινα , πράσινα, καστανά, 
μονόχρωμα με ακτίνες, λεπτές γραμμές σαν ζιγκ-ζαγκ. 
Τρέφονται με μικροοργανισμούς με τη βοήθεια των σ ιφώ νω ν 
τους.

D onacilla  cornea, (POLI, 1795). 18-25mm μήκος.

Ό στρακο στερεό, ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός επίμηκες, 
π ίσ ω  στρογγυλεμένο, σφηνοειδές. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λεία  
και γυαλιστερή με λεπτές γραμμές αυξήσεως. Κλείθρο της 
δεξιάς θυρίδας με ένα κύριο δόντι και ανά ένα πλευρικό. Το 
εμπρός επ ίμηκες, το π ίσω  πολύ μικρό. Αριστερή θυρίδα με δύο 
κύρια δόντια  κα ι ανά ένα πλευρικό. Ετερόδοντο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  στρογγυλά. Μανδυακή γραμμή γλωσσοειδής. 
Περιόστρακο καστανό σκούρο, λεπτό. Εσωτερικά λείο, 
κ ιτρ ινω πό με κηλίδες. Είδος με πολλές π ο ικ ιλ ίες .

Ζουν: στην υπερ-κα ι μεσοπαράλια ζώνη. Β.Ν. Ευβοϊκός,
Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 

Α τλαντικός, στ ις  περιοχές κοντά στη Μεσόγειο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Solenidae

Η ονομασία  της οικογένειας βοΐθηΐάθθ προέρχεται από την 
ελληνική λέξη “σω λήν” , επειδή το σχήμα του οστράκου μοιάζει 
με σωλήνα. Ε ίναι γνωστά σαν ξυράφια ή μαχαίρ ια . Όστρακο 
υποκυλινδρικό, επίμηκες, ανοικτό στα άκρα με ραχ ια ία  πλευρά 
παράλληλη προς την κοιλιακή. Ισόθυρο, ανισόπλευρο με πολύ 
μικρούς σπονδύλους εμπρός. Λεπτές συγκεντρικές γραμμές 
διατρέχουν την εξωτερική επ ιφ άνε ια . Κλείθρο με κύριο δόντι, 
χω ρίς πλευρ ικά . Λ ιγαμέντο κεράτινο, εξωτερικό. Κολπωτό.





ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 147

Μυϊκά αποτυπώ ματα ανόμοια, το εμπρόσθιο π ιο  μεγάλο από το 
π ίσω . Χ είλη  αιχμηρά. Χρώμα ανοικτό ρόζ, κίτρινο. Περιόστρακο 
σε σκούρο καστανό χρώμα στην εμπρόσθια πλευρά.

Ζουν: χω μένα κατακόρυφα μέσα στην άμμο του βυθού, κοντά 
στην ακτή. Ο σωλήνας χώ νεται στην άμμο με τη βοήθεια του 
ποδιού του, που έχει την ικανότητα να προεκτε ίνετα ι σε 
μεγάλο μήκος, να διογκώνεται στο άκρο και να πα ίρνε ι μορφή 
ροπάλου γ ια  να στερεωθεί καλά στην κρύπτη του. Στη συνέχεια 
συστέλλετα ι κα ι τραβά με δύναμη το όστρακό του προς τα 
κάτω. Στην επ ιφ ά νε ια  του βυθού εντοπ ίζε ι κανείς τους 
σωλήνες, όπω ς κα ι τα άλλα σ ιφ ω νω τά από τις δύο τρύπες που 
αντιστο ιχούν στα σ ιφ ώ νια  τους. Τρέφονται με μικρούς 
οργανισμούς που αιωρούνται στο νερό. Τρώγονται κα ι οι 
ψαράδες τα χρησιμοποιούν γ ια  δόλωμα.

Ensis s iliqua , (CHENU, 1843). 80-82m m  μήκος.

Μ οιάζει με το S. marginatus. Όστρακο εύθραυστο, σχεδόν 
κυλινδρικό επ ίμηκες, ισόθυρο, αρκετά ανισόπλευρο, ανοικτό 
στα άκρα. Π ίσω ψηλότερο από ό ,τ ι εμπρός. Ραχια ίο και 
κο ιλ ιακό  άκρο σε ευθεία γραμμή, παράλληλα μεταξύ τους. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  χαρακτηριστική με συγκεντρικές γραμμές. 
Μία τρ ιγω νική  περιοχή ξεκινάει από το σπόνδυλο και καταλήγει 
στο π ίσ ω  άκρο. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με ένα κύριο δόντι 
εμπρός και ένα π ίσω , της αριστερής θυρίδας με δύο κύρια 
δόντια  και δύο επιμήκη πλευρικά, το ένα πάνω  από το άλλο. 
Λ ιγαμέντο καστανό σκούρο. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα. 
Μανδυακή γραμμή με κόλπο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  λευκή με 
καστανοκόκκινες ζώνες. Εσωτερικά ελαφρά ιώδες. 
Περιόστρακο σκούρο πρασινωπό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο στην υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, 
Παγασητικός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

Solen m arg inatus, (PENNANT, 1777). 100-125mm μήκος.

Ό στρακο εύθραυστο, σχεδόν κυλινδρικό, ισόθυρο, έντονα 
ανισόπλευρο, ανοικτό στα άκρα. Σπόνδυλοι κοντά στο εμπρός 
άκρο. Εξωτερική επ ιφ άνεια  λίγο γυαλιστερή με γραμμές 
αυξήσεως που ε ίνα ι παράλληλες προς το κο ιλ ιακό άκρο, στη 
συνέχεια  κάμπτοντα ι και γ ίνονται παράλληλες προς το π ίσω  
άκρο. Κλείθρο με ένα κύριο δόντι, ευδιάκριτο, σε κάθε θυρίδα. 
Λ ιγαμέντο εξωτερικό, καστανό σκούρο. Μυϊκά αποτυπώ ματα, το 
εμπρός επ ίμηκες , παράλληλο προς το ραχιαίο άκρο, το π ίσω  
ωοειδές. Μανδυακή γραμμή με τρ ιγω νικό κόλπο εμπρός, που 
σχηματίζε ι π ίσ ω  δύο λοβούς. Χρώμα λευκό, ανοικτοκάστανο, 
απαλό ιώδες εξω τερικά και σχεδόν λευκό εσωτερικά.

Ζουν: χω μένα  στην άμμο στην υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, 
Παγασητικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις Νορβηγικές ακτές μέχρι τις ακτές της Δ. 
Αφρικής.
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Εηβϊβ θηβϊβ, (1_., 1758). 120-130ιτϊιτι μήκος.

Όστρακο εύθραυστο μικρότερο από το Ε. εϋϊςυβ, σχεδόν 
κυλινδρικό επ ίμηκες, ισόθυρο, έντονα ανισόπλευρο. Ραχια ία  και 
κο ιλ ιακά  πλευρά κυρτά. Σπόνδυλοι ατροφ ικο ί. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  γυαλιστερή με συγκεντρικές γραμμές παράλληλες 
προς το κο ιλ ιακό  άκρο, στη συνέχεια κάμπτοντα ι και γ ίνονται 
παράλληλες προς το π ίσω  άκρο. Κλείθρο όπως και στο Ε. 
εϊΐιςυβ. Λ ιγαμέντο εξωτερικό σκούρο καστανό. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  εμπρός ελλε ιπτ ικά , π ίσω  σχεδόν τετράγωνα. 
Χρώμα λευκό με ζώνες ιώδεις π ιο  έντονες στο πάνω τμήμα. 
Περιόστρακο λεπτό , διάφανο προς τα πάνω, παχύτερο 
καστανοπράσ ινο προς τα κάτω. Εσωτερικά σαν το Ε. εϊΐϊςυε.

Ζουν: βυθισμένα στη λεπτή άμμο και καμ ιά  φορά στην ιλύ, 
στην υπ οπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Β. Ευβοϊκός, Παγασητικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός από τις ακτές 
τ ις  Νορβηγίας μέχρι τις ακτές του Μαρόκο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ροηοοίάοθ

Τα είδη της οικογένειας Donacidae έχουν όστρακο 
χαρακτηριστικού σχήματος τριγωνικό σαν σφήνα. Ε ίναι στερεό, 
κλειστό, ελαφ ρά ανισόθυρο, ανισόπλευρο. Εμπρός τμήμα 
μακρύτερο του π ίσ ω . Επιφ άνεια  χαρακτηριστική γ ια  κάθε είδος 
με συγκεντρικές και ακτινωτές ραβδώσεις. Κλείθρο με δύο 
κύρια δόντια  και ένα ή περισσότερα πλευρικά. Ετερόδοντο. 
Λ ιγαμέντο εξωτερικό σε μικρή πλάκα. Μανδυακή γραμμή με 
βαθύ κόλπο. Μυϊκά αποτυπώματα και αποτυπώ ματα σ ιφώνω ν 
(σταυροειδή) ευδιάκριτα. Τα όμορφα αυτά κοχύλια  με τις 
ανο ικτόχρω μες αποχρώσεις ζουν δ ιάσπαρτα σ ’ όλες τις 
ελληνικές θάλασσες στα ρηχά κυρίως νερά, χω μένα όχ ι πολύ 
βαθιά στην άμμο. Μ ετακινούνται γρήγορα ή χώ νοντα ι π ιο  βαθιά 
στην άμμο με τη βοήθεια του ποδιού τους, ακολουθώντας το 
κύμα. Τρέφοντα ι με μικροοργανισμούς.

Donax (S erru la ) trunculus, (L., 1758). 30-36m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, σφηνοειδές, ανισόθυρο και ανισόπλευρο. 
Εμπρός πλευρά μακρύτερη της π ίσω . Σπόνδυλοι μ ικροί με κλίση 
προς τα π ίσ ω . Εξωτερική επ ιφ άνε ια  λε ία  και γυαλιστερή με 
πολυάριθμες συγκεντρικές γραμμές που δ ιακρίνονται 
περ ισσότερο εμπρός, οι ακτινωτές σβήνουν στα δύο άκρα του 
οστράκου. Μηνίσκος βαθύς λογχοειδής. Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με δύο κύρια δόντια, το εμπρός τριγω νικό, το πίσω  
δ ισχ ιδές κα ι δύο πλευρικά, το εμπρός σαν έλασμα. Αριστερή 
θυρίδα με δύο κύρια δόντια, το εμπρός δ ισχιδές και ένα π ίσω  
πλευρικό. Τα κύρια δόντια της αριστερής θυρίδας 
δ ιαχω ρ ίζοντα ι μεταξύ τους με τριγωνική κοιλότητα. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  ευδιάκριτα και γυαλιστερά. Μανδυακή γραμμή με 
βαθύ στρογγυλό κόλπο. Χείλη με οδόντωση στο μέσον, που 
σβήνει στα άκρα. Χρώμα εξωτερικής επ ιφ άνε ιας  λευκό, με 
ακτινω τές ιώ δεις  αποχρώσεις. Περιόστρακο λεπτό κίτρινο.
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Εσωτερικά λε ίο , λευκό, με έντονο ιώδες χρώμα στο μέσο. 
Λ ιγαμέντο καστανό σκούρο.

Ζουν: χω μένα  σε βυθό με άμμο στην υπέρ-, μεσο-και 
υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Πατραϊκός, Αργολικός, Κρητικό 
πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Ερυθρά, 
Α τλαντικός από τις ακτές της Βρετανίας μέχρι τις ακτές της 
Δ. Αφρικής.

Donax (D onax) sem istria tus, (POLI, 1795). 15-25mm μήκος.

Το είδος αυτό μοιάζει πολύ με το D. trunculus. Όστρακο 
στερεό, ω οειδές-επίμηκες, ισόθυρο, ανισόπλευρο. Εμπρός 
μακρύτερο του π ίσω . Σπόνδυλοι μικροί, γω νιώδεις. Οπισθόγυρο. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με πλάγιες λεπτές χαραγές στο π ίσω  
τμήμα του οστράκου. Οι χαραγές αυτές διασταυρώνονται με 
λεπτές  ακτινω τές γραμμές και σχηματίζουν μία πολύ λεπτή 
δικτυωτή επ ιφ ά νε ια . Η επ ιφ άνεια  εμπρός ε ίνα ι λεία . Μυϊκά 
αποτυπώ ματα, μανδυακή γραμμή και κλείθρο όμοια με του D. 
venustus. Χ ε ίλος με οδόντωση στο κοιλ ιακό κα ι π ίσω  άκρο. 
Χρώμα ανοικτό καστανό με ζώνες ιώ δεις κα ι με μία καστανή 
ακτίνα  στο μέσον. Περιόστρακο κιτρ ινω πό. Εσωτερικά λείο, 
ιώδες, π ιο  σκούρο προς τα π ίσ ω , με μία άσπρη ακτίνα. 
Λ ιγαμέντο βαθιά τοποθετημένο, προεξέχει προς τα έξω.

Ζουν: σε όμοιο βιότοπο με το D. trunculus. Σαρωνικός, 
Πατραϊκός, Αργολικός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

Donax (D onax) venustus, (POLI, 1795). 15-25mm μήκος.

Ό στρακο που μοιάζει με τα προηγούμενα. Ισόθυρο και 
ανισόπλευρο. Εμπρός πλευρά μακρύτερη της π ίσω . Σπόνδυλοι 
μ ικροί, με κλίση προς τα πίσω . Οπισθόγυρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  γυαλιστερή με ασθενείς συγκεντρικές και ακτινωτές 
γραμμές. Στο π ίσ ω  τμήμα του οστράκου διακρ ίνονται έντονες, 
συγκεντρικές, ελαφρά πλάγιες χαραγές. Μηνίσκος στενός 
λογχοειδής. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια δόντια 
και ανά ένα πλευρικό εμπρός και π ίσ ω . Αριστερή θυρίδα με δύο 
κύρια δόντια  που αποκλίνουν και ένα π ίσω  πολύ μικρό 
πλευρικό. Ανάμεσα στα κύρια δόντια της αριστερής θυρίδας 
υπάρχει τρ ιγω νική κοιλότητα. Λ ιγαμέντο προεξέχει προς τα 
έξω. Μανδυακός κόλπος βαθύς, στρογγυλός. Χείλη με οδόντωση 
μόνο στην κο ιλ ιακή  περιοχή. Χρώμα καστανό με τρεις όμοιες 
λευκές ακτίνες. Περιόστρακο λεπτό , κ ίτρινο. Εσωτερικά λείο, 
ιώδες στα άκρα.

Ζουν: σε όμοιο βιότοπο με το D. trunculus. Σαρωνικός, 
Σποράδες.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Ερυθρά, 
Α τλαντικός, Κανάρια νησιά,



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .150

ϋοηβχ (ΟβρΒθΙΙθ) νβπβ93ΐιΐ8, (Ό Μ ΕίΙΝ  ¡η Ι_., 1791).
25-36 γπιίπ μήκος .

Ό στρακο στερεό, σφηνοειδές. Ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός 
πλευρά μεγαλύτερη από την π ίσω  που ε ίνα ι γωνιώδης. 
Σπόνδυλοι μ ικροί, γωνιώδεις. Οπισθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  
λε ία , γυαλιστερή, με πολύ λεπτές συγκεντρικές γραμμές και 
στάδια  αυξήσεως. Μηνίσκος αβαθής. Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με δύο κύρια δόντια μικρά και ένα εμπρός και δύο π ίσω  
πλευρικά. Αριστερή θυρίδα με δύο κύρια δόντια και ανά ένα 
ασθενές πλευρικό, εμπρός και π ίσω . Μανδυακή γραμμή με βαθύ 
κόλπο. Μυϊκά αποτυπώματα, το εμπρός σχεδόν τριγω νικό, το 
π ίσω  στρογγυλό. Χείλη απλά. Χρώμα κίτρινο γκριζωπό με 
διάφορες άλλες αποχρώσεις, όπως καστανές, πράσινες, με 
κηλίδες καστανές, άσπρες. Μία λευκή ακτίνα που ξεκινά από 
την κορυφή προεκτε ίνετα ι μέχρι το κο ιλ ιακό  άκρο. Περιόστρακο 
λαδί, καστανό, γυαλιστερό. Εσωτερικά λείο , λαμπερό, λευκό, 
πορτοκαλί, ιώδες.

Ζουν: σε β ιότοπο όμοιο με τα προηγούμενα. Σαρωνικός, Β. 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τ ις  ακτές 
της Βρετανίας μέχρι τις ακτές του Μαρόκου.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Te llin idae

Η οικογένεια  Tellinidae περιλαμβάνει πολλά  γένη και είδη σε 
π ο ικ ιλ ία  μεγέθους. Με τα όμορφα χρώματά τους ξεχωρίζουν 
ανάμεσα στα άλλα κοχύλια. Το όστρακό τους ε ίνα ι επ ίπεδο 
ωοειδές, ελλειψ οειδές, κλειστό, καμιά φορά ρυγχοειδές, 
συνήθως ισόθυρο και ανισόπλευρο, π ίσ ω  μακρύτερο από ό,τι 
εμπρός. Χαρακτηριστική είνα ι η ελαφρά κάμψη του οστράκου 
προς τα δεξιά, στο π ίσω  άκρο που σχηματίζετα ι από την έξοδο 
των σ ιφ ώ νω ν. Το κλείθρο φέρει δύο μικρά κύρια δόντια σε κάθε 
θυρίδα. Τα πλευρ ικά  σε ορισμένα είδη ε ίνα ι ευδιάκριτα και σε 
άλλα όχ ι. Ετερόδοντο. Λ ιγαμέντο εξωτερικό, οπ ίσθιο . 
Μανδυακός κόλπος βαθύς, το κάτω τμήμα του συντρέχει 
συνήθως με τη μανδυακή γραμμή. Μυϊκά αποτυπώ ματα σχεδόν 
ίσα. Συχνά φ α ίνοντα ι τα αποτυπώ ματα των μυών των σ ιφώ νω ν 
(σταυροειδή). Χ είλη  απλά και αιχμηρά.

Ζουν: στην ιλύ και στην άμμο. Μ ετακινούνται γρήγορα και 
χώ νοντα ι στο μαλακό υπόστρωμα με τη βοήθεια του ποδιού 
τους. Συγκρατούν την τροφή τους, τα μικρά οργανικά 
υπολείμματα , από το νερό που προσλαμβάνουν με τα μακριά 
κα ι δραστήρια σ ιφ ώ νια  τους.

T e llina  tenu is  exigua, (POLI, 1791). 20-25m m  μήκος.

Ό στρακο εύθραυστο, σχεδόν ωοειδές, ανισόπλευρο και 
ανισόθυρο. Δ εξιά θυρίδα λίγο μεγαλύτερη από την αριστερή. 
Οπισθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ άνεια  με λεπτές συγκεντρικές 
γραμμές και ευδιάκριτα στάδια αυξήσεως. Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με δύο κύρια δόντια, το ένα μικρό και το άλλο 
δ ισχιδές, καθώς και ανά ένα πλευρικό εμπρός και π ίσ ω  σαν 
πτυχή. Αριστερή θυρίδα με ένα δισχιδές εμπρόσθιο κύριο δόντι, 
ένα κύριο κα ι ένα πλευρικό π ίσω . Εσωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
σταυροειδή μυϊκά αποτυπώματα και βαθύ κόλπο. Χ είλη λεία . 
Λ ιγαμέντο σε νυμφική πλάκα, καστανοπράσινο. Χρώμα ανοικτό 
κόκκινο με ανοικτότερες συγκεντρικές ζώνες.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, στην υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Ν. 
Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Ερυθρά 
θάλασσα.



Tellinidae
1. Tellina distorta
2. Tellina balaustina
3. Macoma cumana
4. Tellina nítida
5. Tellina mcarnata
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ΤβΙΙϊηβ (Μ οθγθΜθ) άοηθοΐπε, 1758). 15-20πιιπ μήκος.

Μ οιάζει πολύ με την Τ. άίείοτίθ. Όστρακο μικρό στερεό, 
ωοειδές σφηνοειδές, λίγο ανοικτό στις δύο πλευρές. Σχεδόν 
ισόθυρο και ανισόπλευρο με ελαφρά κάμψη π ίσω . Εμπρόσθια 
πλευρά στρογγυλή και π ιο μεγάλη από την π ίσω . Ραχιαία 
πλευρά παράλληλη με την κοιλιακή. Δεξιά θυρίδα με τρόπιδα 
από την κορυφή μέχρι το ρύγχος. Σπόνδυλοι μικροί 
εφ άπτοντα ι. Οπισθόγυρο. Μηνίσκος βαθύς επιμήκης. Άλως 
λογχοειδής. Εξωτερική επ ιφ άνεια  λ ίγο  γυαλιστερή με πολλές 
συγκεντρικές ραβδώσεις, π ιο  έντονες στην κοιλ ιακή πλευρά, 
που εξασθενούν προς τους σπονδύλους. Δ ιακρ ίνονται επίσης 
λεπτές συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως. Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με δύο κύρια δόντια, από τα οπο ία  το π ίσω  είνα ι 
δ ισχιδές και ένα μικρό πλευρικό εμπρός και ένα π ίσω . Αριστερή 
θυρίδα με δύο κύρια δόντια, το εμπρός δ ισχιδές και από ένα 
υποτυπώ δες πλευρικό εμπρός και π ίσω . Μανδυακή γραμμή με 
μεγάλο κόλπο. Μυϊκά αποτυπώ ματα ευδιάκριτα, το εμπρός 
μακρύτερο κα ι λεπτότερο από το π ίσω . Λ ιγαμέντο εξωτερικό 
πράσινο, καστανό. Χρώμα λευκό, κ ιτρ ινω πό, ρόζ στα άκρα, με 
δ ιακεκομμένες ακτίνες σε πιο έντονο χρώμα. Εσωτερικά 
γυαλιστερό, ρόζ, κιτρ ινω πό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και άμμο, στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφ ική  εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τ ις  ακτές της Δ. 
Αφρικής.

ΤβΙΜπα (ΡθΓοπϊάίβ) ρΐβπαΐβ, (Ι_., 1758). 50-70111111 μήκος.

Ό στρακο ωοειδές, σχεδόν τριγωνικό, π ιεσμένο, ελαφρά 
ανοικτό στα δύο άκρα. Ανισόθυρο με τη δεξιά θυρίδα π ιο  κυρτή. 
Σχεδόν ανισόπλευρο, εμπρός στρογγυλεμένο, π ίσ ω  ρυγχοειδές 
γωνιώδες. Σπόνδυλοι μικροί. Οπισθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ άνεια  
γυαλιστερή με πολυάριθμες συγκεντρικές γραμμές αυξήσεως 
που γ ίνοντα ι π ιο  έντονες στα άκρα. Ακτινωτές γραμμές μόλις 
δ ιακρ ίνοντα ι. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια δόντια 
και ένα εμπρός πλευρικό, μικρό τριγωνικό και ένα 
ελασματώ δες. Αριστερή θυρίδα με δύο κύρια δόντια και ένα 
εμπρός, επ ίμηκες, πλευρικό. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  μεγάλα, το εμπρός ημισεληνοειδές, το π ίσω  
επίμηκες. Μανδυακή γραμμή με μεγάλο τριγω νικό κόλπο. 
Χρώμα λευκό με αποχρώσεις κιτρ ινοπορτοκαλιές στο μέσον 
της επ ιφ ά νε ια ς . Εσωτερική επ ιφ άνε ια  θαμπή, γυαλιστερή στα 
μυϊκά αποτυπώ ματα και την περιοχή κοντά στα χείλη. 
Περιόστρακο μεμβρανώδες γκριζωπό, λευκό με ανοικτές 
πορτοκαλιές αποχρώσεις.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ, στην υποπαράλια  ζώνη. 
Αμβρακικός, Σποράδες, Ευβοϊκός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Πράσινο 
Ακρωτήριο.
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G astrana fra g ilis , (L ., 1758). 30-40mm μήκος.

Όστρακο εύθραυστο, ωοειδές πλάγιο , ανοικτό στα δύο άκρα. 
Οπισθόγυρο. Ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός σχεδόν στρογγυλό, 
π ίσ ω  επίμηκες, γωνιώδες. Κοιλιακή πλευρά τοξοειδής με μία 
εγκόλπωση στο ρυγχοειδές άκρο. Σπόνδυλοι εμπρός από τη 
μεσαία γραμμή. Εξωτερική επ ιφ άνεια  τραχιά  με ακανόνιστες 
συγκεντρικές ραβδώσεις καθώς και λεπτές ακτινωτές γραμμές. 
Κλείθρο με δύο κύρια δόντια χωρίς πλευρικά. Λ ιγαμέντο 
καστανό προεξέχει προς τα έξω. Μυϊκά αποτυπώ ματα μόλις 
δ ιακρ ίνοντα ι, το εμπρός ημισεληνοειδές, το π ίσω  στρογγυλό. 
Μανδυακός κόλπος βαθύς σε σχήμα γλώσσας συντρέχει για 
λίγο με τη μανδυακή γραμμή. Χρώμα λευκό, με πορτοκαλί 
αποχρώ σεις στους σπονδύλους. Εσωτερικά γυαλιστερό λευκό, 
κ ιτρ ινω πό. Περιόστρακο γκρίζο μεμβρανώδες δ ιατηρείτα ι μόνο 
στα άκρα.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο και βιογενή θρύμματα, στην 
υποπαράλια  ζώνη. Συναντάται και στα υφάλμυρα νερά. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Αμβρακικός, Χαλκιδ ική.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός από τις ακτές της Βρετανίας μέχρι τις ακτές της 
Β.Δ. Αφρικής.

Te llina  (T e llin e lla ) d is to rta , (POLI, 1971). 15-20mm μήκος.

Ό στρακο λεπτό , μικρό, ωοειδές πλάγιο , ανοικτό στις δύο 
πλευρές. Σχεδόν ισόθυρο με την αριστερή θυρίδα π ιο  κυρτή από 
τη δεξιά. Ανισόπλευρο, εμπρός στρογγυλεμένο, π ίσ ω  βραχύ 
τριγω νικό, ελαφ ρά ρυγχοειδές. Σπόνδυλοι μικροί. Οπισθόγυρο. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  γυαλιστερή, με συγκεντρικές γραμμές που 
γ ίνοντα ι π ιο  έντονες προς τα άκρα και π ίσ ω . Εμφανή στάδια 
αυξήσεως καθώς και ακτινωτές γραμμές. Εσωτερικά 
γυαλιστερό. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια δόντια 
κα ι ανά ένα μακρύ πλευρικό εμπρός και π ίσ ω . Αριστερή θυρίδα 
με ένα κύριο δόντι και δύο ασθενή μικρά πλευρικά. Λ ιγαμέντο 
μικρό εξω τερικό. Μηνίσκος στενός επιμήκης. Άλως λογχοειδής. 
Μανδυακός κόλπος μεγάλος ελλε ιπτ ικός , προεκτε ίνετα ι μέχρι 
το εμπρός μυϊκό αποτύπωμα. Μυϊκά αποτυπώ ματα, το εμπρός 
ελλειψ οειδές, το π ίσ ω  στρογγυλό. Χρώμα ρόζ λευκό, κ ιτρ ινω πό 
με ρόζ ακτίνες π ιο  ασθενείς στην κορυφή. Εσωτερικά λευκό 
κίτρ ινο με ρόζ αποχρώ σεις στα άκρα.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και άμμο, στην υπο-κα ι βαθυπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική__εξάπλωση:. Μεσόγειος, Α τλαντικός, Μαδέρα,
Κανάρια νησιά.

ΤβΙΙϊπβ (ΑΓοορβΙΙβ) δ3ΐ3ΐΐ8Ηη3, ( ί . ,  1758). 15-17πιιπ μήκος.

Ό στρακο λεπτό , εύθραυστο, σχεδόν διαφανές, κλειστό. 
Ισόθυρο, σχεδόν ισόπλευρο, εμπρός στρογγυλεμένο, π ίσω  
ελαφρά κομμένο. Σπόνδυλοι π ίσω  από τη μεσαία γραμμή. 
Ο πισθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με (70) λεπτές ομαλές
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συγκεντρικές ραβδώσεις που ανάμεσά τους υπάρχουν 
ασθενέστερες. Ακτινωτές γραμμές μόλις δ ιακρίνονται. 
Εσωτερικά γυαλιστερό. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο 
κύρια δόντια, το π ίσω  δισχιδές και ανά ένα πλευρικό εμπρός 
κα ι π ίσ ω . Αριστερή θυρίδα με δύο κύρια δόντια, το εμπρός 
δ ισχιδές, κα ι ανά ένα πλευρικό εμπρός και π ίσω , που μόλις 
δ ιακρ ίνοντα ι. Λ ιγαμέντο.σκούρο καστανό καταλαμβάνει το (1/3) 
της π ίσ ω  πλευράς. Μηνίσκος λογχοειδής με μήκος όσο το ήμισυ 
του λιγαμέντου. Μυϊκά αποτυπώματα μεγάλα, ίσα. Μανδυακός 
κόλπος βαθύς σε σχήμα γλώσσας. Δεν συντρέχει με τη 
μανδυακή γραμμή. Χρώμα λευκό, ανοικτό κίτρινο, πορτοκαλί 
στους σπονδύλους με κοκκινοκαστανές ακτίνες. Περιόστρακο 
γυαλιστερό, μεμβρανώδες.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και βιογενή θρύμματα στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Είναι σπάνιο είδος. Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός από τις 
Βρετανικές ακτές και νοτιότερα στις ακτές της Δ. Αφρικής.

Macoma (M acom a) cumana, (Ο .G. COSTA, 1829).
3G-45mm μήκος.

Όστρακο λεπτό , ωοειδές, σχεδόν επ ίπεδο, λίγο ανοικτό στα 
δύο άκρα, μο ιάζει με την Tellina nitida. Ελαφρά ανισόθυρο, με 
την αριστερή θυρίδα λίγο πιο  κυρτή από τη δεξιά. Ανισόπλευρο. 
Εμπρός στρογγυλεμένο, π ιο  φουσκωτό, π ίσω  βραχύ, ελαφρά 
γωνιώδες. Σπόνδυλοι μυτεροί προεξέχουν και εφ άπτοντα ι με 
κλίση προς τα π ίσω . Εξωτερική επ ιφ άνε ια  λίγο γυαλιστερή με 
λεπτές  συγκεντρικές γραμμές π ιο  έντονες στο κο ιλ ιακό και 
π ίσω  άκρο, καθώς και ανώμαλες γραμμές αυξήσεως. Ακτινωτές 
γραμμές μόλις δ ιακρίνονται. Κλείθρο με δύο κύρια δόντια. 
Χωρίς πλευρ ικά . Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μηνίσκος εμφανής. 
Άλως λογχοειδής, βρίσκεται εμπρός από το λιγαμέντο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  μόλις διακρίνονται. Μανδυακή γραμμή με βαθύ, 
μεγάλο κόλπο. . Χρώμα λευκό-ρόζ, στους σπονδύλους 
πορτοκαλί. Εσωτερικά λίγο γυαλιστερό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και άμμο, στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, ακτές κοντά 
στη Μ εσόγειο.
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T e llina  (P eron id ia ) n itida, (POLI, 1971). 35-42m m  μήκος.

Μ οιάζει με την Τ. planata. Όστρακο ωοειδές, σχεδόν 
τριγω νικό, π ιεσμένο . Ελαφρά ανοικτό στα δύο άκρα. Ανισόθυρο 
με την αριστερή θυρίδα π ιο  κυρτή από τη δεξιά. Σχεδόν 
ισόπλευρο. Εμπρός στρογγυλεμένο, π ίσω  ελαφρά ρυγχοειδές. 
Σπόνδυλοι μ ικρο ί, εφάπτονται. Οπισθόγυρο. Άλως στενή 
λογχοειδής. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  γυαλιστερή με πολλές 
λεπτές  συγκεντρικές ραβδώσεις που καταλήγουν προς τα π ίσω  
σε μια τρ ιγω νική  περιοχή άλλοτε λε ία  και άλλοτε με ανώμαλες 
λοξές γραμμές. Στάδια αυξήσεως σε κανονικά διαστήματα. 
Εσωτερικά γυαλιστερό. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο 
κύρια δόντια, το ένα μικρό, το άλλο ισχυρό δισχιδές και ένα 
μικρό, τρ ιγω νικό, πλευρικό εμπρός καθώς και μία πτυχή. 
Αριστερή θυρίδα με δύο κύρια δόντια και ασθενή πλευρικά. 
Λ ιγαμέντο προεξέχει προς τα έξω. Μυϊκά αποτυπώ ματα 
μεγάλα. Μανδυακός κόλπος βαθύς, προεκτείνετα ι μέχρι το 
εμπρός μυϊκό αποτύπωμα. Χρώμα ανοικτό πορτοκαλί, 
κ ιτρ ινω πό με λευκές συγκεντρικές ζώνες. Εσωτερικά ανοικτό 
πορτοκαλί.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και άμμο, στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, στις 
περ ιοχές κοντά στη Μεσόγειο.

T e llina  (Lac io lina ) incarnata, (L ., 1758). 35-40m m  μήκος.

Ό στρακο εύθραυστο, ωοειδές πλάγιο , π ιεσμένο, ελαφρά 
ανοικτό στα δύο άκρα. Αριστερή θυρίδα στο π ίσ ω  τμήμα 
περ ισσότερο κυρτή από τη δεξιά. Ανισόπλευρο. Εμπρός μακρύ, 
στρογγυλεμένο, π ίσω  τριγωνικό, ρυγχοειδές. Σπόνδυλοι μικροί, 
μυτεροί, εφ άπτοντα ι. Οπισθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  
γυαλιστερή, σχεδόν λε ία  με λεπτές συγκεντρικές ραβδώσεις 
π ιο  έντονες κοντά στα άκρα. Συχνά φ έρει στάδια  αυξήσεως που 
ξεχωρίζουν σαν έγχρωμες ζώνες. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας 
με δύο κύρια δόντια, το π ίσ ω  ισχυρό δ ισχιδές, ένα εμπρός 
πλευρ ικό κα ι ένα π ίσω  ελασματόμορφο. Αριστερή θυρίδα με 
ένα δ ισ χ ιδές  κύριο δόντι και ένα μικρό εμπρός πλευρικό. Άλως 
στενή λογχοειδής, καλύπτετα ι από το λ ιγαμέντο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  μεγάλα τριγωνικά ευδιάκριτα. Μανδυακή γραμμή 
με βαθύ τρ ιγω νικό  κόλπο. Χρώμα ζωηρό κόκκινο, π ιο  έντονο 
στην κορυφή με συγκεντρικές ζώνες σε απαλά χρώματα. 
Περιόστρακο μεμβρανώδες. Εσωτερικά ζωηρό κόκκινο, π ιο  
φ ω τεινό  στα άκρα.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υπο-κα ι βαθυπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, στις  ακτές 
του Μαρόκου, Μαδέρα, Κανάρια νησιά αλλά και βορειότερα.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Psammobiidae

Στην ο ικογένεια  Psammobiidae ή Sanguinolariidae ή Gariidae, 
ανήκουν μικρά και μεγάλα κοχύλια με πολύ όμορφα χρώματα, 
πορτοκαλί, κόκκινο, ιώδες. Μοιάζουν αρκετά με τα είδη της 
οικογένειας Tellinidae. Το όστρακό τους όμως δεν έχε ι την 
χαρακτηρ ιστική  κάμψη στην π ίσω  πλευρά. Το σχήμα τους 
γενικά  ε ίνα ι ωοειδές, αρκετά επίμηκες, σχεδόν σωληνοειδές, 
ελαφρά ανοικτό π ίσω , με σπονδύλους στο κέντρο ή ελαφρά 
εμπρός, εμπροσθόγυρο. Το μήκος τους ε ίνα ι σχεδόν δ ιπλάσ ιο  
του ύψους. Κλείθρο συνήθως με δύο κύρια δόντια  σε κάθε 
θυρίδα. Λ ιγαμέντο εξωτερικό φαρδύ με νυμφ ική πλάκα. 
Ετερόδοντο. Μανδυακή γραμμή με βαθύ κόλπο, που το κάτω 
τμήμα του συντρέχει με τη μανδυακή γραμμή. Α ποτυπώ ματα 
των σ ιφ ώ νω ν (σταυροειδή) ασθενή.

Ζουν: βυθισμένα μέσα στην άμμο και την ιλύ του βυθού και 
τρέφ οντα ι με μικρά οργανικά υπολείμματα που προσλαμβάνουν 
με τα κοντά σ ιφ ώ νια  τους. Με περ ιστροφ ικές κινήσεις του 
ποδιού τους μπορούν και απομακρύνονται γρήγορα από τον 
εχθρό.

Psamm obia (G obraeus) depressa, (PENNANT, 1777).
40-50m m  μήκος .

Ό στρακο λεπτό , ωοειδές επίμηκες, λίγο ανοικτό στα δύο 
άκρα, ελαφ ρά ανισόθυρο, ανισόπλευρο. Εμπρός στρογγυλεμένο, 
π ίσ ω  γωνιώδες. Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  
γυαλιστερή με πολλές συγκεντρικές γραμμές, π ιο  έντονες 
π ίσ ω , καθώς κα ι ασθενείς ακτινωτές. Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με δύο δισχιδή κύρια δόντια, το εμπρός π ιο  μεγάλο 
από το π ίσ ω . Αριστερή θυρίδα με δύο κύρια δόντια, το εμπρός 
δ ισχ ιδές, το π ίσ ω  σαν πτυχή, λ ιγα μέντο  εξωτερικό σε πλάκα. 
Μυϊκά αποτυπώ ματα, το εμπρός ελλειψ οειδές το π ίσω  
στρογγυλό. Χ είλη  απλά, αιχμηρά. Χρώμα λευκό σταχτί, 
μονόχρωμο, συχνά με κ ιτρ ινω πές, κοκκινω πές και ιώδεις 
ακτίνες. Περιόστρακο παχύ καστανό. Εσωτερικά λε ίο  και 
γυαλιστερό, λευκό, κιτρινω πό.

Ζουν: σε βυθό με λεπτή ή χοντρή άμμο, βιογενή και άλλα 
θρύμματα στη μέσο-και υποπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Βόρεια 
θάλασσα, από τ ις  ακτές της Νορβηγίας μέχρι τις ακτές της 
Σενεγάλης, Κανάρια νησιά.

Psamm obia (Psam m obella) costu la ta , (TURTON, 1822).
20-30m m  μήκος .

Ό στρακο μικρό και εύθραυστο, ωοειδές επ ίμηκες, ελαφρά 
ανισόθυρο με την αριστερή θυρίδα π ιο  κυρτή από τη δεξιά. 
Σχεδόν ισόπλευρο, με την π ίσω  πλευρά υψηλότερη από την 
εμπρός, γω νιώ δες στη ράχη και στρογγυλεμένο κοιλ ιακά. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με πυκνές, λεπτές  συγκεντρικές γραμμές 
κα ι (20) περ ίπου  αραιές ακτινωτές στο π ίσω  τμήμα. Κλείθρο με 
δύο κύρια δόντια  σε κάθε θυρίδα. Μυϊκά αποτυπώ ματα εμφανή.



Psammobiidae - Solecurtidae
1 Psam m obia depressa

2 P sam m obia costu la la  

3. So lecurtus scopu la

A Azorinus cham asolen 

5 Psam m obia  fervensis
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Λιγαμέντο λ ίγο  π ιο  π ίσω  από τους σπονδύλους. Χρώμα σχεδόν 
κόκκινο, λευκό με καστανές κοκκινωπές ακτίνες. Περιόστρακο 
λεπτό. Εσωτερικά φέρει τις ίδ ιες αποχρώσεις με την εξωτερική 
επ ιφ άνε ια .

Ζουν: σε βυθό με χοντρή άμμο, χα λ ίκ ια , στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τη 
Βόρεια θάλασσα μέχρι τη Μαδέρα και τα Κανάρια νησιά, καθώς 
κα ι στις ανατολικές ακτές της Ν. Αφρικής.

ΡΒθΐηπΓίοίπβ (Ρεαπιπιοδϊα) ίθΓνβηεϊε, (Ό Μ ΕίΙΝ  ίη 1971).
30-40 ιηπι μήκος.

Ό στρακο σ χετ ικά  στερεό, ωοειδές επίμηκες, λίγο ανοικτό 
στο π ίσ ω  άκρο, σχεδόν ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός 
στρογγυλεμένο κα ι π ίσω  πλάγια  κομμένο, ρυγχοειδές με δύο 
γωνίες. Σπόνδυλοι μικροί γωνιώδεις, εμπρός από τη μεσαία 
γραμμή. Εμπροσθόγυρο. Άλως στενή λογχοειδής. Ε πιφ άνεια  
γυαλιστερή με δύο ραβδώσεις σαν τρόπιδες ακτινω τές που 
ξεκινούν από τον σπόνδυλο και καταλήγουν στο π ίσ ω  άκρο. 
Πολυάριθμες συγκεντρικές ραβδώσεις διατρέχουν την 
επ ιφ ά νε ια , σβήνουν στο μέσον και προς τα π ίσ ω  γ ίνοντα ι σαν 
ελάσματα. Ανάμεσα στις δύο ακτινωτές ραβδώσεις υπάρχουν 
και λεπτές  ακτινω τές γραμμές που διαμορφώνουν την περιοχή 
αυτή σαν πλέγμα. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο δισχιδή 
κύρια δόντια, της αριστερής με δύο κύρια δόντια, από τα οποία  
μόνο το εμπρός ε ίνα ι μεγάλο δισχιδές. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. 
Μυϊκά αποτυπώ ματα, το εμπρός ελλειψ οειδές, το π ίσω  
στρογγυλό. Μανδυακός κόλπος βαθύς. Χρώμα ανοικτό καστανό, 
κ ιτρ ινω πό με ροζ ακτίνες και συγκεντρικές ζώνες. Εσωτερικά 
λευκό ροζ, ιώδες με χείλη λευκά. Περιόστρακο παχύ, καστανό - 
κίτρινο.

Ζουν: σε βυθό με χοντρή άμμο, θρύμματα και ιλύ στην 
υποπαράλια  ζώνη. Β. Ευβοϊκός, Κορινθιακός, Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, από τις 
ακτές της Νορβηγίας μέχρι τις ακτές του Μαρόκου, Μαδέρα, 
Αζόρες.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: S o lecurtidae

Τα είδη της οικογένειας Solecurtidae μοιάζουν με τα είδη της 
Solenidae, όπως λέε ι και το όνομά της, έχουν όστρακο 
σωληνόμορφο, τετραγωνισμένο, με δ ιπλάσ ιο  μήκος από ό,τι 
ύψος, ανοικτό στα άκρα α π ’ όπου προεξέχει το μεγάλο σώμα 
του ζώου. Ε π ιφ άνεια  με λεπτές συγκεντρικές καθώς και 
μερικές πλα γιοακτινω τές γραμμές με όμορφες ανοικτόχρωμες 
αποχρώ σεις. Σπόνδυλοι μικροί στο μέσον της ραχιαίας 
γραμμής. Ετερόδοντο. Λιγαμέντο εξωτερικό π ίσω  από τους 
σπονδύλους. Μανδυακή γραμμή με κόλπο χαρακτηριστικού 
σχήματος γ ια  κάθε είδος.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ, όπου χώ νοντα ι με τη βοήθεια 
του μεγάλου ποδιού τους.

Pharus legum en, (L ., 1758).50-55mm μήκος, 13-14mm ύψος.

Το είδος αυτό μοιάζει πολύ με το είδος Solen. Όστρακο 
εύθραυστο, σωληνοειδές κυλινδρικό, ανοικτό στα άκρα, 
ισόθυρο, σχεδόν ισόπλευρο με στρογγυλεμένες πλευρές. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με πολυάριθμες ανώμαλες, συγκεντρικές 
γραμμές, καθώς και μερικές λεπτές ακτινω τές στο μέσον του 
οστράκου. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια δόντια και 
της αριστερής με τρία κύρια δόντια. Εσωτερικά των θυρίδων, 
κάτω από τα π ίσ ω  δόντια φέρει μ ια  προεξοχή. Λ ιγαμέντο 
εξωτερικό σε νυμφ ική πλάκα. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα, το 
εμπρός ελλε ιπ τ ικ ό  και μακρύ, το π ίσ ω  σαν μισοφέγγαρο. 
Μανδυακή γραμμή κυματιστή με κόλπο όχ ι πολύ βαθύ. Χρώμα 
λευκό, ανοικτό καστανό. Περιόστρακο λεπτό , γυαλιστερό, 
ανοικτό πράσινο. Εσωτερικά λείο κα ι γυαλιστερό λευκόγκριζο.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ και άμμο στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, Βρετανικές 
ακτές, Ισπανικές  ακτές, Μαρόκο.

S o lecurtus scopula, (TURTON, 1822) = S. candidus.
40-55m m  μήκος .

Μ οιάζει πολύ με το S. strigillatus. Ε ίναι λεπτότερο και 
μικρότερο, με τ ις  πλευρές στρογγυλεμένες και ανοικτές. 
Κυλινδρικό, ισόθυρο, σχεδόν ανισόπλευρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με (40-50) ακτινωτές γραμμές πλάγιες, 
κυματοειδείς, περισσότερες από ό ,τ ι στο S. strig illatus. Οι 
γραμμές αυτές σχηματίζουν δύο ομάδες: μία στο μέσον με (30) 
περ ίπου γραμμές και μία άλλη με (20) περ ίπου γραμμές στο 
π ίσω  τμήμα του οστράκου. Εμπρόσθια περ ιοχή χω ρίς ακτινωτές 
γραμμές. Λ επτές συγκεντρικές γραμμές διατρέχουν όλη την 
επ ιφ ά νε ια . Μανδυακή γραμμή με βαθύ κόλπο που εκτείνετα ι 
στα (2/3) του μήκους του οστράκου. Χρώμα λευκό. Περιόστρακο 
πράσινο - καστανό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, χα λ ίκ ια  και ιλύ στην υπο-κα ι 
βαθυπαράλια ζώνη. Κορινθιακός.
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Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Βρετανικές 
ακτές, ακτές Δ. Αφρικής, Κανάρια νησιά.

A zo rinus  (A zorin us) chamasolen, (DA COSTA, 1778).
40-50m m  μήκος .

Ό στρακο στερεό κυλινδρικό. Ισόθυρο, σχεδόν ανισόπλευρο, 
εμπρός κα ι π ίσ ω  στρογγυλεμένο και ανοικτό. Στο μέσον της 
κο ιλ ιακής πλευράς υπάρχει εγκόλπωση. Σπόνδυλοι πολύ μικροί 
εφ άπτοντα ι με κλίση προς τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  
λ ίγο  γυαλιστερή με λεπτές συγκεντρικές γραμμές και 
ραβδώσεις, χω ρ ίς  ακτινωτές γραμμές. Κλείθρο της δεξιάς 
θυρίδας με δύο κύρια δόντια, το π ίσ ω  μεγάλο. Αριστερή θυρίδα 
με ένα κύριο δόντι. Λ ιγαμέντο καστανό καταλαμβάνει το (1/3) 
του μήκους της π ίσω  πλευράς. Μανδυακή γραμμή με βαθύ 
στρογγυλό κόλπο που φτάνει κάτω από τους σπονδύλους. 
Χ είλη  απλά . Χρώμα λευκό. Περιόστρακο παχύ, κίτρινο, 
πρασ ινω πό. Εσωτερικά λευκό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο και χα λ ίκ ια , βιογενή και άλλα 
θρύμματα στην υπο-και βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, 
Κορινθιακός.

Γ εω γραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις
ακτές της Νορβηγίας ως τις ακτές του Μαρόκου, Κανάρια 
νησιά.

S o lecurtus s tr ig illa tu s , (L ., 1758). 60-100mm μήκος.

Ό στρακο στερεό, κυλινδρικό, πολύ ανοικτό στα άκρα. 
Ισόθυρο, σχεδόν ισόπλευρο, στρογγυλεμένο στα άκρα. 
Σπόνδυλοι μικροί, πλησιάζουν το εμπρός άκρο, σχεδόν 
εφ άπτοντα ι. Εξωτερική επ ιφ άνεια  γυαλιστερή με πολυάριθμες 
συγκεντρικές γραμμές που τέμνονται από (25-30) περίπου 
ακτινω τές, πλάγ ιες , κυματοειδείς γραμμές, παράλληλες μεταξύ 
τους. Κλείθρο με δύο κύρια δόντια, βελονοειδή και εύθραυστα. 
Λ ιγαμέντο εξωτερικό, καστανό. Μυϊκά αποτυπώ ματα 
ελλειψ οειδή. Στην περιοχή κάτω από το κλείθρο φ έρει ένα 
ακόμη αποτύπω μα του ποδιού. Μανδυακή γραμμή με μεγάλο 
κόλπο στρογγυλό προς τα πάνω. Χείλη απλά, αιχμηρά. Χρώμα 
εξωτερικής επ ιφ άνε ιας  όμορφο ροζ ανοικτό με δύο λευκές 
ακτινω τές ζώνες. Περιόστρακο καστανό, λεπτό , κεράτινο. 
Εσωτερικά λε ίο , γυαλιστερό ροζ, λευκό, δ ιακρ ίνονται οι λευκές 
ακτίνες της εξωτερικής επιφ άνειας.

Zouv: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη, σπάνια  
και στη βαθυπαράλια. Σαρωνικός, Β. Ευβοϊκός, Κορινθιακός.

Γ ε ω γ ρ α φ ικ ή  εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, σε περιοχές 
κοντά στη Μ εσόγειο, μέχρι τη Σενεγάλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Veneridae

Στην ο ικογένεια  Veneridae ανήκουν οι γυαλιστερές, τα 
κυδώνια, τα χάβαρα κ.ά. που θεωρούνται κατ’ εξοχήν θαλασσινά 
ορεκτικά. Το όστρακό τους ε ίνα ι στερεό, πορσελανώδες, σε 
ορισμένα είδη σφαιρ ικό, σε άλλα τριγω νικό, φακοειδές,
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κλειστό. Ισόθυρο και ανισόπλευρο, σπάνια  ισόπλευρο. Στην 
εξωτερική επ ιφ ά νε ια  του οστράκου δ ιακρ ίνοντα ι έντονες 
συγκεντρικές ραβδώσεις, καθώς και λεπτές  ακτινωτές. 
Ο ρισμένα είδη έχουν σχεδόν λεία  επ ιφ άνε ια . Περιοχή κλείθρου 
επ ίπεδη  με τρ ία  κύρια δόντια σε κάθε θυρίδα και σε μερικά είδη 
με ένα ή δύο πλευρικά. Ετερόδοντο. Λ ιγαμέντο εξωτερικό σε 
νυμφ ική πλάκα . Μηνίσκος εμφανής, χαρακτηριστικός γ ια  κάθε 
είδος. Μυϊκά αποτυπώ ματα σχεδόν όμοια. Μανδυακή γραμμή με 
κόλπο. Η ο ικογένεια  περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ειδών που 
ζουν σε όλα τα βάθη από τα ρηχά νερά στις περ ιοχές με 
παλίρρο ιες, μέχρ ι τα μεγάλα βάθη. Προτιμούν βυθό με άμμο ή 
λάσπη που τη σκάβουν γρήγορα με τη βοήθεια του ποδιού τους 
που μο ιάζει με τσεκούρι. Ξεφεύγουν από τους εχθρούς τους με 
μεγάλα πηδήματα. Τρέφονται με πλαγκτονικούς οργανισμούς 
και οργανικές ουσίες από τα ιζήματα. Τα σ ιφ ώ νια  εισόδου και 
εξόδου σε ορισμένα είδη ε ίνα ι κοντά, σε άλλα μακριά, 
χω ρ ισμένα ή ενωμένα. Στην άκρη τους φέρουν απλές κεραίες.

Venus (V en trico lo ide a) casina, (L ., 1758). 20-45m m
μήκος.

Μ οιάζει με το V. verrucosa. Όστρακο κυκλικό, π ιο  επ ίπεδο. 
Ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός με εγκόλπωση, π ίσ ω  λίγο 
κομμένο. Σπόνδυλοι εφάπτονται. Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με συγκεντρικές ελασματόμορφες ραβδώσεις σε 
ανόμοιες αποστάσεις. Ανάμεσά τους δ ιακρ ίνοντα ι ασθενείς 
συγκεντρικές γραμμές. Η μορφή της επ ιφ ά νε ια ς  ε ίνα ι 
χαρακτηρ ιστική  για κάθε είδος. Κλείθρο, μανδυακή γραμμή, 
μυϊκά αποτυπώ ματα, όπως και στο V. verrucosa. Μηνίσκος 
σαφής καρδιόσχημος. Άλως βαθιά, εκτε ίνετα ι π ιο  πολύ στην 
αριστερή θυρίδα. Χρώμα λευκό με κόκκινες ακτίνες. 
Περιόστρακο καστανό. Εσωτερικά λευκό. Σπάνιο είδος.

Ζουν: σε βυθό με βράχους, βιογενή και άλλα θρύμματα στην 
υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σποράδες.

Γεω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τη 
Βόρεια θάλασσα. Νορβηγία, μέχρι τη Σενεγάλη.
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C a llis ta  (C a llis ta ) chione, (L ., 1758). 50-90m m  μήκος.

Όστρακο στερεό, μεγάλο, πλάγιο  ωοειδές. Ισόθυρο, 
ανισόπλευρο. Σπόνδυλοι φουσκωτοί, σχεδόν εφ άπτονται. 
Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  πολύ γυαλιστερή με 
λεπτές  συγκεντρικές γραμμές και εμφανή στάδια αυξήσεως. 
Εσωτερικά θαμπό στο μέσον και γυαλιστερό προς τα άκρα. 
Κλείθρο με τρ ία κύρια δόντια, σε κάθε θυρίδα, καθώς και ένα 
εμπρός πλευρικό στην αριστερή θυρίδα που εφαρμόζει σε μικρή 
κοιλότητα της δεξιάς θυρίδας. Μυϊκά αποτυπώ ματα γυαλιστερά 
μεγάλα. Μανδυακή γραμμή με βαθύ γωνιώδη κόλπο. Χείλη απλά. 
Χρώμα ανοικτό καστανό, κοκκινωπό με σκουρότερες ακτίνες. 
Περιόστρακο παχύ και γυαλιστερό. Εσωτερικά λευκό - 
κ ιτρ ινω πό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και βιογενή θρύμματα στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Β. Ν. Ευβοϊκός, Θερμαϊκός, 
Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις 
ακτές της Βρετανίας μέχρι το Μαρόκο.

Cham elea ga llina , (L ., 1758). 25-45mm μήκος.

Ό στρακο παχύ, σχεδόν τριγωνικό, με εγκόλπωση εμπρός από 
τους σπονδύλους. Ισόθυρο και ανισόπλευρο. Οι σπόνδυλοι 
προεξέχουν με κλίση προς τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
πολλές πυκνές και ανόμοιες συγκεντρικές ραβδώσεις. 
Εσωτερικά ε ίνα ι θαμπό στο κέντρο. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας 
με τρία κύρια δόντια, το εμπρός π ιεσμένο πλάγια , το μεσαίο 
ισχυρό γωνιώδες, το π ίσω  επίμηκες. Κλείθρο της αριστερής 
θυρίδας με δύο κύρια δόντια και ένα τρίτο ελασματόμορφο. 
Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μηνίσκος καρδιόσχημος. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  ευδιάκριτα. Μανδυακή γραμμή με μικρό τριγωνικό 
κόλπο. Χρώ μα της εξωτερικής επ ιφ άνειας λευκό, κ ιτρ ινω πό με 
καστανές ακτινω τές ταινίες που φαρδαίνουν προς τα άκρα. 
Εσωτερικά λευκό με μια κηλίδα καστανή προς την π ίσω  πλευρά.

Ζουν: χω μένα στην άμμο και την ιλύ στην υπερ-και 
υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός, Κρητικό πέλαγος.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Ερυθρά 
θάλασσα, Κασπία , Ατλαντικός.

D osinia (P ectuncu lus) exo le ta , (L ., 1758). 30-60m m
μήκος.

Ό στρακο στερεό, φακοειδές, κυκλικό. Ισόθυρο και
ανισόπλευρο. Πίσω πλευρά π ιο  υψηλή και π ιο  στρογγυλή από 
την εμπρός. Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με επ ίπεδες 
συγκεντρικές ραβδώσεις και εμφανή στάδια αυξήσεως. Κλείθρο 
με τρ ία κύρια δόντια σε κάθε θυρίδα και ένα εμπρός πλευρικό 
σαν φ υμάτιο , το οποίο  εφαρμόζει σε μια κοιλότητα της δεξιάς 
θυρίδας. Λ ιγαμέντο επίμηκες βυθισμένο. Μηνίσκος
καρδιόσχημος. Εμπρός από το μηνίσκο η εγκόλπωση του 
χείλους του οστράκου ε ίνα ι υψηλή. Μυϊκά αποτυπώ ματα
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επιμήκη, γυαλιστερά. Μανδυακή γραμμή με βαθύ κόλπο σε 
σχήμα γλώσσας. Χείλη απλά γυαλιστερά. Χρώμα υπόλευκο με 
δύο φαρδιές ακτίνες καστανές και με χαρακτηριστικές 
κοκκινω πές κηλίδες. Περιόστρακο κ ιτρ ινω πό. Εσωτερικά λευκό, 
θαμπό στο κέντρο.

Ζουν: σε βυθό με χοντρή άμμο και ιλύ στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Ν. Ευβοϊκός, Κορινθιακός.

Ε·ε_ω_γρ.αφ.ι κή__εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τη
Νορβηγία μέχρι τις ακτές της Δ. Αφρικής.

C lausine lla  b rongn ia rti, (PAYRAUDEAU, 1826).
8-16mm μήκος.

Ό στρακο στερεό, παχύ, πλάγιο ωοειδές, σχεδόν τριγωνικό. 
Ισόθυρο, ανισόπλευρο. Εμπρός πλευρά βραχύτερη από την 
π ίσω , με εγκόλπωση στην περιοχή του μηνίσκου. Οι σπόνδυλοι 
προεξέχουν ελάχ ιστα . Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  
χαρακτηριστική  με (6-7) επ ίπεδες συγκεντρικές ραβδώσεις 
καθώς κα ι λεπτές  συγκεντρικές γραμμές στα ενδιάμεσα 
διαστήματα. Οι ραβδώσεις προς τα π ίσ ω , κοντά στον 
σπόνδυλο, ε ίνα ι λεπτότερες και δ ιαμορφ ώ νονται σε ελάσματα. 
Κλείθρο με τρ ία  κύρια δόντια σε κάθε θυρίδα, χω ρίς πλευρικά. 
Λ ιγάμέντο καλά βυθισμένο σαν μια  σκούρα γραμμή. Μηνίσκος 
σχεδόν λογχοειδής. Άλως ελλειψοειδής. Μυϊκά αποτυπώ ματα 
ελλειψ οειδή. Μανδυακή γραμμή με μικρό αβαθή, τριγωνικό 
κόλπο. Χρώμα κοκκινωπό με ακτινωτές γραμμές ή κηλίδες. 
Περιόστρακο λεπτό . Εσωτερικά λευκό με καστανές κηλίδες 
προς τα π ίσ ω .

Ζουν: σε βυθό με βράχους, χαλ ίκ ια , αμμοχάλικα, βιογενή και 
άλλα θρύμματα στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

P ita r (P ita r) rud is, (POLI, 1795). 20-26m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, ελλειψοειδές, ισόθυρο, ελαφρά 
ανισόπλευρο. Σπόνδυλοι φουσκωτοί, λίγο μυτεροί, εφ άπτοντα ι 
και κάμπτοντα ι προς τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  
γυαλιστερή, κυρίως στους σπονδύλους. Φέρει πολυάριθμες 
συγκεντρικές ανόμοιες ραβδώσεις και χαραγές. Κλείθρο της 
δεξιάς θυρίδας με τρία κύρια δόντια και δύο εμπρός πλευρικά 
με μια στενή αύλακα ανάμεσά τους. Στην αριστερή θυρίδα τρία 
κύρια δόντια  και ένα εμπρός πλευρικό. Λ ιγάμέντο κεράτινο. 
Μηνίσκος λογχοειδής. Μυϊκά αποτυπώ ματα στρογγυλά. 
Μανδυακή γραμμή με βαθύ κόλπο τριγω νικό. Χρώμα γκρίζο 
λερωμένο με ακτίνες καστανές. Περιόστρακο λεπτό , κ ιτρ ινω πό. 
Εσωτερικά γυαλιστερό, λευκό με καστανές βιολέ αποχρώσεις.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο, βιογενή και άλλα θρύμματα στην 
υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός.
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G lobivenus e ffossa , (ΑΝΤ. BIVONA in PHILIPPI, 1836).
20-35m m  μήκος.

Είδος με χαρακτηριστική μορφή οστράκου, στερεό, σφαιρ ικό, 
του ιδίου μήκους και ύψους. Ισόθυρο, ανισόπλευρο, φέρει βαθύ 
κοίλω μα εμπρός στο μηνίσκο. Σπόνδυλοι φουσκωτοί με κλίση 
προς τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με συγκεντρικές 
κυματιστές ραβδώσεις πολύ κοντά η μια στην άλλη και λεπτές 
ακτινω τές γραμμές. Κλείθρο με τρ ία κύρια δόντια σε κάθε 
θυρίδα, το π ίσ ω  μικρό σαν ταινία, σχεδόν παράλληλο προς το 
άκρο. Χρώμα καστανό ροζέ με κηλίδες σκουρότερες. Εσωτερικά 
λευκό, πορσελανώδες. Σπάνιο είδος.

Ζουν: βυθισμένα όχι βαθιά στην ιλύ, ανάμεσα στα βιογενή και 
άλλα θρύμματα στην υπο-και βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Β. 
Ν. Ευβοϊκός, Β. Αμβρακικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Κανάρια 
νησιά, Μαδέρα, Αζόρες.

T im oclea (T im oclea) ovata, (PENNANT,1777).9-19mm
μήκος.

Ό στρακο μικρό, στερεό, λεπτό ωοειδές, σχεδόν τριγωνικό, 
ισόθυρο, ισόπλευρο. Σπόνδυλοι μικροί, εφ άπτοντα ι. 
Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με(40-50) ακτινωτές 
ραβδώσεις κα ι λεπτές συγκεντρικές γραμμές με μικρούς 
κόκκους. Κλείθρο με τρία κύρια δόντια σε κάθε θυρίδα. 
Μηνίσκος σαφής καρδιόσχημος. Άλως ελλε ιπτ ική . Λ ιγαμέντο 
επίμηκες, σαν μια  σκούρα γραμμή, καλά βυθισμένο. Μανδυακή 
γραμμή γωνιώδης, ανοικτή στην κορυφή με μικρό κόλπο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα μεγάλα, ελλειψοειδή. Χ είλη με λεπτή οδόντωση. 
Χρώμα ανοικτό καστανό, κίτρινο ή γκρίζο με κηλίδες 
κοκκινω πές. Περιόστρακο λεπτό. Εσωτερικά λευκό - ροζ, 
γυαλιστερό.

Ζουν: χω μένα σε βυθό με άμμο, ιλύ και θρύμματα στην υπο- 
κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Β. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός, από τη Νορβηγία μέχρι τις ακτές της Δ. Αφρικής, 
Κανάρια νησιά, Πράσινο Ακρωτήριο.

Venus (V enus) verrucosa, (L., 1758). 35-60mm μήκος.

Τα γνωστά Κυδώνια. Όστρακο παχύ, στερεό, σφαιρ ικό. 
Ισόθυρο κα ι ανισόπλευρο. Εμπρός πλευρά βραχύτερη από την 
π ίσ ω  με εγκόλπω ση. Σπόνδυλοι προεξέχουν με κλίση προς τα 
εμπρός. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με έντονες συγκεντρικές 
ελασματόμορφ ες ραβδώσεις που φέρουν φ υμάτια  στην εμπρός 
κα ι π ίσ ω  πλευρά. Εσωτερική επ ιφ ά νε ια  λίγο γυαλιστερή. 
Περιοχή κλείθρου ευρεία με τρία κύρια δόντια σε κάθε θυρίδα 
κα ι ένα μικρό φυμάτιο στην αριστερή θυρίδα. Λ ιγαμέντο 
εξω τερικό. Μυϊκά αποτυπώματα μεγάλα στρογγυλά. Μανδυακή 
γραμμή με τριγωνικό μικρό κόλπο. Μηνίσκος σαφής 
καρδιόσχημος. Άλως επιμήκης, βυθισμένη, απλώ νετα ι 
περ ισσότερο στην αριστερή θυρίδα από ό ,τ ι στη δεξιά. Χείλη
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με λεπτή οδόντωση. Χρώμα λευκό λερωμένο, ανοικτό καστανό. 
Περιόστρακο καστανό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα στην 
υποπαράλια  ζώνη. Είναι πολύ κοινό είδος και τρώγεται. Έχει 
ευρεία εξάπλω ση και συναντάται σχεδόν παντού. Σαρωνικός, 
Κορινθιακός, Ευβοϊκός.

Γεω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τη 
Βόρεια θάλασσα, Ιρλανδία, ως τις ακτές της Δ. Αφρικής, Ν. 
Αφρικής, στον Ατλαντικό και Ινδικό ωκεανό.

G ouldia (G ould ia) minima, (MONTAGU, 1803).8-11mm
μήκος.

Ό στρακο στερεό, ισόθυρο, ισόπλευρο, τριγω νικό, στρογγυλό 
στην κο ιλ ιακή  περιοχή. Σπόνδυλοι μικροί, εφ άπτοντα ι. Κορυφές 
στο κέντρο με ελαφρά κλίση προς τα εμπρός. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με πολυάριθμες συγκεντρικές ραβδώσεις και 
αυλάκια. Μ ηνίσκος επιμήκης σε σχήμα καρδιάς. Κλείθρο με τρία 
κύρια δόντια  σε κάθε θυρίδα, δύο εμπρός πλευρικά στη δεξιά 
θυρίδα και ένα στην αριστερή. Μυϊκά αποτυπώ ματα, 
ελλειψ οειδή. Μανδυακή γραμμή με αβαθή κόλπο. Χ είλη  απλά. 
Χρώμα απλά. Χρώμα ανοικτό ροζ, με δύο λευκές ακτίνες. 
Περιόστρακο λεπτό  διάφανο. Εσωτερικά λευκό γυαλιστερό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο και χα λ ίκ ια  στην υπο-και 
βαθυπαράλια ζώνη. Β. Ευβοϊκός, Παγασητικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός, από τη Νορβηγία μέχρι τα Κανάρια νησιά.

Dosinia (D osin ia ) lupinus, (L ., 1758). 25-30m m  μήκος.

Ό στρακο που μοιάζει πολύ με το D. exoleta. Ισόθυρο και 
ανισόπλευρο. Εμπρός π ιο  στρογγυλό από ό ,τ ι π ίσω . 
Εμπροσθόγυρο. Ε πιφ άνεια  γυαλιστερή με πυκνές, επ ίπεδες, 
συγκεντρικές ραβδώσεις, καθώς και ασθενείς ακτινωτές 
γραμμές. Κλείθρο, λιγαμέντο, μυϊκά αποτυπώ ματα και 
μανδυακή γραμμή όπως και στο είδος D. exoleta. Άλω ς στενή, 
μηνίσκος βαθύς καρδιόσχημος. Εμπρός από το μηνίσκο η 
εγκόπλω ση του χείλους είνα ι χαμηλότερη από ό ,τ ι στο D. 
exoleta. Χρώμα εξωτερικής επ ιφ άνε ιας  λευκό γαλακτώδες, λίγο 
κίτρ ινο στους σπονδύλους. Εσωτερικά λευκό. Περιόστρακο 
κ ιτρ ινω πό.

Ζουν: σε όμοιο βιότοπο με το D. exoleta αλλά κα ι σε λίγο 
βαθύτερα νερά. Σαρωνικός, Σποράδες, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τη 
Βόρεια θάλασσα, Ισλανδία μέχρι τις ακτές της Αφρικής.

Tapes decussatus, (L ., 1758). 40-65m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, σχεδόν ωοειδές. Ισόθυρο, ανισόπλευρο, με 
εγκόλπω ση στην π ίσω  πλευρά. Σπόνδυλοι εφ άπτοντα ι, με κλίση 
προς τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με ανόμοιες ακτινωτές 
ραβδώσεις κα ι πολυάριθμες συγκεντρικές γραμμές, ο ι οποίες 
γ ίνοντα ι α ιχμηρές εμπρός και π ίσω , δημιουργώντας μια
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δικτυωτή επ ιφ ά νε ια , χαρακτηριστική του V. decussatus. 
Κλείθρο με τρ ία κύρια δόντια σε κάθε θυρίδα, από τα οπο ία  το 
κεντρικό δόντι της αριστερής, το κεντρικό και το π ίσ ω  δόντι 
της δεξιάς ε ίνα ι δ ισχιδή. Λ ιγαμέντο παχύ, βυθισμένο, 
εκτε ίνετα ι μέχρι το μέσον της π ίσω  πλευράς. Μηνίσκος 
λογχοειδής, ασαφής. Μυϊκά αποτυπώ ματα μεγάλα, σχεδόν 
τρ ιγω νικά. Μανδυακή γραμμή με βαθύ κόλπο που δεν φτάνει 
μέχρι το μέσον του οστράκου. Χ είλη απλά. Χρώμα ανοικτό 
καστανό, γκρίζο με κηλίδες, γραμμώσεις ζιγκ-ζαγκ. 
Περιόστρακο λεπτό, νηματώδες. Εσωτερικά λευκό, με 
πορτοκαλί και κοκκινω πές αποχρώσεις.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο, βιογενή και άλλα θρύμματα στη 
μεσο-κα ι υποπαράλια  ζώνη. Είναι πολύ κοινό είδος. Σαρωνικός, 
Κορινθιακός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ερυθρά, Ατλαντικός, από 
τις ακτές της Βρετανίας μέχρι τις ακτές της Δ. Αφρικής.

V enerupis geographica, (CHEMNITZ, 1784).V.
Senegalensis. 20-35mm μήκος.

Ό στρακο λεπτό , μικρό, επίμηκες, σχεδόν κυλινδρικό. 
Ισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός πλευρά στρογγυλεμένη, π ίσω  
επιμήκης. Ραχια ία  και κοιλιακή πλευρά σχεδόν παράλληλες. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με συγκεντρικές ραβδώσεις, π ιο  έντονες 
προς τα π ίσ ω , καθώς και ασθενείς ακτινω τές. Πίσω μυϊκό 
αποτύπω μα π ιο  έντονο από το εμπρός. Μανδυακή γραμμή με 
γωνιώδη κόλπο. Το χρώμα της εξωτερικής επ ιφ ά νε ια ς  ε ίνα ι 
χαρακτηρ ιστικό  λευκό, κίτρινο, με διακόσμηση καστανή ζιγκ- 
ζαγκ, γραμμούλες κ .λ .π . Εσωτερικά δ ιακρ ίνετα ι το χρώμα της 
εξω τερικής επ ιφ άνε ιας .

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο, βιογενή και άλλα θρύμματα στην 
υποπαράλια  ζώνη. Κορινθιακός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, από τις
ακτές της Νορβηγίας μέχρι τη Σενεγάλη.

V enerup is aurea, (GMELIN in L ., 1791). 20-45m m  μήκος.

Ό στρακο στερεό, ωοειδές, σχεδόν τριγω νικό, π ίσ ω  επίμηκες. 
Ισόθυρο, ανισόπλευρο. Οι σπόνδυλοι εφ άπτοντα ι με κλίση προς 
τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  σχεδόν λε ία , αν και 
δ ιακρ ίνοντα ι ελάχ ισ τα  πολυάριθμες συγκεντρικές ραβδώσεις 
κα ι αυλάκια  που διασταυρώνονται με λεπτές , ακτινωτές 
γραμμές. Κλείθρο σαν του V. decussatus. Μηνίσκος σχεδόν 
λογχοειδής, σαφής. Λ ιγαμέντο βυθισμένο, προεξέχει και 
εκτε ίνετα ι στο (1/3) της π ίσω  πλευράς. Μυϊκά αποτυπώ ματα 
ευδ ιάκρ ιτα, στρογγυλά. Μανδυακή γραμμή με μεγάλο, 
στρογγυλό κόλπο που δεν φ τάνει στο μέσον του οστράκου. 
Χρώμα καστανό σε μεγάλη π ο ικ ιλ ία  με γραμμικά 
καστανοκόκκινα  σχέδια  ζιγκ-ζαγκ, κηλίδες κ .λ .π . Περιόστρακο 
λεπτό  κα ι γυαλιστερό. Εσωτερικά το όστρακο ε ίνα ι γυαλιστερό 
χρυσοκίτρ ινο, καμιά φορά κοκκινωπό. Είδος με πολλές 
π ο ικ ιλ ίες .
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Ζοιιν: σε βυθό με άμμο, ιλύ και χα λ ίκ ια , στην υποπαράλια  
ζώνη. Σαρωνικός, Κορινθιακός, Αμβρακικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Ατλαντικός, από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές της 
Αφρικής.

νβηθΓΐφ ίε Ιιιοθηε, (Ι_ΟΌΑί*0, 1886). 18-25πιιπ μήκος.

Ό στρακο ωοειδές, ελαφρά επίμηκες. Σπόνδυλοι επ ίπεδο ι. 
Εμπροσθόγυρο. Μηνίσκος ελλειψοειδής, σαφής. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  πολύχρωμη, γυαλιστερή, χαρακτηριστική του είδους, 
φέρει λεπτές  συγκεντρικές και ακτινωτές ραβδώσεις π ιο  
έντονες προς τις πλευρές. Χρώμα ανοικτό καστανό με κηλίδες 
ή χω ρίς, συχνά με ακτινωτές διακοσμήσεις, γυαλιστερό σαν 
βερνικωμένο. Εσωτερικά κίτρινο.

Ζουν: σε βυθό με χοντρή άμμο, ιλύ, ανάμεσα στις 
Π οσειδωνίες ΡοεϊάοπϊΩ, στην υποπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, 
Κορινθιακός.

Γεω γραφική εξάπλωση: Μεσόγειος.

Ιτιιβ ΐτυε, 1758). 20-23πιπι μήκος.

Ό στρακο εύθραυστο, ισόθυρο, ανισόπλευρο, σχεδόν πλάγιο- 
τετραπλευρ ικό. Ελαφρά ανοικτό π ίσω . Ραχια ίο και κοιλιακό 
άκρο σχεδόν παράλληλα. Σπόνδυλοι μ ικροί με κλίση προς τα 
εμπρός. Εξωτερική επ ιφ άνεια  με (20) περ ίπου λεπτά  
συγκεντρικά ελάσματα, π ιο  ανεπτυγμένα στα πλευρ ικά  άκρα. 
Ανάμεσά τους υπάρχουν ακτινωτά αυλάκια που προεξέχουν, 
καθώς και λεπτές  λοξές γραμμές. Κλείθρο με τρία κύρια δόντια 
σε κάθε θυρίδα, τα δύο π ίσω  της δεξιάς θυρίδας κα ι το 
κεντρικό της αριστερής είνα ι δ ισχιδή. Χωρίς πλευρικά. 
Λ ιγαμέντο καλά βυθισμένο, καστανό, εκτε ίνετα ι στο (1/3) της 
π ίσ ω  πλευράς. Άλως ελλε ιπτ ική  χω ρίς μηνίσκο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα  άνισα, ευδιάκριτα. Μανδυακή γραμμή με μικρό 
γωνιώδη κόλπο. Χ είλη απλά. Χρώμα λευκό, κ ίτρ ινο, μονόχρωμο, 
συχνά με κοκκινω πές κηλίδες στους σπονδύλους. Περιόστρακο 
λεπτό.

Ζουν: μέσα σε ρωγμές και κοιλότητες βράχων, στερεωμένα 
με τη βύσσο τους στη μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. Το σχήμα του 
οστράκου δ ιαμορφ ώ νετα ι ανάλογα με τις ανω μαλίες της 
ρωγμής ή της κοιλότητας του βράχου. Σαρωνικός, Κρητικό 
πέλαγος.

Γεωγραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Ατλαντικός, από την Ιρλανδία μέχρι τις ακτές της Δ. Αφρικής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΌΙοεεϊάαθ

Ο αντιπρόσω πος της οικογένειας στη Μεσόγειο ε ίνα ι το 
είδος ΌΙοεευε ΙπίΓηθηιιε.



Glossidae
Glossus humanos
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ΌΙοδδυδ (ΘΙοδδΐΐδ) Ιιυηηδηυδ, 1758). 50-80ηηιπ ύψος.

Το θαυμάσιο αυτό όστρακο με τους εντυπωσιακούς 
σ πε ιροε ιδε ίς  σπονδύλους του, έδωσε σ το ιχε ία  έμπνευσης στη 
διαμόρφωση - κατά τον Πλίνιο - του ιωνικού κιονόκρανου.

Όστρακο καρδιόσχημο, σφαιρ ικό, με σπειροειδείς
σπονδύλους που κάμπτονται προς τα εμπρός, μακριά από το 
κλείθρο. Προσθόγυρο. Ισόθυρο, ανισόπλευρο. Ε π ιφ άνεια  λε ία  με 
πολύ λεπτές  ακτινω τές και συγκεντρικές γραμμές. Κλείθρο με 
δύο κύρια δόντια  σε κάθε θυρίδα και ένα π ίσ ω  πλευρικό 
τα ιν ιοε ιδές . Ετερόδοντο. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μυϊκά
αποτυπώ ματα άνισα. Μανδυακή γραμμή χωρίς κόλπο. Χείλη 
απλά. Χρώ μα σχεδόν λευκό, καστανό με παχύ σκούρο πράσινο 
ή καστανό περιόστρακο. Σπάνιο είδος.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη σε βυθό με ιλύ, βιογενή 
και άλλα θρύμματα. Ευβοϊκός, κόλπος Κασσάνδρας, Καβάλα.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις 
ακτές της Νορβηγίας μέχρι τις ακτές του Μαρόκου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΡθίποοΗάδθ

Ο ικογένεια  Διθύρων, που ζουν μέσα στις πέτρες κα ι στις 
σχ ισμές των βράχων. Μερικά είδη περ ιστρέφοντας με 
μηχανικές κ ινήσεις το ανάγλυφο όστρακό τους δημιουργούν 
στοές στην άργιλλο. Άλλα π ά λ ι είδη, αφού προσκολληθούν με 
τη βύσσο τους σε ρωγμές, διαμορφώνουν με κόκκους ιζήματος, 
φ ω λιά . Το όστρακό τους ε ίνα ι ωοειδές επ ίμηκες, λίγο ανοικτό, 
λεπτό και εύθραυστο. Εμπρός στρογγυλεμένο, π ίσ ω  συνήθως 
επίμηκες χω ρίς  άλω και μηνίσκο. Κλείθρο με δύο κύρια δόντια 
στη δεξιά θυρίδα, χωρίς πλευρικά. Ετερόδοντο. Τρέφονται με 
μικρούς αιωρούμενους οργανισμούς. Οι σ ίφωνες ε ίνα ι μεγάλοι 
κα ι χω ρ ισμένο ι. Ο σίφωνας εισόδου ε ίνα ι εφ οδιασμένος με 
πτεροειδε ίς  κεραίες που βοηθούν στην επιλογή της τροφής.
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ΡβίποοΙβ (Ι-βίοηΙοϊηθ) ΙβίοηΙοίπΐ, (ΡΑΥΡΑΙ/ΟΕΑΙΙ, 1826).
20-25ηηηι μήκος.

Ό στρακο στερεό, στρογγυλό, σχεδόν ανισόπλευρο, π ίσω  
υψηλότερο κα ι πλατύτερο από ό ,τ ι εμπρός. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με πολλές ακτινωτές ραβδώσεις και ακανόνιστες 
συγκεντρικές γραμμές. Οι ραβδώσεις αυτές καθώς 
διασταυρώ νονται δημιουργούν μια δικτυωτή επ ιφ άνε ια . Κλείθρο 
της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια δόντια, το εμπρός δισχιδές. 
Αριστερή θυρίδα με δύο κύρια δόντια, το εμπρός ισχυρό με δύο 
λοβούς. Λ ιγαμέντο εξωτερικό, καστανό. Μυϊκά αποτυπώ ματα 
μεγάλα, σχήματος (ϋ). Μανδυακή γραμμή με βαθύ κόλπο. Χείλη 
απλά. Χρώ μα λευκό, λερωμένο. Εσωτερικά γυαλιστερό, λευκό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, άμμο, στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α. Α τλαντικός.

ΡβΙποοΙο (ΡθίποοΙα) ΝΜιορΙ^β, (ΡΕΤΖΙΙΙβ, 1786).
15-25πιπι μήκος.

Ό στρακο λεπτό , ωοειδές πλάγιο . Ισόθυρο, ανισόπλευρο, 
εμπρός πολύ φουσκωτό, π ίσ ω  λιγότερο, επ ίμηκες με μικρό 
άνοιγμα. Σπόνδυλοι εφ απτόμενοι με κλίση προς τα εμπρός. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με ακτινωτές ραβδώσεις, εμπρός 
ασθενείς, π ίσ ω  π ιο  έντονες, καθώς και πολυάριθμες λεπτές 
συγκεντρικές γραμμές και ελασματόμορφες ραβδώσεις. 
Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με δύο κύρια δόντια, το π ίσω  
δ ισχ ιδές. Αριστερή θυρίδα με δύο κύρια δόντια, το εμπρός 
δ ισχιδές. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μυϊκά αποτυπώ ματα δεν 
δ ιακρ ίνοντα ι. Μανδυακή γραμμή με ευρύ και βαθύ κόλπο. Χείλη 
απλά, αιχμηρά. Χρώμα υπόλευκο. Περιόστρακο λεπτό, καστανό, 
κ ιτρ ινω πό. Εσωτερικά γυαλιστερό, καστανό, λευκό.

Ζουν: στην μεσο-και υποπαράλια  ζώνη. Σαρωνικός,
Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα,
Α τλαντικός, από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές του 
Μαρόκου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο ο^ϋΗ άαο

Τα είδη τ η ς . οικογένειας ΟοΓόυΙϊάαθ έχουν χαρακτηριστικό 
όστρακο μικρών διαστάσεων έντονα ανισόθυρο. Η δεξιά θυρίδα 
μεγαλύτερη και π ιο κυρτή υπερκαλύπτει την αριστερή. 
Ανισόπλευρο, π ίσω  ελαφρά ρυγχοειδές. Ε π ιφ άνεια  συνήθως με 
συγκεντρικές ραβδώσεις, συχνά με περιόστρακο. Κλείθρο της 
δεξιάς θυρίδας με προεξοχή που εφαρμόζει απόλυτα σε 
κο ιλότητα της αριστερής θυρίδας. Στην αριστερή θυρίδα 
υπάρχει χονδροφόρος υποδοχή σαν κουταλάκι, γ ια  το 
λ ιγαμέντο , πόυ ε ίνα ι κυρίως εσωτερικό και προεκτε ίνετα ι καμιά 
φορά προς τα έξω. Χείλη απλά, αιχμηρά.

Ζουν: κυρίως σε βυθό με ιλύ προσκολλημένα με τη λεπτή 
βύσσο τους στα χαλίκ ια . Τρέφονται με δ ιάτομα και άλλα
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οργανικά υπολείμματα . Στο σ ίφ ω να εισόδου υπάρχουν μικρές 
κεραίες που βοηθούν στην επιλογή της τροφής τους.

ΟοΓδυΙθ (νβποοΓόυΙβ) ρϊδδα, (Ο ίΐν ΐ , 1792). 10-16ιπιπ
μήκος.

Ό στρακο στερεό, ωοειδές, γενικά τριγωνικό, κλειστό, 
ανισόθυρο, ελαφρά ανισόπλευρο. Η π ίσω  πλευρά είναι 
επιμήκης, ρυγχοειδής. Σπόνδυλοι γωνιώδεις, εφ άπτοντα ι με 
κλίση προς τα εμπρός. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με συγκεντρικές 
ραβδώσεις και μερικές λεπτές, ακτινωτές γραμμές στην 
αριστερή θυρίδα. Κλείθρο της δεξιάς θυρίδας με ένα κύριο 
τρ ιγω νικό δόντι, ανά ένα πλευρικό εμπρός και π ίσω  και ένα 
κοίλω μα γ ια  το λιγαμέντο. Στην αριστερή θυρίδα, πρ ιν από τον 
χονδροφόρο υπάρχει ένα κοίλωμα για το δόντι της δεξιάς 
θυρίδας. Λ ιγαμέντο εσωτερικό σε χονδροφόρο. Μανδυακή 
γραμμή ασθενής με μικρό κόλπο. Μυϊκά αποτυπώ ματα ανόμοια, 
εμπρός ημισεληνοειδές, π ίσω  σχεδόν στρογγυλό. Χρώμα λευκό 
με καστανές αποχρώσεις. Περιόστρακο κοκκινωπό.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, στην υποπαράλια ζώνη, αλλά και σε 
βαθύτερα νερά. Σαρωνικός, Β. Ευβοϊκός, Χαλκιδική, 
Κορινθιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Το είδος αυτό έχει ευρεία εξάπλωση. 
Μ εσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Ατλαντικός, από τη Νορβηγία 
μέχρι το Μαρόκο, αλλά και στον Αρκτικό ωκεανό.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 635ΐΓθθή3βηίά3β

Η ο ικογένεια  αυτή ονομάστηκε Gastrochaenidae, επειδή οι 
δύο θυρίδες χάσκουν στην εμπρόσθια κο ιλ ιακή περιοχή 
(γαστήρ). Το όστρακό τους ε ίνα ι λεπτό , μικρό κα ι δεν καλύπτει 
όλο το σώ μα του ζώου. Κλείθρο χωρίς δόντια. Λ ιγαμέντο 
εξω τερικό, σε πλάκα.

Ζουν: σε τρύπες που κάνουν με χημικό τρόπο στους βράχους, 
στα κοράλλια  και στα άδεια όστρακα. Τρέφονται με τη βοήθεια 
των σ ιφ ώ νω ν τους που ε ίνα ι αρκετά μεγάλοι και κτίζουν 
σωλήνες γ ια  να τους προστατέψουν.

G astrochaena (G astrochaena) dubia, (PENNANT, 1777). 6-
11mm μήκος .

Ό στρακο λεπτό  και εύθραυστο, τρ ιγω νικό. Ανισόπλευρο, 
ισόθυρο με μεγάλο χάσμα στο κοιλιακό άκρο. Σπόνδυλοι κοντά 
στο εμπρός άκρο που ε ίνα ι βραχύ, π ίσω  στρογγυλεμένο και 
πλατύ. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με πολυάριθμες συγκεντρικές 
γραμμές κα ι στάδια  αυξήσεως. Εσωτερικά λε ίο  και γυαλιστερό. 
Κλείθρο χω ρίς  δόντια με μια μικρή πάχυνση κάτω από την 
κορυφή των σπονδύλων. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα, το π ίσω  μεγάλο και το εμπρός πολύ μικρό, 
βρ ίσκεται στην κοιλότητα των σπονδύλων. Μανδυακή γραμμή με 
βαθύ γωνιώδη κόλπο στην κορυφή. Χρώμα λευκό. Περιόστρακο 
κ ιτρ ινω πό.

Ζουν: στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. Σαρωνικός, Ευβοϊκός.
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Γεωγραφική___ εξάπλω ση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα,
Α τλαντικός, στις  Βρετανικές ακτές, Μαρόκο, Κανάρια νησιά, 
Πράσινο Ακρωτήριο.

G astrochaena cym bium , (SPENGLER, 1783).

Το είδος αυτό θεωρείται ότι έχει φ τάσει στη Μεσόγειο από 
τον ινδοειρηνικό θαλάσσιο χώρο μέσω της διώρυγας του Σουέζ. 
Συνήθως βρίσκουμε το ροπαλόμορφο περίβλημα που 
κατασκευάζει το μαλάκιο αυτό στα άδεια όστρακα, γ ια  να 
εγκατασταθεί.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: H ia te llidae

Τα μικρά αυτά Δίθυρα έχουν ακανόνιστο σχήμα που 
επηρεάζεται άμεσα από τον βιότοπό τους. Όταν το πέτρω μα 
ε ίνα ι σκληρό, χώ νοντα ι σε σχισμές βράχων, προσκολλούνται με 
τη βύσσο τους και κτίζουν φωλιές. Όταν το πέτρω μα είνα ι 
αρκετά μαλακό, το νεαρό Δίθυρο εγκαθίστατα ι στο βυθό και 
αρχίζει την εσκαφή. Με την πίεση του νερού που υπάρχει στη 
μανδυακή κοιλότητα πιέζονται τα το ιχώ ματα  και με 
περ ισ τροφ ικές  κινήσεις των θυρίδων σ ιγά-σ ιγά  διαμορφώνουν 
το χώρο στις  δ ιαστάσεις τους. Έχουν όστρακο στερεό, 
τετραπλευρ ικό, επίμηκες ανισόπλευρο κα ι ελαφρά ανισόθυρο, 
ανοικτό. Σπόνδυλοι με κλίση προς τα εμπρός. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με συγκεντρικές γραμμές. Κλείθρο με ένα συνήθως ή 
δύο ασθενή κύρια δόντια. Λ ιγαμέντο εξωτερικό σε νυμφική 
πλάκα. Μανδυακή γραμμή άλλοτε εμφανής κα ι άλλοτε όχι, 
συχνά διακεκομμένη. Μανδυακός κόλπος εμφανής. Χείλη απλά.

H ia te lla  (H ia te lla ) á rc tica , (L ., 1767). 15-25mm μήκος.

Ό στρακο στερεό σε μεγάλη π ο ικ ιλ ία  σχημάτων, συνήθως 
τετραπλευρ ικό, ανοικτό προς τα π ίσω . Ανισόπλευρο και 
ανισόθυρο. Σπόνδυλοι γωνιώδεις. Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  τραχιά , με ανώμαλες συγκεντρικές πτυχές. Δύο 
ακτινω τές πλευρές με μικρούς κόμπους, ξεκινούν από τους 
σπονδύλους και καταλήγουν στην π ίσ ω  πλευρά. Κλείθρο με ένα 
μικρό κύριο δόντι στη δεξιά θυρίδα. Αριστερή θυρίδα με δύο 
μικρότερα. Λ ιγαμέντο εξωτερικό. Μηνίσκος βαθύς και σαφής. 
Άλως καθορισμένη από δύο καρίνες με κόμπους. Μανδυακή 
γραμμή ασυνεχής, αποτελε ίτα ι από μικρά ξεχωριστά 
αποτυπώ ματα. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα. Χρώμα λευκό. 
Εσωτερικά λευκό, λίγο γυαλιστερό. Περιόστρακο μεμβρανώδες, 
κιτρινόξανθο. Χ είλη  απλά.

Ζουν: στη μέσο-, υπο-και βαθυπαράλια ζώνη. Β. Ευβοϊκός, 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Το είδος αυτό έχε ι ευρεία εξάπλωση. 
Βρίσκεται στη Μεσόγειο, στον Α τλαντικό, στον Ειρηνικό αλλά 
και στον Αρκτικό ωκεανό.



Pholadidae
1. Pholas callosa
2. Pholas dactylus
3. Barnea candida

L
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Pholadidae

Τα είδη Pholas με το ιδιόμορφο όστρακό τους, σε σχήμα 
φτερού, λέγοντα ι και φτερά αγγέλου. Το όστρακό τους είνα ι 
κυλινδρικό, ισόθυρο, ανισόπλευρο, π ίσω  επίμηκες, ανοικτό στα 
άκρα. Ε π ιφ άνε ια  με πολλούς κόμπους στα σημεία  που 
διασταυρώ νονται οι συγκεντρικές με τις ακτινωτές ραβδώσεις. 
Στη ράχη φ έρει βοηθητικές ασβεστολιθικές πλάκες που ο 
αριθμός τους και η μορφή τους χαρακτηρίζουν τα διάφορα 
γένη: η πρω τοπλάκα, εμπρός από τους σπονδύλους, η 
μεσοπλάκα κα ι η μεταπλάκα π ίσω . Οι πλάκες αυτές, σαν 
ελάσματα, ε ίνα ι γυαλιστερές και βρίσκονται στη ραχ ια ία  για να 
πληρώνουν το πλατύ χάσμα μεταξύ των θυρίδων. Καμιά φορά 
φ έρει κα ι τη χ ιτ ινώ δη ή ασβεστολιθική πλάκα σαν σωλήνα, τη 
σ ιφ ω νοπλά κα , γ ια  να προστατεύει τους σ ίφω νες. Μια άλλη, η 
υποπλάκα  κλε ίνε ι το κοιλιακό άνοιγμα. Στα ενήλικα  άτομα 
πα ρατηρείτα ι μ ια  πάχυνση, ο τύλος, στην εμπρόσθια πλευρά 
του οστράκου που κλείνε ι το άνοιγμα, όταν το ζώο 
ολοκληρώ σει την ανάπτυξή του. Εκτός από αυτούς τους 
σχηματισμούς, εσω τερικά στο όστρακο, υπάρχει και μια 
απόφυση σαν σπάτουλα που υποστηρίζει τους μύες του ποδιού. 
Τα Pholadidae έχουν κλείθρο χω ρίς δόντια. Λ ιγαμέντο 
εσω τερικό, σε χονδροφόρο. Εκτός από τους προσαγωγούς μύες 
υπάρχει ακόμη ένας μυς, ο κο ιλ ιακός, που αφήνει το 
αποτύπω μά του στο εσωτερικό των θυρίδων. Μανδυακή γραμμή 
με φαρδύ κόλπο.

Οι Φολάδες ζουν μέσα σε τρύπες, στους βράχους, στα ξύλα 
και στα άδεια όστρακα. Πολύ νωρίς, από τα προνυμφ ικά στάδια 
παίρνουν τη θέση τους προσκολλώμενες με τη βύσσο τους στις 
μικρές κοιλότητες των βράχων. Ακολουθώντας μια ειδική 
τεχνική, τα νεαρά άτομα περιστρέφουν με αργές κινήσεις το 
όστρακό τους λιμάροντας τα το ιχώ ματα του βράχου. 
Συγχρόνως με την ορμητική εισροή και δράση του θαλασσινού 
νερού που προκαλούν με την κίνησή τους οι βλεφαρίδες των 
σ ιφ ώ νω ν, βαθαίνουν και διευρύνουν σ ιγά-σ ιγά  το χώρο τους. 
Τρέφονται με αιωρούμενους οργανισμούς.

Pholas ca llosa , (CUVIER, 1817). 60-75πππ μήκος.

Το είδος αυτό μοιάζει πολύ με την Ρ. dactylus, ε ίνα ι πιο 
ανοικτό, μικρότερο, λιγότερο επίμηκες, περισσότερο 
ρυγχοειδές εμπρός. Η περιοχή των σπονδύλων φέρει 
μεγαλύτερα και π ιο  έντονα διαφράγματα. Το σπάνιο  αυτό είδος 
προέρχετα ι από τους Αγίους Αποστόλους Πρεβέζης.

Γεωγραφική __εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, στις
περ ιοχές κοντά στη Μεσόγειο.

Pholas (P ho las) dacty lus, (L ., 1758). 60-100mm μήκος.

Ό στρακο στερεό, ελλε ιπτ ικό , φουσκωτό, ανοικτό. Ισόθυρο, 
αρκετά ανισόπλευρο, εμπρός ρυγχοειδές, π ίσω  επίμηκες. 
Σπόνδυλοι με (9-14) διαφράγματα, κλείνουν προς τα εμπρός. 
Στη ράχη φ έρει τις τρεις χαρακτηριστικές πλάκες. Εξωτερική
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επ ιφ ά νε ια  θαμπή με (24) περίπου συγκεντρικές ραβδώσεις και 
πολλές, (40) περίπου, ακτινωτές ραβδώσεις εμπρός. Στα 
σημεία που διασταυρώνονται οι ραβδώσεις υπάρχουν μικρά 
μυτερά αγκάθια. Εσωτερικά φέρουν μικρή απόφυση. Πάνω από 
τη γραμμή της απόφυσης υπάρχει μικρό αχλαδόμορφο 
λιγαμέντο που δεν διατηρείται. Μανδυακή γραμμή έντονη με 
βαθύ κόλπο συνδέεται με το αποτύπωμα του κοιλιακού μυός. 
Μυϊκά αποτυπώ ματα, το εμπρός ευρύ, το π ίσ ω  μικρό. Χείλη με 
οδόντωση στο εμπρόσθιο ρυγχοειδές άκρο. Χρώμα εξωτερικής 
επ ιφ ά νε ια ς  λευκό με κίτρινο. Περιόστρακο πρασινωπό. 
Εσωτερικά ε ίνα ι λευκό γυαλιστερό.

Zouv: σε τρύπες που ανοίγουν σε διάφορα πετρώματα, 
ψαμμίτες, γνεύσιους, ασβεστόλιθους, τύρφη κ .λ .π ., στη μεσο- 
και υποπαράλια  κυρίως ζώνη. Μαλιακός, Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Ερυθρά, 
Ατλαντικός, από τις Βρετανικές ακτές μέχρι τ ις  ακτές του 
Μαρόκου. Στις ζωντανές Φολάδες χαρακτηριστικό ε ίνα ι το 
σώμα τους που φ ω σφορίζει και πα ίρνει ωραίες γαλαζοπράσινες 
ανταύγειες.

Barnea (Barnea) candida, (L ., 1758). 40-75m m  μήκος.

Ό στρακο ελλε ιπ τ ικό , ωοειδές, εύθραυστο, ανοικτό στα άκρα. 
Ισόθυρο, έντονα ανισόπλευρο, αρκετά στρογγυλεμένο εμπρός. 
Φέρει μόνο μία ακανόνιστη πρω τοπλάκα, σαν λόγχη. Η περιοχή 
των σπονδύλω ν αρκετά ενισχυμένη, χωρίς διαφράγματα, 
προεκτε ίνετα ι μέχρι το εμπρόσθιο άκρο του οστράκου. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με αγκαθάκια στα σημεία που 
διασταυρώ νονται οι συγκεντρικές με τις ακτινω τές γραμμές. 
Δεν φ έρει κάλο στην εμπρόσθια πλευρά. Λ ιγαμέντο μικρό. 
Απόφυση λεπτή , επίπεδη. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα, το 
εμπρός μακρύ και λεπτό, το π ίσω  ωοειδές. Μανδυακή γραμμή 
με βαθύ κόλπο συνδέεται με το μυϊκό αποτύπω μα του κοιλιακού 
μυός. Χ είλη  οδοντωτά στην εμπρόσθια πλευρά. Χρώμα λευκό, 
εσω τερικά λευκό γυαλιστερό. Συχνά φέρουν κιτρ ινω πό, 
μεμβρανώδες περιόστρακο. Τρυπούν ξύλα, ασβεστολιθ ικά και 
αργ ιλλ ικά  πετρώ ματα, βράχους και ζουν κρυμμένα μέσα στις 
κοιλότητες και τις τρύπες, σχεδόν οριζόντια στη μεσο-και 
υποπαράλια  ζώνη. Αμβρακικός, Μαλιακός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, 
Α τλαντικός, από τη Νορβηγία μέχρι τη Σενεγάλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Teredinidae

Τα σκουλήκια  των πλο ίω ν όπως λέγονται, τα Teredo, 
προκαλούν μεγάλες καταστροφές στις ξύλινες κατασκευές. 
Θεωρούνται από τα πιο  εξειδ ικευμένα δίθυρα όπου διατρυπούν 
και ανοίγουν στοές μόνο στα ξύλα. Η προνύμφη με το μικρό 
σφ α ιρ ικό  όστρακό της ζει ένα μικρό διάστημα μερικών 
εβδομάδων πελαγ ικά  μέχρι να βρει την κατάλληλη ξύλινη 
επ ιφ ά νε ια  γ ια  να εγκατασταθεί. Εκεί στερεώ νεται με τη βύσσο 
της κα ι αρχ ίζε ι να διατρυπά το ξύλο, πιθανόν με τη βοήθεια 
ε ιδ ικώ ν ενζύμων, επειδή η προδισσοκόγχη δεν έχε ι αναπτύξει



Teredinidae

Τα Teredo προκαλούν τις κυριότερες καταστροφές του ξύλου στη θάλασσα
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ακόμη την ανάγλυφη διακόσμησή της. Ε π ικο ινω νεί με το νερό 
με τα σ ιφ ώ ν ια  του. Μέσα στα σ ιφ ώ νια  υπάρχουν ασβεστολιθ ικο ί 
σχηματισμο ί, (pallets), τα κύπελλα, που ρυθμίζουν κυρίως την 
κυκλοφορία του νερού. Τρέφονται με πλαγκτόν και συστατικά 
των ξύλων που διατρυπούν. Το όστρακό τους ε ίνα ι μικρό, 
σχεδόν σφ α ιρ ικό , ισόθυρο, ανισόπλευρο, ανοικτό στα δύο άκρα 
και βρ ίσκετα ι στην άκρη του σώματος που ε ίνα ι μεγάλο και 
μακρύ. Κλείθρο χωρίς δόντια. Λ ιγαμέντο εσω τερικό. Φέρουν 
απόφυση εσω τερικά.

Teredo nava lis , (L ., 1758).

Ό στρακο ιδ ιόμορφο, εύθραυστο, συνήθως σφ α ιρ ικό , ανοικτό. 
Ισόθυρο, ανισόπλευρο. Σπόνδυλοι φουσκω τοί. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  με λεπτή  διακόσμηση που π ο ικ ίλ λ ε ι σε κάθε τμήμα 
των θυρίδων. Κλείθρο χωρίς δόντια στα ενήλικα άτομα. Χρώμα 
λευκό.

Γεωγραφική εξάπλωση: Είδος με ευρεία εξάπλω ση σ ’ όλες τις 
θάλασσες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Thraciidae

Τα είδη της οικογένειας Thraciidae χαρακτηρίζει το 
εύθραυστο (θράσις, θραύσις, Thracia) και ασύμμετρο όστρακό 
τους. Συνήθως είνα ι ανισόθυρο, ανισόπλευρο, εμπρός 
στρογγυλεμένο, π ίσω  κομμένο, ανοικτό στα άκρα. Στα 
περ ισσότερα είδη ο ι σπόνδυλοι βρίσκονται π ίσ ω  από τη μεσαία 
γραμμή. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  λευκή, τραχιά, κοκκώδης, με 
συγκεντρικές ανώμαλες γραμμές. Κλείθρο χω ρίς δόντια. 
Λ ιγαμέντο εσω τερικό στον χονδροφόρο της μιας θυρίδας ή 
εξωτερικό. Μανδυακή γραμμή με λίγο βαθύ κόλπο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα ίσα. Το χρώμα τους συνήθως ε ίνα ι λευκό και 
διατηρούν το κίτρ ινο καστανό περιόστρακό τους.

Ζοϋν: σε βυθό με άμμο ή ιλύ στα ρηχά, αλλά και βαθύτερα 
νερά.

Thracia  (T hrac ia ) corbulo ides, (DESHAYES, 1830).
40-50m m  μήκος.

Ό στρακο λεπτό , εύθραυστο, ωοειδές, επ ίμηκες. Μ οιάζει με 
την Τ. pubescens, ε ίνα ι όμως πιο  βραχύ και π ιο  φουσκωτό. 
Ανισόθυρο και ανισόπλευρο. Δεξιά θυρίδα κυρτή, εμπρός 
στρογγυλεμένο, π ίσ ω  κομμένο με δύο τρόπιδες που διατρέχουν 
την επ ιφ ά νε ια  και σχηματίζουν ασθενείς γωνίες στο π ίσ ω  άκρο. 
Κοιλιακό άκρο κυρτό με μία ελαφρά εγκόλπωση προς τα π ίσω . 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με πολλές συγκεντρικές γραμμές. 
Μανδυακή γραμμή με στρογγυλό κόλπο. Μυϊκά αποτυπώ ματα 
άνισα, το εμπρός επίμηκες, το π ίσ ω  σχεδόν στρογγυλό. 
Λ ιγαμέντο εξωτερικό και εσωτερικό. Χρώμα λευκό εσω τερικά 
και εξωτερικά.

Zouv: σε βυθό με ιλύ και άμμο στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ισπανικές ακτές.
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Thracia  (T hrac ia ) pubescens, (PULTENEY, 1799).
50-70m m  μήκος.

Ό στρακο εύθραυστο ωοειδές, σχεδόν επ ίπεδο , ανισόθυρο, με 
τη δεξιά θυρίδα π ιο  κυρτή από την αριστερή. Ανισόπλευρο, ευθύ 
στη ραχ ια ία  πλευρά. Πίσω κομμένο, εμπρός στρογγυλεμένο. 
Σπόνδυλοι με ελαφρά κλίση προς τα π ίσ ω . Ο σπόνδυλος της 
αριστερής θυρίδας εισχω ρεί στη βάση του σπονδύλου της 
δεξιάς θυρίδας. Ε π ιφ άνεια  κοκκώδης, με συγκεντρικές γραμμές 
κα ι κυματισμούς. Φέρει τρόπιδα που ξεκινάει από το σπόνδυλο 
και καταλήγει στο π ίσω  κάτω άκρο. Κλείθρο χω ρίς δόντια. 
Λ ιγαμέντο εξωτερικό και εσωτερικό. Το εξωτερικό βρίσκεται 
π ίσ ω  από τ ις  κορυφές, ε ίνα ι χοντρό κα ι παχύ. Το εσωτερικό 
βρίσκεται σε τρ ιγω νικό κοίλωμα, το χονδροφόρο. Φέρουν 
λιθόδεσμα. Μυϊκά αποτυπώ ματα άνισα, το εμπρός μακρύ λεπτό, 
το π ίσ ω  παχύ τριγωνικό. Μανδυακή γραμμή με αβαθή κόλπο. 
Χρώμα λευκό. Περιόστρακο καστανό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο και ιλύ στην υπο-κα ι βαθυπαράλια 
ζώνη. Σαρωνικός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από τις 
Βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές της Δ. Αφρικής, Κανάρια 
νησιά.

Thracia  (T hrac ia ) papyracea, (POLI, 1791). 25-35m m
μήκος.

Ό στρακο λεπτό  και εύθραυστο, τραπεζοειδές, λίγο ανοικτό 
στα δύο άκρα. Ανισόθυρο, ανισόπλευρο. Δεξιά θυρίδα 
κυρτότερη από την αριστερή, εμπρός στρογγυλεμένο, π ίσω  
λοξά κομμένο. Σπόνδυλοι μικροί, εφ απτόμενο ι. Οπισθόγυρο. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με ανώμαλες λεπτές  συγκεντρικές 
γραμμές. Στη δεξιά θυρίδα, ραχια ία  φ έρει δύο τρόπιδες 
(καρίνες). Στην αριστερή υπάρχει μόνο μία. Λ ιγαμέντο 
εσω τερικό προεκτε ίνετα ι και προς τα έξω, σε τριγωνικό 
χονδροφόρο, με λιθόδεσμα. Μυϊκά αποτυπώ ματα μόλις 
φ α ίνοντα ι. Μανδυακή γραμμή με μεγάλο, βαθύ κόλπο. Χείλη 
απλά αιχμηρά. Χρώμα λευκό. Περιόστρακο λεπτό,
μεμβρανώδες. Εσωτερικά γυαλιστερό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ, βιογενή και άλλα θρύμματα στην 
υποπαράλια  ζώνη. Β. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα,
Α τλαντικός μέχρ ι το Πράσινο Ακρωτήριο.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: C uspidariidae

Το όστρακο των διαφόρων ειδώ ν της οικογένειας 
Cuspidariidae έχε ι χαρακτηριστικό σχήμα, ωοειδές, ρυγχοειδές 
π ίσ ω . Λ επτό, εύθραυστο, ισόθυρο κα ι ανισόπλευρο. Εξωτερική 
επ ιφ ά νε ια  λευκή με λεπτές συγκεντρικές γραμμές, που στο 
ρύγχος γ ίνοντα ι παχύτερες. Κλείθρο με ένα δόντι πλευρικό που 
βρ ίσκεται προς τα π ίσω . Λ ιγαμέντο εσω τερικό με λιθόδεσμα.
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Μανδυακή γραμμή δεν διακρίνεται. Μυϊκά αποτυπώ ματα ίσα, 
μόλις δ ιακρ ίνοντα ι. Εσωτερικά δεν ε ίνα ι μαργαριτώδες.

Ζουν: σε μεγάλα βάθη σε βυθό με ιλύ, άμμο, βιογενή και άλλα 
θρύμματα. Τρέφονται με μικρά καρκινοειδή, άλλα μαλάκια, 
τρηματοφόρα κ .λ .π . Τα βράγχιά τους έχουν αντικατασταθεί 
από ένα μυώδες διάφραγμα (Δ ιαφραγματο-βράγχια) που μαζί με 
τα σ ιφ ώ νια  ρυθμίζει την είσοδο και έξοδο του νερού από τη 
μανδυακή κοιλότητα. Τα μικρά τεμάχια  της τροφής που 
ε ισέρχοντα ι με το νερό, μεταφέρονται στο στόμα με τη 
βοήθεια π ιθανόν του ποδιού τους.

C uspidaria (C uspidaria) rostra ta , (SPENGLER, 1793).
10-25mm μήκος.

Από όλα τα είδη της οικογένειας, το είδος C. rostrata έχε ι το 
μακρύτερο ρύγχος. Το μήκος του φ τάνει σχεδόν το μήκος του 
υπόλοιπου οστράκου. Όστρακο ω οειδές εύθραυστο, σχεδόν 
ανισόπλευρο, ισόθυρο, με την αριστερή θυρίδα ελαφρώς π ιο  
κυρτή από τη δεξιά. Οι σπόνδυλοι βρίσκονται στο εμπρόσθιο 
τμήμα του οστράκου. Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με 
πολύ λεπτές  συγκεντρικές γραμμές κα ι μια τρόπ ιδα  που 
αρχίζει από τους σπονδύλους και καταλήγει στο ρύγχος στην 
π ίσω  πλευρά. Κλείθρο με ένα μικρό πλευρικό δόντι στη δεξιά 
θυρίδα. Λ ιγαμέντο εσωτερικό σε τρ ιγω νικό χονδροφόρο κα ι με 
μικρό λ ιθόδεσμα. Μυϊκά αποτυπώ ματα μικρά, σχεδόν ίσα. Χείλη 
απλά. Μανδυακή γραμμή κυματιστή, εκε ί που αρχίζει το 
ρύγχος.

Ζουν: στη βαθυπαράλια ζώνη, σε βυθό με ιλύ. Σαρωνικός, 
Κυκλάδες, Β. Ευβοϊκός.

Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Δ. και Α. Ατλαντικός, από 
τη Νορβηγία μέχρ ι τις ακτές της Δ. Αφρικής.

C uspidaria (C uspidaria) cuspidata, (O LIV I, 1792).
10-20mm μήκος .

Ό στρακο λεπτό , εύθραυστο, χαρακτηριστικού σχήματος, με 
βραχύτερο ρυγχοειδές άκρο από το προηγούμενο. Ισόθυρο, 
ανισόπλευρο. Εμπρόσθια περιοχή τριγω νική με στρογγυλεμένο 
άκρο, π ίσ ω  προεκτε ίνετα ι σχηματίζοντας ρύγχος με άνοιγμα 
στο άκρο του. Το μήκος του ρύγχους δεν φ τάνει ποτέ το μήκος 
του υπόλο ιπου οστράκου. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με λεπτές 
συγκεντρικές γραμμές. Κλείθρο με ένα πλευρικό δόντι σαν 
έλασμα στη δεξιά θυρίδα. Λ ιγαμέντο εσω τερικό σε 
χονδροφόρο, με λιθόδεσμα. Μυϊκά αποτυπώ ματα, το εμπρός 
παχύτερο από το π ίσω . Μανδυακή γραμμή με αβαθή κόλπο. 
Χ είλη απλά. Χρώ μα λευκό και εσω τερικά με ελαφρές γαλάζιες 
αποχρώ σεις.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ, θρύμματα στην υποπαράλια  ζώνη. 
Σαρωνικός, Κυκλάδες, Β. Ευβοϊκός.

Γ εω γραφ ική εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, από τις 
ακτές της Νορβηγίας μέχρι τις ακτές της Δ. Αφρικής.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Pandoridae

Οι Πανδώρες πήραν το όνομά τους από την Πανδώρα. Η 
ο ικογένεια  Pandoridae, όπως και η Thraciidae ανήκουν στα 
ανω μαλοδεσμω τά. Το λευκό όστρακό τους ε ίνα ι επίμηκες, 
εμπρός στρογγυλεμένο, π ίσω  ρυγχοειδές. Ανισόπλευρο, 
ανισόθυρο, με την αριστερή θυρίδα συνήθως π ιο  κυρτή από τη 
δεξιά. Συχνά το ραχια ίο άκρο της μιας θυρίδας υπερκαλύπτει 
το άλλο. Εμπροσθόγυρο. Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  τραχιά  με 
συγκεντρικές γραμμές. Περιοχή κλείθρου ασαφής. Κλείθρο 
χωρίς δόντια. Λ ιγαμέντο εσωτερικό σε χονδροφόρο, 
υποστηρίζετα ι σε λιθόδεσμα, το οποίο  συχνά δεν δ ιατηρείτα ι. 
Μανδυακή γραμμή διακεκομμένη, χω ρίς κόλπο. Μυϊκά 
αποτυπώ ματα σχεδόν ίσα. Εσωτερικά μαργαριτώδες.

Ζουν: σε ρηχά κυρίως νερά. Τα νεαρά άτομα στερεώ νοντα ι με 
τη βύσσο τους, που τη χάνουν όταν ωριμάσουν. Τα ενήλικα 
κάθονται στην άμμο με την κυρτή θυρίδα προς τα κάτω. Καμιά 
φορά χώ νοντα ι όχ ι πολύ βαθιά στην άμμο και αφήνουν να 
προεξέχουν τα κοντά και χωρισμένα σ ιφ ώ ν ια  τους.

Pandora (Pandora) inaequivalv is, (L ., 1758).25-40m m
μήκος.

Όστρακο λεπ τό , εύθραυστο, ωοειδές επίμηκες, π ίσ ω  ανοικτό. 
Έντονα ανισόθυρο, με τη δεξιά θυρίδα επ ίπ εδη  κα ι την 
αριστερή κυρτή. Εμπρός βραχύ στρογγυλεμένο, π ίσ ω  επίμηκες 
ρυγχοειδές. Σπόνδυλοι μικροί, εφ άπτοντα ι, με κλίση προς τα 
εμπρός. Μ ηνίσκος επιμήκης, στενός, άλως λογχοειδής. 
Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  γυαλιστερή με συγκεντρικές γραμμές. 
Στην περ ιοχή του ρύγχους φέρει δύο ραβδώσεις κα ι αυλάκια. Η 
δεξιά θυρίδα φ έρει ένα κύριο δόντι και η αριστερή ένα κοίλω μα 
γ ια  το δόντι της δεξιάς. Και στις δύο θυρίδες υπάρχει κοίλω μα 
για τον χόνδρο του λιγαμέντου. Χ είλη  απλά, αιχμηρά. 
Εσωτερική επ ιφ ά νε ια  γυαλιστερή, μαργαριτώδης, ιρ ιδ ίζε ι. 
Μανδυακή γραμμή χωρίς κόλπο. Μυϊκά αποτυπώ ματα σχεδόν 
στρογγυλά. Περιόστρακο μεμβρανώδες, γκριζωπό.

Ζουν: σε βυθό με άμμο, ιλύ, στην υπο-κα ι βαθυπαράλια ζώνη. 
Σαρωνικός.

Γεωγραφική__εξάπλωση: Μεσόγειος, Α τλαντικός, από τις
Βρετανικές ακτές μέχρι τις ακτές του Μαρόκου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Lvonsiidae

Κοχύλια λεπτά , μικρού μεγέθους, υαλώδη. Το θολωτό 
όστρακό τους ε ίνα ι σχεδόν ισόθυρο και ανισόπλευρο, ανοικτό, 
ωοειδές, επ ίμηκες π ίσω . Εξωτερική επ ιφ ά νε ια  με ακτινωτές 
ραβδώσεις κα ι γραμμές. Χωρίς κλείθρο με μικρό εσωτερικό 
λ ιγαμέντο που στηρίζεται σε λιθόδεσμο. Μανδυακή γραμμή με 
μικρό κόλπο. Συχνά φέρει περιόστρακο. Εσωτερικά 
μαργαριτώδες.

Ζουν: σε βυθούς με άμμο, άργιλλο κ .λ .π . σε δ ιάφορα βάθη.
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Lyonsia norw eg ica , (CHEMNITZ, 1788). 25-31mm μήκος.

Όστρακο λεπτό  και εύθραυστο, σχεδόν ωοειδές, 
ανισόπλευρο, εμπρός στρογγυλεμένο, στην π ίσω  πλευρά 
κομμένο κα ι ανοικτό. Σχεδόν ισόθυρο, με την αριστερή θυρίδα, 
λίγο π ιο  κυρτή από τη δεξιά. Σπόνδυλοι εμπρός από τη μεσαία 
γραμμή. Εξωτερική επ ιφ άνε ια  με πολύ λεπτές κυματιστές 
συγκεντρικές ραβδώσεις, καθώς και κοκκώδεις ακτινωτές 
γραμμές. Κλείθρο χωρίς δόντια. Λ ιγαμέντο εσωτερικό, σε 
στενό αυλάκι, στηριγμένο σε λιθόδεσμα. Μανδυακή γραμμή σε 
βαθύ κόλπο. Μυϊκά αποτυπώματα σχεδόν ίσα. Χρώμα λευκό. 
Συνήθως φ έρει περιόστρακο ανοικτού καστανού χρώματος. 
Εσωτερικά γυαλιστερό μαργαριτώδες.

Ζουν: σε βυθό με ιλύ, στην υπο-και βαθυπαράλια ζώνη.
Γεωγραφική εξάπλωση: Μεσόγειος, Ατλαντικός, από την 

Ισλανδία, τη Νορβηγία μέχρι τις ακτές του Μαρόκου, Κανάρια 
νησιά.
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5)ΑΠΛΑΚΟ Φ Ο ΡΑ

Τα Α πλακοφ όρα είνα ι θαλάσσια Μ αλάκια με σώμα κυλινδρικό 
επ ίμηκες που μο ιάζει με σκουλήκι. Το μήκος τους π ο ικ ίλ λ ε ι από 
(5) έως (30) εκατοστά. Εμφανίζουν αμφ ίπλευρη συμμετρία , δεν 
έχουν ευδιάκριτο κεφάλι, ούτε το χαρακτηριστικό πό δ ι των 
άλλων Μ αλακίων. Το σώμα τους περ ιβάλλετα ι από μανδύα όπου 
υπάρχουν ασβεστιτικές βελόνες. Φέρουν ράδουλα. Είναι 
νεκροφάγο, σαρκοφάγο και τρέφονται με Υδρόζωα.

Ζουν: συνήθως στα βαθιά νερά σε βυθό με ιλύ.
Υπάρχουν 250 περίπου είδη σ ’ όλο τον κόσμο. Στη Μεσόγειο 

αναφέρονται (36) είδη. Χωρίζονται στα: (ΟβυάοΐΌνβθίθ) 
Ουροβοθριδιωτά κα ι (βοΙβηοραείΓθε) Σωληνόγαστρα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ: ΑΝΙΜ ΑϋΑ
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΜΑΛΑΚΙΑ
ΟΜΟΤΑΞΙΑ: ΑΠΛΑΚΟΦΟΡΑ

6) ΜΟΝΟΠΛΑΚΟΦΟΡΑ

Τα θαλάσσια  αυτά Μαλάκια ήταν παλα ιότερα γνωστά μόνο ως 
απολιθώ ματα. Το 1952, όμως, κατά την έρευνα Δανικής 
αποστολής δυτικά της Costa Rica, βρέθηκαν σε βάθος 3.570 
μέτρων (10) ζωντανοί αντιπρόσω ποι του γένους Neopilina. 
Αργότερα βρέθηκαν και στον Ατλαντικό, στον Κόλπο του Άντεν 
και στα βόρεια της Χαβάης.

Είναι οργανισμοί πρωτόγονοι κα ι έχουν δώ σει αφορμή για 
πολλές συζητήσεις σχετικά  με την προέλευση των Μ αλακίων. 
Το όστρακό τους είνα ι τριβλιοειδές και μο ιάζει με το όστρακο 
της Patella, που ανήκει στα Γαστερόποδα. Το σημαντικότερο 
γνώρισμά τους ε ίνα ι η μεταμέρεια που εμφανίζουν τα διάφορα 
όργανα (5 ζεύγη βράγχια, 6 ζεύγη νεφ ρίδ ια , 5 ζεύγη μυών). 
Έχουν δ ιάχυτο νευρικό σύστημα όπως και ο ι Χ ιτώνες. 
Εμφανίζουν αμφ ίπλευρη συμμετρία, έχουν κεφ άλι, πόδ ι και 
φέρουν ράδουλα.

Ζουν: στα βαθιά νερά. Τα πιο  γνωστά γένη ε ίνα ι τα Neopilina, 
Verna κα ι Laevipilina. Στη Μεσόγειο ζει το είδος Neopilina 
zografi.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΜΟΤΑΞΙΑ:

ΑΝΙΜ ΑϋΑ
ΜΑΛΑΚΙΑ
ΜΟΝΟΠΛΑΚΟΦΟΡΑ
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7) ΚΕΦΑΛΟΠΟΔ A

Τα Κεφ αλόποδα είνα ι από τα αρχαιότερα και π ιο  εξελιγμένα 
Μ αλάκια. Περιλαμβάνουν τα γνωστά χταπόδια , τις σουπιές, τα 
καλαμάρια , τον αργοναύτη και το ναυτίλο. Μερικά είδη, όπως οι 
Α μμω νίτες κα ι ο ι Βελεμνίτες, έζησαν σε αφθονία κατά τον 
Π αλαιοζω ικό κα ι Μεσοζωικό αιώνα και εξαφανίστηκαν κατά το 
τέλος του Κρητιδικού. Ο μόνος ζωντανός αντιπρόσω πος από 
την πλούσ ια  αυτή ομάδα ε ίνα ι ο ναυτίλος, που θεω ρείται 
ζωντανό απολίθω μα  και ζει σήμερα στα νερά του Ινδικού 
ωκεανού.

Όλα τα Κεφαλόποδα ε ίνα ι θαλάσσια πελαγ ικά  ή βενθονικά 
κα ι ζουν κοντά στις  ακτές, αλλά κα ι σε πολύ μεγάλα βάθη. Το 
μέγεθος τους π ο ικ ίλ λ ε ι από μερικά εκατοστά μέχρι μερικά 
μέτρα. Το γ ιγαντ ια ίο  καλαμάρι Αρχιτευθίς (Architeuthis) φθάνει 
τα (20) μέτρα. Πρόσφατα βρέθηκε στη θαλάσσια περ ιοχή της 
Καρύστου το καλαμάρι Θυσανοτευθίς (Thysanoteuthis rhombus) 
που το μήκος του φθάνει το (1,5) μέτρο.

Τα περ ισσότερα  Κεφαλόποδα που ζουν σήμερα, δεν έχουν 
όστρακο. Ο ρισμένα είδη, όπως η σουπ ιά  (Sepia) και το 
καλαμάρι (Loligo) φέρουν εσωτερικό ασβεστολιθ ικό ή κεράτινο 
όστρακο απλό ή πολυθάλαμο (Spirula). Ο ναυτίλος φέρει 
εξωτερικό όστρακο.

Παρουσιάζουν αμφ ίπλευρη συμμετρία. Έχουν μεγάλο κεφ άλι 
και μάτια . Το πό δ ι τους μετατοπίστηκε εμπρός, ενώθηκε με το 
κεφ άλι κα ι δ ιαχω ρίστηκε σε δύο τμήματα, στους βραχίονες και 
στο σ ίφ ω να . Οι βραχίονες ε ίνα ι μυώδεις, περιβάλλουν το στόμα 
και φέρουν μυζητικές κοτύλες (βεντούζες). Βοηθούν στη 
σύλληψη της τροφής, στη μετακίνηση του ζώου κα ι στην 
αναπαραγωγή, (ε ίνα ι οκτώ στα Ο κτάπωδα και δέκα στα 
Δεκάποδα). Σε ορισμένα είδη μπορεί να ε ίνα ι και περ ισσότεροι.

Μ ετακινούνται με τη βοήθεια των βραχιόνων, εκτοξεύοντας 
από το σ ιφ ώ ν ι τους το νερό που μπα ίνε ι από τη μανδυακή 
κοιλότητα. Με την απότομη κίνηση του νερού προς μία 
κατεύθυνση το ζώο μετακινείτα ι προς την αντίθετη. Ο σίφωνας 
ε ίνα ι μυώδης, πολύ ευκίνητος και μπορεί να αλλάξει 
κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να 
θεωρούνται τα Κεφαλόποδα από τα π ιο  ευκίνητα ζώα.

Στο κεφ ά λ ι έχουν δύο πλευρικά μάτια, σχεδόν τέλεια , σαν 
του ανθρώπου κα ι π ίσω  από αυτά έχουν το ακουστικό όργανο. 
Το νευρικό τους σύστημα ε ίνα ι σύνθετο και περ ιλαμβάνει έναν 
τύπο “εγκεφ άλου” που περ ιβάλλετα ι από μια θήκη-κάψα και 
μο ιάζει πολύ με το κρανίο των σπονδυλοζώων. Στο στόμα 
υπάρχουν, η υποτυπώδης ράδουλα και η μασητική συσκευή που 
θυμίζει ράμφος παπαγάλου. Είναι ζώα αρπακτικά και τρέφονται 
με άλλα Μ αλάκια, καβούρια και ψάρια. Τα Κεφαλόποδα έχουν 
αναπτύξει ιδ ια ίτερα  μέσα γ ια  την προστασία  τους, όπως η 
ικανότητα να αλλάζουν γρήγορα το χρώμα τους με τα 
χρω ματοφ όρα κύτταρα που έχουν στην επ ιδερμίδα. Τα κύτταρα 
αυτά ελέγχοντα ι από το νευρικό σύστημα και αντιδρούν στα 
οπτ ικά  ερεθίσματα. Παράλληλα, όταν το ζώο βρεθεί σε κίνδυνο
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εκκρ ίνει μελάνι από το μελανοφόρο σάκκο, θολώνει το νερό και 
ξεφεύγει με γρήγορες κινήσεις.

Είναι ζώα γονοχωριστικά, το αρσενικό ε ίνα ι συχνά πολύ 
μικρότερο από το θηλυκό και παρουσιάζουν το φαινόμενο του 
φυλετικού διμορφ ισμού. Τα αυγά προστατεύονται συνήθως από 
σκληρή μεμβράνη ή έχουν ανάμεσά τους ζελατινώδες υλικό και 
επ ιπλέουν ή κολλούν σε σκληρά αντικείμενα. Ο θηλυκός 
Αργοναύτης (Argonauta) εκκρίνει μ ια  άσπρη θήκη μέσα στην 
οποία  αποθέτει τα αυγά του.

Η ομοταξία  Κεφαλόποδα περ ιλαμβάνει τα Αμμω νιτοειδή 
(έχουν εκλε ίψ ει), Ναυτιλοειδή - (Τετραβράγχια) κα ι Κολεοειδή - 
(Δ ιβραγχιω τά). Τα Κολεοειδή δ ιακρίνονται σε Ο κτάποδα και 
Δεκάποδα. Ε ίναι γνωστά 700 είδη περίπου. Για τη Μεσόγειο 
αναφέρονται 60 είδη.

Η ο ικογένεια  Sepiidae περ ιλαμβάνει τις γνωστές σουπιές. Το 
σώμα τους ε ίνα ι ωοειδές με πτερύγιο σε όλο το μήκος του 
μανδύα. Φέρουν (4) ζεύγη βραχιόνων με (2-4) σειρές βεντούζες 
και ένα ζεύγος κεραίες με (4-8) ζεύγη βεντούζες. Εσωτερικά 
στη ραχ ια ία  πλευρά του μανδύα φέρουν όστρακο 
ασβεστολιθ ικό, πορώδες, με μικρό ρύγχος στο άκρο. Το χρώμα 
τους π ο ικ ίλ λ ε ι, μπορεί να είνα ι καστανό, μαύρο, κίτρινο, 
ανάλογα με το περ ιβάλλον όπου ζουν.

Ζουν: ελεύθερα, κοντά στο βυθό, σε θερμές κα ι εύκρατες 
περ ιοχές. Τρέφοντα ι με καρκινοειδή και μικρά ψάρια.

Sepia o ffic in a lis , (L ., 1758). Μ ήκος έω ς 45 cm.

Σώμα ωοειδές, στρογγυλεμένο π ίσ ω , περ ιβά λλετα ι από ένα 
στενό πτερύγιο  σε όλο το μήκος του μανδύα. Γύρω από το 
στόμα υπάρχουν (4) ζεύγη βραχιόνων και ένα ζεύγος κεραίες. 
Το χρώ μα του σώματος π ο ικ ίλλε ι κα ι μεταβάλλετα ι ανάλογα με 
το περ ιβάλλον όπου ζει, συνήθως ε ίνα ι καστανό με γραμμώσεις. 
Όστρακο εσω τερικό ασβεστολιθικό, ευρύ, ραχια ίο  με μικρό 
ρύγχος στο άκρο και πολλές αυξητικές γραμμές. Η Sepia 
offic ina lis  ε ίνα ι αρκετά διαδεδομένο είδος.

Ζει: στη Μ εσόγειο, στον Ατλαντικό, σε βάθος από (0-100) 
μέτρα, ανάλογα με την εποχή. Προτιμά βυθούς με άμμο και 
λάσπη. Στα μεγαλύτερα βάθη αρκετά διαδεδομένη ε ίνα ι και η 
Sepia orbignyana, (FERUSSAC 1826). Νηκτικό είδος μικρότερο 
με καστανοκόκκινο χρώμα κα ι με ρύγχος στο όστρακο που 
ξεπερνάει το άκρο του μανδύα. Η Sepia elegans, (BLAINVILLE, 
1827), πολύ π ιο  μικρή με μήκος (9cm) περ ίπου, ζει ακόμη 
βαθύτερα από (40-450) μέτρα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟ:
ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΜΟΤΑΞΙΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

ANIMALIA
ΜΑΛΑΚΙΑ

ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ
Sepiidae



Loligo vulgaris (καλαμάρι FAO) Todarodes sagittatus (θράψαλο FAO)

α. Οι ισχυρές γνάθοι των Κεφαλοπόδων 
που μοιάζουν με το 
ράμφος του παπαγάλου

β. Το εσωτερικό όστρακο 
του καλαμαριού (Ζ.ο//ρο)

γ. Το «κόκαλο της οουπιάς» 
είναι εσωτερικό όστρακρ που 
ρυθμίζει την πλεύση του ζώου

yUUt 16 rnasuhuia (μοσχοχτάποδο hAO)
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Lo lio in idae

Η ο ικογένεια  Loliginidae ανήκει στα Δ εκάποδα και 
περ ιλαμβάνει τα γνωστά καλαμάρια. Το σώμα τους είνα ι 
συνήθως ωοειδές. Στο π ίσω  άκρο φέρουν πτερύγια 
χαρακτηριστικού σχήματος για κάθε είδος. Γύρω από το στόμα 
φέρουν (4) ζεύγη βραχιόνων με (2) σειρές βεντούζες κα ι ένα 
ζεύγος κεραίες με (4) σειρές βεντούζες. Στα αρσενικά άτομα ο 
αριστερός βραχίονας του τέταρτου ζεύγους στην κοιλιακή 
πλευρά ε ίνα ι διαφοροποιημένος.

Ζουν: σε όλες τις θάλασσες του κόσμου εκτός από τις 
πολ ικές  περ ιοχές  και μεταναστεύουν ανάλογα με τις 
θερμοκρασιακές αλλαγές. Τρέφονται με μικρά ψάρια και 
καρκινοειδή.

Έχουν ευρεία εξάπλωση.

Loligo vu lg a ris , (LMCK, 1799).

Σώμα επ ίμηκες, σχεδόν κυλινδρικό, με μήκος έως (45cm). 
Ό στρακο εσω τερικό κατά μήκος της ραχια ίας πλευράς του 
σώματος, λεπτό , κεράτινο, κοινώς πέννα. Τα τριγωνικά 
πτερύγια καταλαμβάνουν τα (2/3) του π ίσ ω  τμήματος του 
μανδύα σε αντίθεση με το είδος Todarodes sagittatus, (LMCK, 
1798), το γνωστό θράψαλο, του οποίου τα πτερύγια βρίσκονται 
πολύ π ιο  κοντά στο π ίσω  άκρο του μανδύα. Γύρω από το στόμα 
φέρουν (4) ζεύγη βραχιόνων με (2) σειρές βεντούζες και ένα 
ζεύγος κεραίες με (4) σειρές βεντούζες. Το χρώ μα τους είνα ι 
ρόδινο κα ι αλλάζε ι εύκολα με τα χρω ματοφόρα κύτταρα του 
μανδύα, ανάλογα με το περιβάλλον. Ε ίναι είδος νηριτικό και 
νηκτικό.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: A raonautidae

Η ο ικογένε ια  Argonautidae ανήκει στα Οκτάποδα. 
Π εριλαμβάνει το είδος Argonauta argo, (L., 1758), τον
αργοναύτη, το μόνο είδος που ζει στη Μεσόγειο. Είναι 
επ ιπ ελα γ ικό  νηκτικό και κοσμοπολίτ ικο . Ε ίναι γνωστό για το 
λευκό και εύθραυστο κέλυφος που κατασκευάζει μόνο το 
θηλυκό άτομο για  να τοποθετήσει τα αυγά του, μια θήκη που 
εκκρ ίνετα ι κα ι συγκροτείται από τους πλοκάμους του ζώου. 
Εμφανίζουν έντονα το φαινόμενο του φυλετικού διμορφισμού. 
Το θηλυκό άτομο είνα ι (10-15) φορές μεγαλύτερο από το 
αρσενικό που ε ίνα ι πολύ μικρότερο και φθάνει τα (15mm).
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Octopodidae

Στην ο ικογένεια  Octopodidae ανήκουν τα γνωστά χταπόδ ια  
που έχουν ιδ ια ίτερη  σημασία για την αλιε ία . Η μεγαλύτερη 
αλ ιε ία  χτα πο δ ιώ ν  γ ίνετα ι από την Ιαπω νία  και από τις χώρες 
της Μ εσόγειου. Θεωρούνται βενθονικοί οργανισμοί και ζουν σε 
όλα τα βάθη. Το σώμα τους συνήθως ε ίνα ι σφ α ιρ ικό  με (8) 
βραχίονες, χω ρ ίς  κεραίες.

O ctopus vu lg a ris , (L ., 1758). 9cm - 1m.

To σώ μα τους ε ίνα ι σφαιρικό, με μανδύα ωοειδή. Το μήκος 
τους συνήθως ε ίνα ι (50-70cm), φθάνει όμως μέχρι και το ένα 
μέτρο, μαζί με τους βραχίονες. Φέρει (4) ζεύγη βραχιόνων με 
δύο σειρές βεντούζες, από τα οποία  το πλευρικό ε ίνα ι λίγο 
μεγαλύτερο από τα άλλα. Ανάμεσά τους, κοντά στη βάση, 
υπάρχει μεμβράνη. Τα αρσενικά άτομα έχουν διαφοροποιημένο 
το άκρο του τρίτου βραχίονα. Χρώμα γκρί, καστανό ρόδινο. 
Κ οσ μοπολίτ ικο  είδος, προτιμάει τις ζεστές θαλάσσιες περιοχές 
της Μ εσογείου, του Ατλαντικού και του Ειρηνικού.

Ζει: κοντά στ ις  ακτές καλά καμουφλαρισμένο, ώστε να μη 
δ ιακρ ίνετα ι εύκολα ανάμεσα στους βράχους του βυθού. 
Τρέφονται με μ ικρά μαλάκια, καρκινοειδή και ψάρια.
Ά λλα  γνωστά βενθικά χταπόδ ια  που ανήκουν στην ίδ ια  τάξη 
ε ίνα ι το είδος Octopus macropus, (RISSO, 1826), η μελιδόνα, με 
δύο σειρές βεντούζες στους λεπτούς κα ι μακρείς βραχίονες και 
χαρακτηρ ιστικό  χρώμα κόκκινο με λευκές κηλίδες, καθώς και τα 
είδη Eledone cirrhosa, (LMCK, 1798) και Eledone moschata, 
(LMCK, 1798), γνωστά ως μοσχοχτάποδα, με μια σειρά 
βεντούζες στους βραχίονες.



Γ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΚΤΡΟΦΗ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 

1. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΔΙΩΝ

α) Εκτροφή των μυδιών:

Το μύδι ε ίνα ι πολύ κοινός οργανισμός κυρίως στις κεντρικές 
και βόρειες περ ιοχές της Μεσογείου καθώς και στη Μαύρη 
Θ άλασσα. Ζει, συνήθως, σε αβαθείς παράκτιες περ ιοχές των 
οποίω ν το βάθος δεν ξεπερνά τα δέκα μέτρα και των οποίω ν ο 
πυθμένας ε ίνα ι μάλλον σκληρός.

Η ελεγχόμενη παραγωγή των μυδιών άρχισε πριν από τριάντα 
περ ίπου χρόνια . Σήμερα πραγματοπο ιε ίτα ι η μεγάλη κλίμακα 
κυρίως στην Ιταλία  και στην Ισπανία.

Το κρέας των μυδιών περ ιέχε ι εξαιρετικής ποιότητας 
πρωτεΐνες, μεταλλ ικά  άλατα και β ιταμίνες. Είναι εξαιρετικά 
εύγευστο, γ ια όσους, ωστόσο, αρέσει η ιδιάζουσα μαλακή υφή 
και γεύση του. Σπάνια  καταναλώνεται ωμό. Συνήθως σερβίρεται 
τηγανητό ή μαγειρεμένο με πολλούς τρόπους, ενώ σε πολλές 
περ ιπ τώ σ ε ις  κονσερβοποιείτα ι.

β) Γενικά ανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά:

Το επ ιστημονικό  όνομα των μυδιών ε ίνα ι ΜγΜυε
ρβΙΙορΓονϊηοΙβΙϊβ, κα ι ανήκουν στην ο ικογένεια  των ΜγϋΙΙάοθ.

Ό πως όλο ι ο ι οργανισμοί της κατηγορίας αυτής έτσ ι και τα 
μύδια χαρακτηρίζονται από την παρουσία δύο θυρών ή 
οστράκων. Μέσα στην κοιλότητα που δημιουργούν τα όστρακα 
βρίσκονται τα μαλακά μέρη του σώματος των μυδιών. Τα 
όστρακα κλείνουν ερμητικά και ανοιγοκλείνουν γ ια  τις 
αναπνευστικές τους, (δέσμευση του οξυγόνου του νερού), 
καθώς κα ι γ ια  τ ις  δ ιατροφ ικές τους (φ ιλτράρ ισμα  του νερού και 
συγκράτηση, κυρίως, φυτοπλαγκτονικώ ν οργανισμών) ανάγκες.

Το σχήμα των θυρών ε ίνα ι μάλλον επ ιμήκες και το χρώμα 
τους μελανοϊώ δες. Η εσωτερική επ ιφ ά νε ια  των θυρών είναι 
λε ία  κα ι χαρακτηρίζετα ι από την παρουσία των αποτυπω μάτων 
που αφήνουν ο ι μύες του ποδός, του βύσσου και ο πρόσθιος 
προσαγωγός μυς. Το πόδι ε ίνα ι ένα στενόμακρο μέρος του 
σώ ματος το οπο ίο  σε άλλα είδη δίθυρων μαλακίω ν (όπως τα 
κυδώνια, ο ι γυαλιστερές κ.α.) ε ίνα ι πολύ περισσότερο 
αναπτυγμένο κα ι χρησ ιμοπο ιε ίτα ι γ ια  τη μετακίνησή τους. Στα 
μύδια, που δεν μετακινούνται, έχει ατροφήσει. Ο βύσσος είνα ι 
εξω τερικό σω ματικό  εξάρτημα, που δ ίνε ι την εντύπωση πολλώ ν 
ινών, κα ι το οπο ίο  χρησιμεύει για τη συγκράτηση ή τη στήριξη 
των μυδιών σε κατάλληλα υποστρώματα. Με άλλα λόγια τα 
μύδια καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της ζωής τους, εκτός από τα 
προνυμφ ικά  τους στάδια, ε ίνα ι προσκολλημένα στο ίδ ιο  μέρος. 
Δεν έχουν ικανότητα να μετακινηθούν. Οι προσαγωγοί μύες 
ε ίνα ι εκε ίνο ι που μετακινούν και κρατούν σε επαφή τα όστρακα 
μεταξύ τους.
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Είναι ευρύαλοι και ερύθερμοι οργανισμοί, οι οπο ίο ι 
δ ιατρέφ οντα ι με φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς και πολύ 
μικρού μεγέθους οργανικά σω ματίδ ια  που αιωρούνται στο νερό. 
Η λήψη της τροφής πραγματοπο ιε ίτα ι με φ ιλτράρ ισμα  του 
νερού που επ ιτυγχάνετα ι με το άνοιγμα και το κλείσ ιμο των 
θυρών. Οι φ υτοπλαγκτονικο ί οργανισμοί και τα οργανικής 
φύσεως σω μα τ ίδ ια  συγκρατώνται από τα βράγχια και στη 
συνέχεια  μεταφ έρονται, με κατάλληλες κινήσεις των βράγχιων, 
στο στόμα. Ό ταν η θερμοκρασία κα ι η αλατότητα του νερού 
βρ ίσκονται σε ικανοπο ιητικά  επ ίπεδα, υπολογ ίζετα ι ότ ι ο όγκος 
του νερού που φ ιλτράρετα ι ε ίνα ι περ ίπου 50-100 φορές 
μεγαλύτερος από τον όγκο του μυδιού.

Είναι γονοχω ρ ιστικο ί οργανισμοί και η περίοδος
αναπαραγωγής τους είνα ι, σχετικά , πολύ μεγάλη.
Π ραγματοπο ιε ίτα ι κατά τους φθινοπωρινούς, χειμερινούς και 
κατά τους μήνες της ανοίξεως. Σημειώ νεται, ωστόσο, ότ ι η 
χρονική δ ιάρκεια  της σεξουαλικής ωριμότητας και βέβαια της 
αναπαραγωγής τους, επηρεάζεται πάρα πολύ από τη 
θερμοκρασία του νερού. Γενικά, η αναπαραγωγική
δραστηριότητα σταματά, όταν η θερμοκρασία του νερού είνα ι 
ίση Π χαμηλότερη από 7,5° Ο.

Η γονιμοπο ίηση των αυγών πρα γματοπο ιε ίτα ι μέσα στο νερό 
στο οπο ίο  ελευθερώνονται τα αυγά κα ι το σπέρμα. Σημειώ νεται 
ότ ι κάθε θηλυκό μύδι παράγει περίπου 5-12 εκατομμύρια αυγά 
κάθε χρόνο. Η επώαση διαρκεί περίπου 4 ώρες και μετά την 
εκκόλαψη εμφ ανίζοντα ι οι πρώτες προνυμφ ικές μορφές των 
μυδιών. Η συνολική χρονική διάρκεια των προνυμφ ικώ ν σταδίων 
κατά τα οπ ο ία  πραγματοποιούνται όλες οι μεταμορφώσεις 
τους, ε ίνα ι της τάξεως των περίπου δέκα εβδομάδων.

Στο τέλος της περιόδου αυτής, τα μύδια με τη βοήθεια του 
ποδός και του συστήματος κολυμβήσεως που ακόμη έχουν, 
μπορούν και πραγματοποιούν μετακινήσεις έως ότου βρουν το 
καταλληλότερο σημείο ή υπόστρωμα για την εγκατάστασή 
τους.

Ως φ υσ ιολογ ική  σχέση μεταξύ της η λ ικ ία  τους και του μήκους 
τους θεω ρείτα ι η ετήσια αύξηση τους σώματος τους κατά 25 
χ ιλ ιο σ τά , γ ια  τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Κατά την περίοδο της κύριας αναπτύξεώς τους (δηλαδή, μετά 
από την μόνιμη προσκόλλησή τους), η αύξηση του σωματικού 
τους βάρους καθορίζεται από τα βασικά χημικά, φ υσικά και 
βέβαια τα β ιολογικά χαρακτηριστικά του νερού της περιοχής 
που έχουν εγκατασταθεί. Η αλατότητα, η ρύπανση, η μόλυνση, 
η περ ιεκτ ικότητα  του νερού σε οξυγόνο, η ύπαρξη ή όχι 
παλ ιρρο ϊκώ ν ή άλλων μορφών κινήσεων του νερού, καθώς και 
το ύψος της πρωτογενούς παραγωγής, ε ίνα ι τα βασικότερα από 
τα χα ρακτηρ ιστικά  αυτά.

Το μήκος των μυδιών κυμαίνεται από 7-11 εκατοστά χωρίς να 
αποκλε ισθε ί η ανεύρεση ατόμων μικρότερου ή μεγαλύτερου 
μεγέθους. Ά λλω στε κατά τη φυσική ανάπτυξή τους, τα μύδια 
παρουσιάζουν σ χετ ικά  μεγάλο εύρος αναπτύξεώς όχ ι μόνο από 
περ ιοχή σε περιοχή, αλλά και σε πληθυσμούς της ίδιας 
περιοχής.
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γ) Ελεγχόμενη παραγωγή των μυδιών:

Η ελεγχόμενη παραγωγή των μυδιών πραγματοπο ιε ίτα ι 
κυρίως με ημ ιεκτατ ικά  συστήματα, τα οποία, όμως, σε πολλές 
π ερ ιπ τώ σ ε ις  μπορεί να χαρακτηριστούν ως εντατικά . Αυτό 
ο φ ε ίλετα ι στο γεγονός ότι η ανθρώπινη επέμβαση στη διατροφή 
των μυδιών, δε μπορεί παρά να προσαρμοστεί στον τρόπο με 
τον οπο ίο  πραγματοπο ιε ίτα ι στη φύση. Κι αυτό επειδή τα μύδια 
ε ίνα ι α π ο κλε ισ τ ικά  σχεδόν φυτοπλαγκτονοφάγοι οργανισμοί. 
Έ τσ ι, η ανθρώπινη επέμβαση περ ιορ ίζετα ι, θα λέγαμε, στις 
κατασκευές εκτροφής, αφού βέβαια προσδ ιορ ιστε ί η 
κατάλληλη, γ ια  την εγκατάσταση της μονάδας, περ ιοχή. Στις 
π ερ ιπ τώ σ ε ις  αυτές η εκτροφή πρέπε ι να πραγματοποιηθεί σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις στην ξηρά και η τροφή να ε ίνα ι, ή 
φ υτοπλαγκτον ικο ί οργανισμοί από ελεγχόμενη καλλιέργεια  ή 
σκόνη (δηλ. πολύ μικρού μεγέθους σω ματίδ ια ) διάφορων 
κατάλληλω ν φ υτικώ ν ιστών.

Ο συνηθέστερος, λο ιπόν τρόπος ελεγχόμενης παραγωγής των 
μυδιών εφ αρμόζετα ι μέσα σε κατάλληλες, θαλάσσιω ν ή 
υφάλμυρων νερών, περιοχές. Π ραγματοποιείτα ι με τη λεγάμενη 
αναρτημένη μέθοδο. Κατά τη μέθοδο αυτή, τα μύδια, πολύ 
μικρού μεγέθους που συλλέγονται, συνήθως, από φυσικούς 
πληθυσμούς τοποθετούνται μέσα σε σάκους από δίχτυ ο ι οπο ίο ι 
αναρτώνται (δένονται) από οριζόντιους δοκούς που έχουν 
τοποθετηθεί κατάλληλα στην περιοχή που έχε ι επ ιλεγ ε ί. Τα 
μύδια μέσα στους σάκους αυτούς συνεχίζουν την ανάπτυξή 
τους μέχρ ι εκείνο το σημείο που το βάρος τους θεωρείται 
εμπορεύσιμο.

Οι δοκοί αναρτήσεως και γενικότερα όλη η εγκατάσταση της 
εκτροφής μπορεί να είνα ι μόνιμα εγκαταστημένη ή να είναι 
πλω τή. Στην πρώ τη περ ίπτω ση θα π ρ έπ ε ι να ε ίνα ι κανείς πολύ 
σίγουρος γ ια  την καταλληλότητα της περιοχής α π ’ όλες τις 
απόψεις. Η εφαρμογή του άλλου τρόπου εγκαταστάσεως 
πα ρέχε ι την ευχέρεια, αν όχ ι της πιθανής μετακινήσεως όλης 
της εγκαταστάσεω ς, της εκμεταλλεύσεως κατάλληλω ν νερών 
των οπο ίω ν όμως το βάθος δεν επ ιτρ έπ ε ι ή καθιστά πολύ 
δύσκολη κα ι πολυδάπανη τη χρησιμοποίηση μόνιμης 
εγκαταστάσεω ς.

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατάλληλες γ ια  την 
ελεγχόμενη μαζική εκτροφή των μυδιών, παράκτιες ή όχι 
περ ιοχές, π ρ έπ ε ι να χαρακτηρίζονται:

♦  Από νερά υψηλής πρωτογενούς παραγωγής και πλούσ ια  σε 
αιω ρούμενα οργανικά σω ματίδ ια .

♦  Από νερά των οποίω ν η θερμοκρασία να κυμα ίνετα ι από 11- 
12°0 κατά το χειμώ να και 25-26°0 κατά τους θερινούς 
μήνες.

♦  Από νερά των οποίων η αλατότητα να βρίσκεται ανάμεσα 
στο 26 κα ι 36°/00.

♦  Από την παρουσία ρευμάτων (γενικά υδάτινων κινήσεων) με 
τα ο π ο ία  θα ανανεώνεται το νερό που περ ιβά λλε ι τα μύδια. 
Έ τσ ι, μόνο θα τους παρέχετα ι η δυνατότητα συνεχούς
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διατροφής και ικανοποιητικής διαβιώσεως (διαρκής 
οξυγόνωση, κ .τ .λ .).

Με την αναρτημένη μέθοδο μαζικής εκτροφής επ ιτυγχάνετα ι 
η παραγωγή μέχρι και 100 χιλ ιογράμμω ν μυδιών ανά ένα 
τετραγωνικό μέτρο της επ ιφ άνειας της περιοχής εκτροφής. 
Τονίζετα ι όμως ότ ι μόνο το 25% της παραγωγής αυτής είνα ι 
χρήσιμο κα ι καταναλώσιμο από τον άνθρωπο, αφού το 50% 
περ ίπου, του συνολικού βάρους αντιπροσω πεύετα ι από τα 
όστρακα κα ι το υπόλοιπο 25% από το θαλάσσιο νερό που 
βρ ίσκετα ι μέσα στα όστρακα.
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2 .ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΕ1ΔΙΩΝ

α) Εκτροφή των στρειδιών:

Τα σ τρείδ ια  ε ίνα ι από τους πιο κοινούς υδρόβιους βενθικούς 
οργανισμούς σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Τα π ιο  κοινά, και 
παραγόμενα, με ελεγχόμενα συστήματα και μεθόδους, είδη 
στρειδ ιώ ν ανήκουν σε δύο μεγάλα γένη, το ΟείΓββ και το γένος 
ΟΓΘεεοδίΓθΘ. Είδη των δύο αυτών γενών βρίσκονται στη 
Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, στις  Α μερικάνικες ακτές 
του Α τλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού, στην Ιαπω νία, στις 
Ινδίες, στην Αυστραλία, στην Κορέα και στις  ευρωπαϊκές 
ακτές.

Η διεθνής εμ π ε ιρ ία  ελεγχόμενης παραγωγής των στρειδ ιώ ν 
ξεπερνά τα 60 χρόνια. Σήμερα τα σημαντικότερα κέντρα 
μαζικής παραγωγής τους βρίσκονται στην Ευρώπη, στην 
Αμερική, στην Ιαπω νία  και στην Αυστραλία.

Τα στρε ίδ ια  καταναλώνονται νω πά, ενώ εύκολα τα βρίσκει 
κανείς κα ι κονσερβοποιημένα.

Η μεγάλη θρεπτική αξία των στρειδ ιώ ν ε ίνα ι γνωστή στυος 
ανθρώπους από πάρα πολλά χρόνια. Ά λλω στε τα στρείδ ια  ήταν 
από τους πρώτους υδρόβιους οργανισμούς στους οποίους οι 
προσπάθειες της ελεγχόμενης μαζικής παραγωγής τους 
άρχισαν, στην Κ ίνα και στην Ιαπω νία, πρ ιν  περ ίπου από 4.000 
χρόνια. Αποτελούσαν δε μια από τ ις  π ιο  προσ φ ιλε ίς  τροφές 
των Ρωμαίων αυτοκρατόρων.

Η τόσο μεγάλη διεθνής εξάπλωση της ελεγχόμενης 
παραγωγής και καταναλώσεως των στρειδ ιώ ν, οφ ε ίλετα ι 
κυρίως στη γεύση τους και βέβαια στην τοσο αξιόλογη, γ ια τους 
ανθρώπους, χημική σύσταση του εδώδιμου μέρους του σώματός 
τους.

Βέβαια, η γεύση είνα ι περισσότερο υποκειμενική στους 
ανθρώπους. Δηλαδή, πολύ συχνά, αν όχ ι συνήθως, οι άνθρωποι 
δεν συμφωνούν μεταξύ τους σε ό ,τ ι αφορά τη γεύση των 
διαφόρων τροφ ίμω ν που καταναλώνουν. Σε άλλους λο ιπόν 
αρέσει η γεύση των στρειδιών και σε άλλους όχι. Φαίνεται, 
πάντω ς ότι, οι “φ ίλ ο ι” των στρειδ ιώ ν ε ίνα ι πολύ περ ισσότεροι 
από εκείνους που δε συνηθίζουν να τα καταναλώνουν.

Εκείνο, όμως, το χαρακτηριστικό που δε μπορεί να 
αμφ ισβητηθεί από κανέναν ε ίνα ι η μεγάλη βιολογική (θρεπτική) 
αξία των στρειδ ιώ ν. Το κρέας τους ε ίνα ι πολύ φτω χό σε λ ίπος 
και πολύ πλούσ ιο  σε εξαιρετικής πο ιότητας πρωτεΐνες και 
ζωικής προελεύσεω ς υδατάνθρακες (γλυκογόνο). Π εριέχει 
πολλά  μ ετα λλ ικά  άλατα και ιχνοσ το ιχε ία  (φώσφορο, χαλκό, 
μαγνήσιο, ασβέστιο κ.ά.) σε μεγάλες ποσότητες. Περιέχει, 
επ ίσης, περ ίπου , 200 φορές περ ισσότερο ιώ δ ιο  α π ’ ό ,τ ι 
π ερ ιέχετα ι στο κρέας, στα αυγά, στο γάλα, ενώ η παρουσία 
των β ιταμ ινώ ν Α ,ϋ ,Ε  και Ο είνα ι πολύ αξιόλογη.
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β) Γενικά ανατομικά και βιολογικά χαρακτηριστικά:

Το επ ισ τημονικό  όνομα του ευρωπαϊκού στρειδ ιού, που είνα ι 
και το κοινό ελληνικό στρείδι, ε ίνα ι ΟείΓθθ βοΜΐε της 
ο ικογένειας των ΟείΓθΐάαθ.

Τα σ τρε ίδ ια  εξωτερικά χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
των δύο οστράκων τους των οποίω ν η επ ιφ ά νε ια  δεν ε ίνα ι λεία 
όπως τα μύδια. Το χρώμα τους ε ίνα ι γκρίζο και, από τα δύο 
όστρακα, το επάνω (κατά τη φυσιολογική στάση του 
οργανισμού) ε ίνα ι σχεδόν ίσ ιο και πεπλατυσμένο, ενώ το κάτω 
ε ίνα ι κοίλο. Περιφερειακά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το 
σχήμα του ε ίνα ι κυκλικό. ΓΓ αυτό και ονομάζεται “πλατύ 
σ τρ ε ίδ ι” .

Το στρε ίδ ι αυτό το συναντάμε στις βόρειες, κυρίως ακτές 
της Μ εσογείου στη Μαύρη Θάλασσα, στην Κριμαία, και στη 
Νορβηγία μέχρι την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην Ελλάδα είναι 
πολύ κοινό στ ις  ακτές του Θρακικού πελάγους και ιδ ια ίτερα 
στο Θ ερμαϊκό κόλπο.

Τα ευαίσθητα όργανα του στρειδιού προστατεύονται από τα 
όστρακά του τα οποία  ανοιγοκλείνουν γ ια  να διοχετεύσουν 
μέσα τους, νερό πλούσιο σε οξυγόνο και φυτοπλαγκτονικούς 
οργανισμούς με τους οποίους δ ιατρέφονται. Ε ίναι, δηλαδή, και 
τα στρε ίδ ια  όπω ς και τα μύδια φυτοπλαγκτονοφάγοι 
οργανισμοί. Η δ ιαδ ικασ ία  της διατροφής τους 
πρ α γμ α το π ο ιε ίτα ι με τη συνεχή άντληση και απομάκρυνση του 
νερού, κατά τη διάρκεια της οποίας επ ιτυγχάνετα ι το 
φ ιλτρά ρ ισ μα  του νερού, και η κατακράτηση των 
φ υτοπλαγκτονικώ ν οργανισμών.

Στα σ τρείδ ια  πραγματοποιούνται όλες οι φυσιολογικές 
λε ιτουργίες που χαρακτηρίζουν τους ανώτερους οργανισμούς, 
με την παρουσία  νευρικού, κυκλοφοριακού, απεκκριτκού, 
αναπνευστικού, πεπτικού  και γεννητικού συστήματος.

Τα στρε ίδ ια  παρουσιάζουν το φαινόμενο του πρωτανδρικού 
ερμαφροδιτ ισμού. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα στρείδ ια  αρχίζουν 
την αναπαραγω γική τους δραστηριότητα ως αρσενικά άτομα. 
Στη συνέχεια , με αργό ρυθμό, μετατρέπονται σε θηλυκά και 
ύστερα με πολύ γρήγορο ρυθμό ξαναγίνονται αρσενικά. Οι 
δ ιαδοχ ικές αυτές αλλαγές του φύλου πραγματοποιούνται, με 
τους ρυθμούς που αναφέρθηκαν μέχρις ότου σταματήσει 
φ υσ ιολογ ικά  η γεννητική τους δραστηριότητα. Στην εύκολη 
αυτή μετατροπή του φύλου, φ α ίνετα ι ότ ι πολύ σημαντικό ρόλο 
πα ίζε ι η πολύ απλή κατασκευή του αναπαραγωγικού τους 
συστήματος. Σημειώ νεται πάντως, ότ ι η συχνότητα της 
εναλλαγής των φύλων στα στρείδ ια  επηρεάζεται και από 
ορισμένους εξωτερικούς παράγοντες. Α π ’ αυτούς ιδ ια ίτερα 
σημαντικο ί θεωρούνται η θερμοκρασία του νερού και η 
διατροφή τους. Φαίνεται ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν 
ευνοούν τη συχνή εναλλαγή, κάτι που παρατηρείτα ι και μάλιστα 
πολύ έντονα σε νερά των οποίω ν η θερμοκρασία ε ίνα ι για 
μεγάλο χρονικό διάστημα υψηλή. Η επίδραση αυτή, εξάλλου, 
της θερμοκρασίας στο μεταβολισμό των στρειδ ιώ ν και βέβαια 
στη διατροφή τους, αποδεικνύει ότ ι η συχνότητα της
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εναλλαγής των φύλων συνδέεται με το ρυθμό της αναπτυξεώς 
τους.

Η φυσική αναπαραγωγή των Ευρωπαϊκών στρειδιών 
πρα γμ α το πο ιε ίτα ι κατά τη δ ιάρκεια  των μηνών του 
καλοκαιριού. Πάντως, οι θερμοκρασίες του νερού πρέπε ι να 
ε ίνα ι 15-16°Ω. Ό χι χαμηλότερη από του 13°0.

Η γονιμοπο ίηση γ ίνετα ι μέσα στα στρείδ ια  που βρίσκονται 
στη θηλυκή φάση, όπου με τη βοήθεια υδάτινου ρεύματος, 
μεταφ έρετα ι ή παρασύρεται το σπέρμα.

Μετά τη γονιμοποίηση ακολουθεί η επώαση και σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα η εκκόλαψη των αυγών. Μετά 
περ ίπου από πέντε ημέρες από τη γονιμοποίηση ακολουθεί η 
εκκόλαψη κα ι η εμφάνιση των προνύμφων.

Οι προνύμφες ως πλαγκτονικο ί οργανισμοί περ ιπλανώ ντα ι 
μέσα στο νερό γ ια  ένα χρονικό διάστημα περ ίπου 15-20 ημερών. 
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποιούνται οι 
δ ιαδ ικασ ίες  τελειοποιήσεώ ς τους, και προς το τέλος της 
περιόδου αυτής τα στρείδ ια  με απλή ανάπτυξη των οστράκων 
τους προσκολλώ ντα ι σε κατάλληλο υπόστρωμα. Η αναζήτηση 
και η εγκατάστασή τους στο υπόστρωμα γ ίνετα ι στην αρχή με 
κολύμβηση των προνύμφων και στο τέλος έρποντας.

Στο υπόστρωμα αυτό τελειοποιούντα ι με γοργό ρυθμό τα 
όστρακά τους και παραμένουν προσκολλημένα για όλη την 
υπόλο ιπη  ζωή τους.

Τα σ τρε ίδ ια  ε ίνα ι ευρύθερμοι και ευρύαλοι οργανισμοί. Το 
εύρος της θερμοκρασίας επιβ ιώ σεώ ς τους κυμαίνετα ι από 5 
έως περ ίπου 30°<3, ενώ η μεγαλύτερη τους ανάπτυξη 
πα ρατηρείτα ι σε νερά των οποίω ν η θερμοκρασία πλησ ιάζει 
τους 24°Ω. Ως η ιδανικότερη θερμοκρασία αναπτύξεως των 
προνύμφων θεω ρείτα ι εκείνη των 20°Ό.

Συνήθως δεν προσκολλώ ντα ι σε νερά που το βάθος τους 
ξεπερνά τα 10 μέτρα, και κάτω από φυσικές συνθήκες 
διαβ ιώ σεω ς αναπτύσσονται μέχρι, του βάρους των 6-9 εκατ. σε 
2 έως 3 χρόνια .

γ) Ελεγχόμενη παραγωγή των στρειδ ιώ ν:

Η ελεγχόμενη εκτροφή και η παραγωγή των Ευρωπαϊκών, 
αλλά κα ι των άλλω ν ειδών των στρειδ ιώ ν, μπορεί να γ ίνε ι με 
όλα σχεδόν, τα γνωστά συστήματα παραγωγής. Το ύψος, 
επομένω ς, της παραγωγής που μπορεί να επ ιτευχθεί π ο ικ ίλλε ι 
πάρα πολύ. Κυμαίνεται από μισό (0.5) χ ιλ ιόγραμμο ανά 
στρέμμα το χρόνο στο απλούστερο εκτατικό  σύστημα, έως 
περ ίπου 10 χ ιλ ιόγραμμα , ανά στρέμμα, το χρόνο στο εντατικό, 
κα ι σχεδόν 500 φορές περισσότερα από το προηγούμενο στα 
υπερεντατικά  συστήματα. Αξιοσημείωτος, επ ίσης, ε ίνα ι και ο 
ρυθμός αναπτύξεως των στρειδ ιώ ν στα διάφορα συστήματα 
παραγωγής. Έ τσ ι, ενώ στα εκτατικά το εμπορεύσιμο μέγεθος 
επ ιτυ γχά νετα ι σε 3 ή 4 χρόνια, στα εντατικά  κα ι υπερεντατικά 
ο χρόνος αυτός κυμαίνετα ι από 7 έως 20 ή 25 μήνες. Πρέπει, 
ωστόσο, να τον ισ τε ί ότι, όπως άλλω στε, θα περ ίμενε κανείς, η 
τόσο έντονη αύξηση της τελικής παραγωγής και μάλιστα  σε 
τόσο πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, που παρατηρείτα ι στα
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εντατικά  κα ι στα υπερεντατικά συστήματα, συνοδεύεται ή 
προϋποθέτει και εντονότερες (τεχνολογικά) ανθρώπινες 
επεμβάσεις  κα ι βέβαια και υψηλότερες δαπάνες. Εκείνο 
ασφαλώς που π ρ έπ ε ι να επ ιδ ιώ κετα ι ε ίνα ι τα κέρδη μιας 
επ ιχε ιρήσεω ς που εφαρμόζει τα συστήματα αυτά, να είνα ι 
ανάλογα με το ύψος των επενδύσεων και βέβαια μέσα στα 
γενικά π λ α ίσ ια  της οικονομίας.

Σήμερα, σχεδόν, σε όλο τον κόσμο, κατάβαλλεται 
προσπάθεια  εφαρμογής ημιεντατικώ ν και κυρίως εντατικών 
συστημάτων παραγωγής. Η εφαρμογή των συστημάτων αυτών 
προϋποθέτει μια σειρά ανθρώπινων επεμβάσεων και ενεργειών, 
από τ ις  οπο ίες  οι π ιο  αξιόλογες είναι:

/  Η συλλογή ή και η επιλογή, καθώς και η συντήρηση 
γεννητόρων. Η τεχνητή πρόκληση γεννητικής ωριμάνσεως, 
και η τεχνητή γονιμοποίηση.

/  Η κατασκευή και χρήση κατάλληλων εγκαταστάσεων με τις 
οπο ίες  αντικαθίστωνται. τα φυσικά υποστρώματα 
αναπτύξεως των στρειδιών.

✓  Η βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής και η επ ιδ ίω ξη 
μεγάλης παραγωγής φυτοπλαγκτονικώ ν οργανισμών.

/  Η καταπολέμηση των ασθενειών κα ι των φυσικών εχθρών 
των στρειδ ιώ ν (αστερίες κτλ.), καθώς και η λήψη μέτρων 
ώστε να χρησ ιμοπο ιε ίτα ι πάντοτε κατάλληλό, από τη 
φ υσ ικοχημ ική άποψη, νερό (αποφυγή μολύνσεως, 
ρυπάνσεως κτλ.).

/  Η χρησιμοπο ίηση συμπληρωματικής ή η συνεχής παροχή 
ελεγχόμενης φυσικής ή όχ ι τροφής.

Κατά την εφαρμογή των ημ ιεντατικώ ν συστημάτων τα νεαρά 
άτομα προέρχοντα ι από τους φυσικούς πληθυσμούς. Η σύλληψη 
ή η συλλογή τους γ ίνετα ι με τη χρήση ειδικών 
κατασκευασμάτω ν που ονομάζονται συλλέκτες. Τα 
κατασκευάσματα αυτά χαρακτηρίζονται από κατάλληλες 
επ ιφ ά νε ιες  που ευννοούν την προσκόλληση των νεαρών 
ατόμων. Δεν α π οκλε ίετα ι όμως να χρησιμοποιηθούν και άτομα 
τα οπο ία  προέρχοντα ι από φυσικούς πληθυσμούς και τα οποία  
έχουν προσκολληθεί σε βράχους ή άλλα κατάλληλα αντικείμενα 
ή υλικά του βυθού. Στη συνέχεια τα νεαρά άτομα “δένονται” ή 
προσκολλώ ντα ι σε σχοιν ιά  τα οποία δένονται από το ένα τους 
άκρο, σε δοκούς. Κατά τον τρόπο αυτό επ ιτυγχάνετα ι η 
ανάπτυξη των στρειδ ιώ ν η οποία, όπω ς θα περ ίμενε κανείς, 
καθορίζετα ι από το σύνολο των φυσικών, των χημικών και 
βέβαια κα ι των βιολογικών (πρωτογενής παραγωγικότητα) 
χαρακτηρ ιστικώ ν του νερού. Η μέθοδος αυτή, όπως και στην 
περ ίπτω σ η των μυδιών, ονομάζεται αναρτημένη μέθοδος 
ελεγχόμενης εκτροφής των στρειδ ιώ ν και μπορεί να 
πραγματοπο ιηθεί με δυό τρόπους. Με τον ένα τρόπο η 
ανάρτηση των σχο ιν ιώ ν με τα στρείδ ια  να γ ίνετα ι από 
σταθερές κα ι μόνιμες κατασκευές. Δηλαδή, από οριζόντιους 
δοκούς ο ι ο π ο ίο ι στηρίζονται επάνω σε “κάθετους” που έχουν 
“καρφ ω θεί” μέσα στο βυθό. Έτσι, η εφαρμογή της αναρτημένης 
μεθόδου με σταθερές κατασκευές αναρτήσεως, εκτός από την 
ύπαρξη κατάλληλου νερού και πρωτογενούς παραγωγής,



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ _191

α π α ιτε ί και κατάλληλης μηχανικής συνθέσεως βυθό για να 
διευκολύνεται η έμπηξη των κάθετων δοκών.

Ο άλλος τρόπος εφαρμογής της αναρτημένης μεθόδου 
εκτροφής των στρειδ ιώ ν αφορά τη χρήση πλω τώ ν κατασκευών 
από τις οπο ίες  αναρτώνται τα σχο ιν ιά  με τα στρείδ ια . Είναι 
ευνόητο ότι με το δεύτερο τρόπο ε ίνα ι δυνατή η εκμετάλλευση 
περ ισσότερω ν κατάλληλων υδάτινων περιοχώ ν αφού η όλη 
κατασκευή δεν ε ίνα ι αδύνατον να μετακινηθεί. Το κύριο, 
ωστόσο, πλεονέκτημα του δεύτερου τρόπου είνα ι, ότι δ ίνετα ι η 
δυνατότητα εγκαταστάσεως της μονάδας σε κατάλληλα νερά 
των οπο ίω ν όμως είτε το βάθος, ε ίτε ο βυθός, ε ίτε και τα δύο, 
δεν επ ιτρέπουν την εγκατάσταση σταθερών και μόνιμων 
κατασκευών.

Ένας άλλος τρόπος εφαρμογής ημιεκτατικού συστήματος 
παραγωγής των στρειδ ιώ ν (δηλαδή, συστήματος κατά το οποίο 
η διατροφή των στρειδ ιώ ν εξαρτάται απ οκλε ιστ ικά  από το ύψος 
της πρωτογενούς παραγωγικότητας του νερού), ε ίνα ι η 
χρησιμοπο ίηση τεχνητών υποστρωμάτων, στα οπο ία  η 
προσκόλληση των στρειδιών δεν ε ίνα ι απαραίτητη. Τα 
υποστρώ ματα αυτά μπορεί να είνα ι τελάρα ή κ ιβώ τια  πλα στ ικά  
ή ξύλινα μέσα στα οποία, σε μια ή περ ισσότερες σειρές 
τοποθετούνται τα νεαρά στρείδια. Τα κιβώ τια αυτά σε άλλες 
περ ιπ τώ σ ε ις  αναρτώνται από πλω τές κατασκευές και σε άλλες 
κατάλληλες, από την άποψη του σχήματος και του βάθους, 
τσ ιμεντέν ιες  ή πλαστικές δεξαμενές που τοποθετούνται στην 
ακτή. Στη δεύτερη περ ίπτω ση η διατροφή των στρειδ ιώ ν 
γ ίνετα ι με τους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς που ε ίνα ι στο 
νερό το οπο ίο  α ντλε ίτα ι από τη θάλασσα και δ ιοχετεύετα ι μέσα 
στις  δεξαμενές στις οποίες βρίσκονται τα κ ιβώ τια  με τα 
στρείδ ια . Δεν αποκλείετα ι, ωστόσο, η τοποθέτηση των 
κ ιβω τίω ν αυτών κα ι στην άκρη της ακτής, μέσα στη θάλασσα, 
έτσ ι ώστε να καλύπτονται από το νερό γ ια  μεγάλο χρονικό 
διάστημα της ημέρας. Η τελευταία αυτή τεχνική εφαρμόζεται, 
συνήθως, σε παράκτιες περιοχές που χαρακτηρίζονται από την 
παρουσία  παλιρροϊκώ ν κινήσεων του νερού. Επιτυγχάνεται, 
έτσ ι, κα ι η ανάπτυξη των στρειδ ιώ ν αλλά και ο έλεγχος της 
αναπτύξεώς τους, και γενικότερα της υγιεινής τους 
καταστάσεω ς, μιας και παραμένουν έξω από το νερό κατά τη 
δ ιάρκεια  της αμπώ τιδας. Είναι ευνόητο όμως ότ ι ο ρυθμός 
αναπτύξεώς των στρειδιών, στην περ ίπτω ση αυτή, ε ίνα ι 
χαμηλός αφού η διατροφή τους δ ιακόπτετα ι συνήθως δύο 
φορές το ε ικοσ ιτετράω ρο.

Η εφαρμογή εντατικώ ν ή υπερεντατικώ ν συστημάτων 
ελεγχόμενης εκτροφής των στρειδ ιώ ν προϋποθέτει ελεγχόμενη 
δ ιατροφή. Η ελεγχόμενη διατροφή, στην περ ίπτω σ η των 
στρειδ ιώ ν, έχε ι την έννοια της παροχής με το νερό, 
φ υτοπλαγκτονικώ ν οργανισμών οι ο π ο ίο ι παράγονται μαζικά σε 
ε ιδ ικές  εγκαταστάσεις . Δηλαδή, προέρχονται από ελεγχόμενες 
καλλ ιέργειες . Έ τσ ι, καλύπτετα ι απόλυτα η απαίτηση εκείνη του 
εντατικού συστήματος παραγωγής κατά την οπο ία  η διατροφή 
του οργανισμού π ρ έπ ε ι να ε ίνα ι ανεξάρτητη από τη βιολογική 
δραστηριότητα των υδατοσυλλογών, ή ειδ ικότερα, από το ύψος 
της πρω τογενούς τους παραγωγικότητας. Οι εγκαταστάσεις
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εκτροφής, που συνήθως είνα ι μακρόστενες δεξαμενές 
τοποθετούνται στην ακτή. Από τη θάλασσα αντλε ίτα ι το νερό 
και στη συνέχεια  δ ιοχετεύεται μέσα στις  δεξαμενές εκτροφής 
μαζί με τον απαιτούμενο αριθμό κυττάρων των
φ υτοπλαγκτονικώ ν οργανισμών. Επομένως, η εφαρμογή του 
συστήματος αυτού απα ιτε ί την ύπαρξη ε ιδ ικώ ν εγκαταστάσεων 
γ ια  τη μαζική καλλιέργεια  των κατάλληλων φυτοπλαγκτονικώ ν 
οργανισμών. Τα στρείδια, στις  περ ιπ τώ σ εις  αυτές, 
τοποθετούνται σε 2, 3 ή και 4 αλλεπάλληλες σειρές μέσα στα 
π λα σ τ ικά  κ ιβώ τια  τα οποία  τοποθετούνται μέσα στις 
δεξαμενές.

Δε θα ήταν, επίσης, άσκοπο να γνωρίζουμε ότ ι έχουν γίνει 
προσπάθειες , με μάλλον ικανοπο ιητικά  αποτελέσματα, 
δ ιατροφής των στρειδ ιώ ν, με κατάλληλου μεγέθους και χημικής 
συστάσεω ς οργανικών υλικών (άμυλο, κτλ.). Έ τσι, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι ε ίνα ι δυνατόν κατά την εντατική και 
την υπερεντατική  μαζική παραγωγή των στρειδ ιώ ν, να 
χρησιμοποιηθούν τεχνητά σιτηρέσια.



ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΤΟ ΚΟΧΥΛΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Το κοχύλι, το αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα, έργο ζωής 
ορισμένω ν θαλάσσιω ν οργανισμών, των Μ αλακίων, έγινε 
σύντροφος του ανθρώπου από τα πρώ τα ήδη ίχνη της 
παρουσίας του, στους παράλιους οικισμούς της Ανατολικής 
Μεσογείου. Ο μεγάλος αριθμός κοχυλιών στους προϊστορικούς 
ο ικισμούς, όπως αποδεικνύουν τελευτα ίες ανασκαφές στον 
ελληνικό χώρο, μαρτυρεί τη χρησιμοποίησή τους επ ί χ ιλ ιετ ίες  
ως τροφή κα ι ως διακοσμητικό υλικό. Με οδηγό το κοχύλι 
παρακολουθούμε τη διαδρομή του ανθρώπου από την πλήρη 
εξάρτησή του από τις δυνάμεις της φύσης μέχρι τη βαθμιαία 
ανάπτυξη των πνευματικώ ν και δημιουργικών του ικανοτήτων 
κα ι τις πρώ τες καλλιτεχνικές του πραγματοπο ιήσεις .

Η καθαρότητα της περιμέτρου, η λαμπρότητα της επ ιφ άνειάς 
του, η συμμετρ ία  των γραμμών του, ο ι ραβδώσεις και οι 
ανάγλυφες πτυχώ σεις, μέσα στις οπο ίες  εναλλάσσοντα ι το 
φώς κα ι η σκιά , αναδεικνύουν το κοχύλι ως το τέλειο 
αρχιτεκτόνημα. Αυτή η κατασκευαστική τελειότητα, η μοναδική 
ομορφ ιά, η σύνθεση χρωμάτων κα ι σχημάτων γοήτευσαν τον 
Έ λληνα, ενέπνευσαν - διέγειραν τη δημιουργική του φαντασία  
και καλλιέργησαν την ευαισθησία του.

Στο α ιγα ιο πελα γ ίτ ικο  περιβάλλον με τ ις  “δαντελω τές” ακτές 
κάτω από το άπλετο φως και δ ίπ λα  στον κυμάτισμά της 
θάλασσας πραγματοποίησε ο Έ λληνας τις πρώτες 
κα λλ ιτεχν ικές  του δημιουργίες. Στο κοχύλι ανακάλυπτε τις 
βασικές αρχές της αρμονίας, της συμμετρίας και των 
αναλογιώ ν και επικοινωνούσε με τους μαθηματικούς και 
γεωμετρικούς νόμους που το διέπουν. Στα χέρ ια  του 
μετατράπηκαν οι έλικες και οι αύλακες σε ραβδώσεις κάποιου 
δωρικού ή ιωνικού ρυθμού, ενώ ο ι σπείρες, τα ελάσματα, οι 
πο ικ ίλες  οξείες γωνίες και η ασυμμετρία έγιναν τέχνη και 
ρυθμός.

Γλυπτά και ανάγλυφα, ζωγραφικές και χαρακτικές
αποδόσεις, φορητά έργα μικροτεχνίας και κοσμήματα, 
απέδιδαν το κάλλος και την τελειότητα του κοχυλιού. Ειδώλια, 
ομοιώ ματα και συνθέσεις με κτένια, τρίτωνες σε μάρμαρο ή 
πηλό, εγχάρακτες απεικονίσεις σε νομ ίσματα, από ασήμι και 
χαλκό, δ ιακοσμήσεις  αγγείων από την Κύπρο, τις Κυκλάδες, 
την Αθήνα, την Κόρινθο, την Ν. Ιταλία, την Σ ικελία , μαρτυρούν 
τη στενή σχέση του καλλιτέχνη με το κοχύλι.

Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος συνέδεσε το κοχύλι με μύθους, 
θρύλους κα ι δοξασίες και επάνω του τοποθέτησε την Αφροδίτη, 
τη Θεά του κάλλους και του έρωτα, που μαζί του αναδύθηκε 
από τη θάλασσα.

Αλλά κα ι πέρα από την τέχνη, το κοχύλι προσέφερε πολλές 
υπηρεσίες. Με τη βύσσο της πίννας ο αρχαίος κόσμος ύφαινε 
μεγάλης αξίας υφάσματα, ενώ από την πορφύρα και τον 
μούρικα εξήγαγε την ομώνυμη χρωστική ουσία, με την οποία 
έβαφαν τα πολύτιμα  ενδύματα των αυτοκρατόρων και 
βασιλέων.

Η ανακάλυψη της χρήσης της πορφύρας έγινε από τους 
Φ οίνικες, ο ι ο π ο ίο ι πιθανόν την κληρονόμησαν από τους





α. Χάλκινο νόμισμα 3ου αιώνα π.Χ. Γυρνίου Αιολίδος. 
Εμπρός: Δαφνοστεφής κεφαλή Απόλλωνος.
Πίσω: ΓΥΡΝΗΩΝ - Μύδι.
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

6. Αργυρή λίτρα περί τα τέλη 6ου - αρχ. 5ου αιώνα π.Χ. Τά- 
ραντος Καλαβρίας (Ιταλία).
Διαμ. 10 mm. Εμπρός: Κτένι. Πίσω: Κεφαλή νύμφης. 
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Αρ. Ευρ. 228

γ. Αργυρός οβολός περί τα τέλη 6ου - αρχ. 5ου αιώνα π.Χ. 
Ελληνικής αποικίας. Τάραντος Καλαβρίας (Ιταλία).
Διαμ. 8,5 mm. Εμπρός: Κτένι. Πίσω: Τροχός:
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Αρ. Ευρ. 220

δ. Αργυρός οβολός 4ου - 3ου αιώνα π.Χ. Τάραντος Καλα
βρίας (Ιταλία). γ :
Διαμ. 9.5 mm. Εμπρός: Κτένι. Πίσω: Δελφίνι.
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Αρ. Ευρ. 236.

ε. Χάλκινο νόμισμα των Συρακουσών περί τα τέλη 5ου - αρχ. 
4ου αιώνα π.Χ. Εμπρός: Αρέθουσα Άρτεμις. Πίσω: ΣΥΡΑ 
- από πάνω δελφίνι και από κάτω κτένι.
Νομισματικό Μουσείο Αθηνών Αρ. Ευρ. 625 α.
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Κρήτες. Οι Φ οίνικες συνέβαλαν στη διάδοσή της σε όλο το 
γνωστό τότε κόσμο με την ίδρυση πορφυροπαραγωγικών 
απο ικ ιώ ν στη Ευρώπη και Αφρική και στα περισσότερα ελληνικά 
νησιά. Πορφυρεία βρέθηκαν στην Κώ και στην Νίσυρο που 
ονομαζόταν κα ι “Πορφυρίς” , στη Σέριφο και στην Άνδρο και στα 
Κύθηρα που ονομαζόταν πρώτα “Πορφυρούσα” , από τα μ ινω ικά 
πορφ υρεία  που περιήλθαν αργότερα στους Φοίνικες.

Την εσω τερική επ ιφ άνε ια  ορισμένων οστράκων με ιδ ια ίτερα 
σ τ ιλπνή  κα ι ιρ ιδ ίζουσα όψη, το μάργαρο - κοινώς σ ιντέφ η - την 
χρησιμοπο ίησαν ως διακοσμητικό στο ιχε ίο  σε πο ικ ίλες  χρήσεις.

Τέλος, τα Μ αλάκια πήραν τη θέση τους ως πειραματόζω α σε 
εργαστήρια βιολογίας, ιατρικής και γεωλογίας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ε ίνα ι το καλαμάρι (ίοϋςο), του οποίου νευρικά 
κύτταρα χρησιμοπο ιούντα ι στη νευροφυσιολογία, ανακάλυψη 
που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ (ΗυάοΙαη κα ι ΗυχΙβΙγ 1963). 
Η χρησιμοπο ίηση των κοχυλιών στη γεωλογία, παλαιοντολογία , 
β ιοστρω ματογραφ ία  και προϊστορία επ ιτρ έπ ε ι με χρήση 
ραδ ιο ϊσοτόπω ν τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου γένεσης 
του κοχυλιού. Αυτό οδηγεί στην αναγνώριση κα ι χρονολόγηση 
των μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης κα ι αντίστο ιχα  των 
παράλιω ν προϊστορικώ ν ο ικισμώ ν, στη διάρκεια  του 
τεταρτογενούς.

Σήμερα ο άνθρωπος εξακολουθεί να χρησ ιμοπο ιε ί το κοχύλι 
ως τροφή. Η οστρακο-καλλιέργεια, χάρις στη σύγχρονη 
τεχνολογία , έχε ι πάρει θέση μεταξύ των οικονομικά 
αναπτυσσομένω ν τομέων της οικονομίας.

Ό μως το κοχύλι χάνει συνεχώς έδαφος στη φύση, στους 
βιοτόπους του, όπου τεράστια τεχνικά  έργα αποξηραίνουν και 
παραμορφώνουν τις ακτές και τα δέλτα των ποταμών και 
επεμβαίνουν στη φυσική λειτουργία των παράκτιων
οικοσυστημάτω ν, εκεί όπου συντηρείται, ανανεώνεται και 
αναπαράγετα ι η θαλάσσια ζωή. Σ' αυτά βρίσκεται η αρχή της 
αλυσίδας της ζωής, όπου η απώ λεια  του ενός κρίκου οδηγεί 
στην ανατροπή ολόκληρου του συστήματος. Το κοχύλι ε ίνα ι και 
αυτό θύμα της κρίσης του πολιτ ισμού μας.



Πόρπη απο ασήμι και πλάκες απο μάργαρο (σιντέφι) με εξαίρετη φυιτκή όιακαομηση
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ΣΥΛΛΟΓΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΦΥΛΑΞΗ

Η συλλογή των κοχυλιών: ε ίνα ι μ ια  εργασία που γ ίνετα ι στα 
π λα ίσ ια  μιας επιστημονικής έρευνας ή μιας ατομικής 
συλλεκτικής δραστηριότητας. Ανεξάρτητα από το σκοπό που 
γ ίνετα ι, π ρ έπ ε ι να ακολουθείται μια πορεία  που θα 
περ ιλαμβάνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και πληροφορίες 
που θα επιτρέψ ουν τη μελλοντική χρήση της.

Ο π ιο  απλός τρόπος για να ξεκινήσει κανείς μια συλλογή 
κοχυλιώ ν ε ίνα ι, μαζεύοντας κοχύλια σε μια αμμουδιά εκεί που 
σ π ά ε ι το κύμα. Με τον τρόπο αυτό δεν καταστρέφ ετα ι ο 
ζωντανός οργανισμός όσο κοινός ή σπάνιος και αν ε ίνα ι. 
Αντίθετα, συλλέγοντας ζωντανούς οργανισμούς προκαλούνται 
δ ιαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν και στην εξαφάνιση ενός 
είδους, αν ο αριθμός των ζωντανών οργανισμών είνα ι 
περ ιορ ισμένος. Η παραμικρή διαταραχή στην ισορροπία  που 
επ ικρ α τε ί σε μ ια  βιοκοινωνία έχε ι αντίκτυπο σε όλο το
οικοσύστημα.

Άδεια κοχύλια  μπορεί να μαζέψει κανείς στα ρηχά νερά, όταν 
δεν υπάρχει έντονος κυματισμός ή εκεί που οι ψαράδες 
τινάζουν τα δ ίχτυα τους. Κολυμπώντας και παρατηρώντας ένας 
συλλέκτης με τη μάσκα του, σίγουρα θα βρεθεί σε έναν κόσμο 
με ατέλε ιω τες ομορφιές. Ανάμεσα στους ζωντανούς 
οργανισμούς ξεχωρίζουν πολλά  άδεια κοχύλια. Κατάλληλες 
περ ιοχές γ ια  τη συλλογή κοχυλιών ε ίνα ι ο ι περ ιοχές με
παλίρρο ιες. Με την απόσυρση του νερού μένουν μεγάλες 
εκτάσεις ακάλυπτες. Πολλά ζώα προσπαθούν απεγνω σμένα να 
χωθούν στην άμμο, άλλα το πετυχαίνουν και άλλα όχι.

Για μ ια  επ ιστημονική  συλλογή κα ι μελέτη βένθους υπάρχουν 
π ο λλο ί τρόπο ι συλλογής υλικού, ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώ ματος, το βάθος κ .λ .π . Για μ ια  σωστή δειγματοληψ ία ο 
ε ιδ ικός εξοπλισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση. Α πλή στη 
χρήση της αλλά  πολύ αποτελεσματική ε ίνα ι η δράγα. Δράγες 
υπάρχουν δ ιαφ όρω ν τύπων, συνήθως όμως ε ίνα ι μεταλλικά
π λ α ίσ ια  που φέρουν δίχτυ και σύρονται από μηχανοκίνητο 
σκάφος. Για τη συλλογή υλικού από μεγάλα σκάφη
χρησ ιμοπο ιούντα ι δειγματολή- πτες τύπου (Van Veen, Knudsen) 
κ .λ .π . Η επ ιλογή  του δειγματολήπτη εξαρτάται από τον τύπο 
της εργασίας (πο ιοτική - ποσοτική), τ ις  ο ικονομικές 
δυνατότητες, το διαθέσιμο σκάφος κ .λ .π .

Παράλληλα με τη συλλογή του υλικού και ανάλογα με τη 
φύση της εργασίας, θα πρέπει να μετρηθούν και ορ ισμένοι 
παράμετροι του νερού, όπως αλατότητα, θερμοκρασία, οξυγόνο 
κ .λ .π .

Το υλικό που συλλέγεται κοσκιν ίζετα ι και ακολουθεί η 
ανα ισθητοποίηση που γ ίνετα ι με διάφορους τρόπους, όπως με 
διάλυμα, ο ινόπνευμα 5% επ ί 5-6 ώρες περ ίπου ή διάλυμα 
χλω ριούχο μαγνήσιο 7,5% (75 gr σε 1 It νερό). Το γλυκό νερό 
επίσης μπορεί να αναισθητοποιήσει είδη που ζουν σε ιδ ια ίτερα  
αλμυρά νερά.

Την αναισθητοποίηση ακολουθεί η σταθεροποίηση του 
οργανισμού σε διάλυμα 4-10% φορμόλης. Τέλος, τα π ιο
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κατάλληλα διαλύματα για τη διατήρηση του οργανισμού επί 
μακρό χρονικό διάστημα είνα ι το οινόπνευμα 70-75% ή η 
ισοπροπυλική  αλκοόλη 45-50% και η φαινοξυτόλη 1%. Η 
διατήρηση των οργανισμών στο εργαστήριο γ ίνετα ι μέσα σε 
ε ιδ ικά  φ υα λ ίδ ια  που κλείνουν αεροστεγώς.

Ο καθαρισμός των κοχυλιών: αποτελε ί βασική προϋπόθεση 
γ ια  να διατηρηθεί μια συλλογή πολλά  χρόνια  κα ι γ ια να 
προκαλεί πάντα το θαυμασμό. Ένα όμορφο κοχύλι σπάνια  
μπορεί να μεταφερθεί κατ’ ευθείαν από τη θάλασσα στο χώρο 
φύλαξής του. Αν ε ίνα ι άδειο, θα π ρ έπ ε ι να πλυθεί με άφθονο 
νερό κα ι αφού στεγνώσει να περαστεί με ελάχιστο 
πα ραφ ινέλα ιο . Αν έχει συλλεγεί με το ζώο, τότε απα ιτε ίτα ι 
ιδ ια ίτερη δ ια δ ικα σ ία  ανάλογα με το είδος του οργανισμού.

Οι Χ ιτώ νες με το ιδιόμορφο όστρακο διατηρούνται συνήθως 
με το σώ μα τους. Αφού εμβαπτισθούν σε διάλυμα 5% φορμόλης 
ε π ί 24 ώρες, θα πρέπει να παραμείνουν σε δ ιάλυμα 60% 
ισοπροπυλικής αλκοόλης για (2-3) εβδομάδες και να 
στεγνώσουν ελεύθερα για να διατηρήσουν όλα τους τα 
χαρακτηρ ιστικά . Εμβάπτιση σε γλυκερίνη που γινόταν 
παλιότερα  δεν ενδείκνυται, γ ιατ ί καταστρέφ ονται ο ι λεπτές 
βελόνες που φέρουν μερικά είδη.

Τα Γαστερόποδα καθαρίζονται π ιο  δύσκολα, καθώς το ζώο 
αποσύρεται μέσα στο όστρακο. Για τα κοχύλια που δεν έχουν 
ιδ ια ίτερη λάμψη και χρώμα, ο βρασμός σε θαλασσινό νερό επ ί 
μερικά λεπ τά  ε ίνα ι ένας απλός τρόπος γ ια  να αφ αιρεθεί εύκολα 
το ζώο με τη βοήθεια μιας βελόνας, με άκρη σαν αγκίστρι. 
Ο ρισμένα είδη καθαρίζονται π ιο  εύκολα αν καταψυχθούν ή αν 
μείνουν λ ίγες μέρες σε νερό που θα αλλάζει συχνά ή ακόμη αν 
μείνουν λ ίγες μέρες σε διάλυμα ισοπροπυλικής ή αιθυλικής 
αλκοόλης. Μ ερικά είδη, όπως τα Ρΐεβοίάαβ, μπορούν να 
στεγνώσουν κα τ ’ ευθείαν στον αέρα. Στα Γαστερόποδα καλό θα 
ε ίνα ι να δ ιατηρείτα ι το πώμα, όταν υπάρχει. Αφού πλυθεί και 
στεγνώ σει, θα πρέπ ε ι να κολληθεί σε ένα βαμβάκι και να 
τοποθετηθεί στο άτομο που ανήκει. Η εσω τερική επ ιφ άνε ια  
συνήθως ε ίνα ι η π ιο  γυαλιστερή.

Τα Δίθυρα καθαρίζονται πολύ π ιο  εύκολα. Σημασία έχε ι να 
διατηρηθεί με προσοχή το λιγαμέντο που κρατά ενωμένες τις 
δύο θυρίδες καθώς και το περιόστρακο, όταν υπάρχει. Δ ιάλυμα 
τέσσερα μέρη αλκοόλης και ένα μέρος γλυκερίνης βοηθά στη 
διατήρηση αυτών των τμημάτων.

Συχνά στην εξωτερική επ ιφ ά νε ια  των κοχυλιώ ν υπάρχουν 
προσκολλημένα ξένα σώματα, τα οπο ία  αφαιρούνται με λεπτά  
εργαλεία  ή ακόμη με μια μικρή βούρτσα. Α φ αιρούνται π ιο  
εύκολα, αν παραμείνουν τα κοχύλια λ ίγες μέρες σε διάλυμα 
χλω ρίνης - νερού (1/10), και τα είδη που έχουν παχύ όστρακο, 
σε αραιό δ ιάλυμα υδροχλωρικού οξέος. Επειδή το υδροχλωρικό 
οξύ ε ίνα ι ένα ισχυρό οξύ που προκαλεί βλάβες στο δέρμα και 
καταστρέφ ει τη λεπτή  διακόσμηση του οστράκου, θα πρέπ ε ι να 
χρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτα ι με πολύ προσοχή. Ένα στρώμα παραφίνης 
μπορεί να προστατέψ ει μερικά σημεία  του οστράκου από τη 
δράση του οξέος.
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Αφού καθαρ ιστεί και στεγνώσει τελείω ς το κοχύλι, η 
επ ιφ ά νε ια  μπορεί να περαστεί με λίγο παραφ ινέλα ιο  ή σ ιλικόνη 
ή βαζελίνη.

Η φύλαξη: σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, μακριά 
από σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και πολλά φώτα είνα ι βασική 
προϋπόθεση για τη διατήρηση μιας συλλογής. Δ ιαφανή κουτιά 
διαφόρων μεγεθών, καθώς και θήκες μ ικροαπολιθω μάτω ν 
βοηθούν στο να τοποθετηθούν σωστά τα διάφορα είδη.

Η συλλογή για να έχει ιδ ια ίτερη αξία, θα πρέπ ε ι με κάθε 
κοχύλι να υπάρχει μια ετικέτα όπου θα σημειώ νονται το όνομα, 
η περ ιοχή, το βάθος, η ημερομηνία και ο συλλέκτης. Καλό θα 
ε ίνα ι να αναφ έρετα ι και αν το κοχύλι συλλέχτηκε ζωντανό ή 
όχ ι.

Επειδή τα σ το ιχε ία  αυτά ε ίνα ι πολλά  για ένα μικρό κοχύλι, 
π ιο  απλό ε ίνα ι να γράφεται με σ ινική μελάνη πάνω  στο κοχύλι, 
ένας αριθμός που θα αντιστο ιχεί σε ένα κατάλογο ή σε ένα 
αρχείο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.



ΛΕΞΙΛΟ ΓΙΟ
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Λ  - Β 

Λ

Α κτ ινω τή  δ ια κό σ μ ησ η  - Radial decora tion : Στο όστρακο των 
Διθύρων ο ι γραμμώσεις, ραβδώσεις και αυλακώσεις που 
ξεκινούν από την κορυφή και καταλήγουν σ ’ οποιοδήποτε 
σημείο της επ ιφ άνε ιας .

Ά λω ς ή θυρεός - Escutcheon: Κλειστή ραχια ία  αύλακα, π ίσω  
από το λ ιγαμέντο  στο όστρακο των Διθύρων.

Α νισόθυρο - Ineguivalve: Στο όστρακο των Διθύρων όταν οι 
δύο θυρίδες ε ίνα ι ανόμοιες ως προς τις δ ιαστάσεις .

Α ν ισ ό π λευ ρ ο  - Ineguila tera l: Στο όστρακο των Διθύρων όταν 
η ανάπτυξη στην εμπρόσθια και οπ ίσθ ια  πλευρά των σπονδύλων 
ε ίνα ι ασύμμετρη.

Α ξο ν ική  δ ια κό σ μ ησ η  - A xia l decora tion : Στο όστρακο των 
Γαστερόποδων όταν η διακόσμηση ε ίνα ι παράλληλη ή σχεδόν 
παράλληλη προς τον άξονα κορυφής-βάσης.

Α π όφ υσ η  - Apophysis: Προεξοχή, συνήθως ασβεστολιθική 
κάτω από τους σπονδύλους, εσω τερικά των θυρίδων στα 
Δίθυρα, με την οπο ία  στηρίζονται ο ι μύες του ποδιού, π .χ. 
Pholadidae.

Α ρ ισ τερ ό σ τρ ο φ ο  - S in istra l co iling : Στα Γαστερόποδα όταν η 
φορά στροφής των ελιγμών του οστράκου γ ίνετα ι προς τα 
αριστερά.

A rticu lam en tum : Το εσωτερικό στρώ μα των θυρίδων (πλακών) 
του οστράκου των Πολυπλακοφόρων.

Ά τρ α κτο ς  - Colum ella: Κεντρικός άξονας γύρω από τον 
οπο ίο  γ ίνετα ι η περ ιέλ ιξη  του οστράκου στα Γ αστερόποδα.

Β

Βάση - Base: Στα περ ιελιγμένα Γ αστερόποδα το εμπρόσθιο 
τμήμα όπου βρίσκεται το στοματικό  άνοιγμα. Στα μη 
περ ιελ ιγμένα , π .χ . Patella η περιοχή του χείλους, στις Cypraea 
η επ ίπ εδη  περ ιοχή  του στοματικού ανοίγματος.

Βύσσος - Byssus: Δέσμη κεράτινων ινών με τη βοήθεια της 
οποίας ορ ισμένα  είδη προσκολλούν πάνω  σε ξένα αντικείμενα. 
Εκκρίνετα ι από αδένα που βρίσκεται στο π ίσ ω  μέρος του 
ποδιού.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Γ - Δ - Ε -Ζ 

Γ

Γραμμές α υ ξή σ εω ς  - α υ ξη τ ικές  γραμμές - G rowth lines: 
Γραμμές στην επ ιφ άνε ια  του οστράκου που σημαδεύουν κάθε 
στάδιο ανάπτυξης, καθώς και τ ις  παλιότερες θέσεις του 
χε ίλους ή των άκρων.

Δ

Δ εξ ιό σ τρ ο φ ο  - D extra l: Στα Γαστερόποδα, όταν η φορά 
στροφής των ελιγμώ ν του οστράκου κατευθύνεται προς τα 
δεξιά, οπότε το στοματικό άνοιγμα βρίσκεται δεξιά του άξονα 
περ ιέλιξης. (Με την κορυφή προς τα πάνω).

Δ ισ χ ιδ έ ς  - B ifid : Δόντι του κλείθρου που χω ρ ίζετα ι σε δύο 
τμήματα.

Ε

Ε λά σ μα τα  ε ισ αγω γής  - Insertion  p la tes: Πλάγιες 
προεκτάσεις  του articulamentum με τις οποίες στερεώ νοντα ι οι 
πλάκες στη ζώνη των Πολυπλακοφόρων.

Ε λα σ τ ικό ς  σύνδεσμος, λ ιγα μέντο  - Ligam entum : Ελαστική 
κεράτινη τα ιν ία  εσωτερική ή εξωτερική στην περ ιοχή του 
κλείθρου που συνδέει τις δύο θυρίδες του οστράκου στα 
Δίθυρα, όταν δεν ενεργούν οι προσαγωγοί μύες.

Ε ξω τερ ικό  λ ιγα μέντο , Tensilium  - Ε σω τερ ικό  λ ιγα μέντο , 
Resilium  or in te rna l ligam ent: Το εσω τερικό λιγαμέντο 
τοποθετε ίτα ι σε κοιλότητα ή χονδροφόρο.

Ε λά σ μα τα  ρ α φ ικ ά  - Sutural p la tes: Εμπρόσθιες προεκτάσεις 
του articulam entum  με τις οποίες συνδέεται κάθε πλάκα με την 
προηγούμενή της στα Πολυπλακοφόρα.

Ζ

Ζ υ γ ω μ α τ ική  π ερ ιο χή  - Jugal tra c t: Η κεντρική περ ιοχή στη 
ράχη της ενδιάμεσης θυρίδας στα Πολυπλακοφόρα. Εκατέρωθεν 
βρίσκονται ο ι πλευρικές περιοχές (pleural areas).

Ζ υ γ ω μ α τ ικό ς  κόλπος - Jugal s inus: Ο κόλπος ανάμεσα στα 
ραφ ικά  ελάσματα  στα Πολυπλακοφόρα
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: I - Κ 

I

Ισόθυρο - Equivalve: Όταν οι δύο θυρίδες του οστράκου των 
Διθύρων ε ίνα ι όμοιες.

Ισόπλευρο  - E quila tera l: Όταν η ανάπτυξη του οστράκου των 
Διθύρων κα ι από τις δύο πλευρές των κορυφών ε ίνα ι σχεδόν 
συμμετρική.

Κ

Κ άλος - Callum : Τμήμα του οστράκου, πάχυνση, που κλείνει 
το χάσμα των Διθύρων στα Pholadidae.

Κ άλλος : Η ιδ ιότητα του ωραίου, η ομορφιά.

Κ α ρ ίνα , Τ ρ ό π ιδ α  - Caríne: Γωνιώδης προεξοχή στην 
εξωτερική επ ιφ ά νε ια  του οστράκου.

Κ εντρ ικά  δ ό ντ ια  - C entral te e th : Τα κεντρικά, μεσαία 
δόντια της ράδουλας.

Κ εφ α λ ική  θ υ ρ ίδα  - Head plate: Η πρώτη εμπρόσθια θυρίδα- 
πλάκα του οστράκου των Πολυπλακοφόρων.

Κ λείθρο - H inge: Στα Δίθυρα το κλείθρο βρίσκεται στη 
ραχ ια ία  πλευρά του οστράκου, εκεί όπου εφ άπτοντα ι ο ι δύο 
θυρίδες. Α π ο τελε ίτα ι από προεξοχές, δόντια κατά εναλλαγή 
τοποθετημένα στις  δύο θυρίδες, έτσ ι ώστε τα δόντια της μιας 
να εφαρμόζουν πλήρως στις κοιλότητες της άλλης, με 
αποτέλεσμα  την τέλεια  εφαρμογή τους.

Κ ύρ ια  δ ό ντ ια  - Cardinal tee th : Προεξοχές στο κέντρο 
συνήθως του κλείθρου, κάτω από τ ις  κορυφές.

Κόμβος - Nodule: Μικρές στρογγυλεμένες προεξοχές στην 
εξωτερική επ ιφ ά νε ια  του οστράκου.

Κορδόνι - Cord: Στρογγυλεμένη σπειροειδής προεξοχή στην 
εξωτερική επ ιφ ά νε ια  του οστράκου.

Κορυφή - A pex: Το αρχαιότερο τμήμα του οστράκου.

Κορυφή - Beak: Το αρχικό σημείο (άκρο) του οστράκου, 
κοντά στο κλείθρο, στα Δίθυρα.

Κ ομμένο, ακρ ω τηρ ια σ μένο , κολοβό - T runca te : Όταν το 
όστρακο στα Δίθυρα είναι απότομα κομμένο στις  πλευρές του ή 
στην κορυφή στα Γαστερόποδα.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Λ - Μ 

Λ

Λ ιγ α μ έντο : Βλέπε Ελαστικός σύνδεσμος.

Λ ιθό δεσ μα  - Lithodesm a: Ασβεστολιθ ικό στήριγμα του 
εσωτερικού λιγαμέντου σε ορισμένα είδη Διθύρων.

Μ

Μ ανδυακή γραμμή ή αποτύπω μα  - Pallia i line: To 
αποτύπω μα που αφήνει ο μανδύας, εσω τερικά του οστράκου, 
στη θέση προσάρτησης των λοβών του. Ε ίναι συνήθως 
παράλληλο με το κοιλιακό άκρο και συνδέει τα μυϊκά 
αποτυπώ ματα. Μ πορεί να είνα ι συνεχής ή διακεκομμένη 
γραμμή.

Μ ανδυακός κόλπος - Palliai sinus: Εγκόλπωση της 
μανδυακής γραμμής με το άνοιγμά της στο π ίσω  τμήμα του 
οστράκου. Σε ορισμένα είδη το κατώτερο άκρο του συντρέχει 
με τη μανδυακή γραμμή.

Μ ανδύας - M antle: Σαρκώδες εξωτερικό στρώμα του 
σώματος των Μ αλακίων που εκτελεί διάφορες λειτουργίες, 
εκκρ ίνε ι το όστρακο, παράγει το περιόστρακο κά ι δ ιαμορφώ νει 
με τις πτυχώ σεις  του τους σίφωνες.

Μ εγίστη δ ιά μ ετρ ος  - D: Η διάμετρος του τελευταίου, 
μεγαλύτερου ελιγμού. (D: διάμετρος περ ιστομίου).

Μ εσ α ία  π ε ρ ιο χ ή  - Median area: Η κεντρική περιοχή κάθε 
θυρίδας στο όστρακο των Πολυπλακοφόρων.

Μ ηνίσκος - Lunule: Ραχια ία αύλακα που βρίσκεται εμπρός 
από τον σπόνδυλο στο όστρακο των Διθύρων.

Μ υϊκά α π ο τυ π ώ μ α τα  - A dductor m uscle scars : Στα Δίθυρα, 
μυϊκά: λέγοντα ι τα αποτυπώματα που αφήνουν ο ι μύες που 
κλείνουν το όστρακο. Ορισμένα είδη έχουν δύο: (Δ ιμυάρια), 
άλλα ένα: (Μονομυάρια), ίσα: (Ισομυάρια), ή άνισα: 
(Ανισομυάρια).



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΧΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 202

ΛΕΞΙΛΟ ΓΙΟ : Ν 

Ν

Νύμφη - Nymph: Η νυμφική πλάκα  ε ίνα ι προεκβολή κατά 
μήκος του κλείθρου που φέρουν μερικά Δίθυρα. Χρησιμεύει γ ια 
τη στήριξη του εξωτερικού λιγαμέντου ή την ενίσχυση του 
κανονικού κλείθρου.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Ο - Π 

Ο

Ο δόντες - T ee th : Προεξοχές του κλείθρου στα Δίθυρα.

Ο δοντοφ όρος - O dontophore: Μυώδης χόνδρινη ράβδος στο 
στόμα των Γαστερόποδων που χρησιμεύει σαν στήριγμα της 
ράδουλας.

Ο μφ αλός - Um bilicus: Το χοανοειδές άνοιγμα στη βάση του 
τελευτα ίου ελιγμού των Γαστερόποδων στη θέση της ατράκτου.

Ο υρα ία  θ υ ρ ίδ α  - Tail va lve: Η τελευτα ία  π ίσ ω  θυρίδα του 
οστράκου των Πολυπλακοφόρων.

Π

Π ερ ιστόμ ιο  - Peristom a: Το άκρο του στοματικού ανοίγματος 
των Γαστερόποδων.

Π ερ ιφ έρ ε ια  - Periphery: Το τμήμα του οστράκου ή του 
ελιγμού που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον 
άξονα περ ιστροφ ής.

Π ερ ιφ ερ ε ια κά  δό ντ ια  - Marginal te e th : Τα έξω δόντια της 
ράδουλας.

Π λά γ ια  ή π λευ ρ ικά  δό ντ ια  - La tera l tee th : Πλάγιες 
προεξοχές στο κλείθρο των Διθύρων, εμπρός κα ι π ίσω  από τα 
κύρια δόντια. Ακόμη τα δόντια της ράδουλας που βρίσκονται 
αμέσως μετά τα κεντρικά.

Π λά γ ιες  π ε ρ ιο χ έ ς  - Lateral areas: Οι περ ιοχές εκατέρωθεν 
της μεσαίας περιοχής σε κάθε θυρίδα του οστράκου των 
Πολυπλακοφόρων.

Π ροδ ισσ οκόγχη  - Prodissoconch: Το εμβρυακό όστρακο που 
εκκρ ίνετα ι από την προνύμφη και δ ιατηρείτα ι στην κορυφή 
ορισμένω ν ενηλίκω ν Διθύρων.

Π ρω τοκόγχη - P rotoconch: Οι εμβρυακοί ελ ιγμο ί του 
οστράκου τω ν Γαστερόποδων.
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Π τερύγια , ω τ ία , α υ τ ιά  - Ears: Πλάγιες προεξοχές στις  δύο 
πλευρές των σπονδύλων που παρατηρούνται σε ορισμένα 
Δίθυρα.

Π ώ μα, οπέρκουλο - O perculum : Ασβεστολιθ ικός ή 
κεράτινος σχηματισμός που ε ίνα ι προσκολλημένος στο πόδι 
ορ ισμένω ν Γαστερόποδων. Με το πώ μα φράζει το ζώο το 
στοματικό  άνοιγμα, όταν αποσύρεται μέσα στο όστρακο.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Ρ - Σ 

Ρ

Ράβδω ση - C osta ,R ib : Ανάγλυφο δ ιακοσμητικό σ το ιχε ίο , π ιο  
έντονο από το κορδόνι, στην επ ιφ άνε ια  του οστράκου.

Ρ άδουλα  - Radula: Όργανο στην περιοχή του στόματος που 
α π ο τελε ίτα ι από σειρές μικρών δοντιών. Ράδουλα δεν έχουν 
όλα τα Μ αλάκια.

Ραφή - S u tu re : Η ελικοειδής γραμμή που δ ιαχω ρ ίζε ι τους 
ελιγμούς.

Ρ ύγχος - R ostrum : Επιμήκης σχηματισμός σαν ράμφος στο 
άκρο του οστράκου.

Σ

Σ ιν τ έ φ η : Μαργαριτάρι.

Σ τ ιλ π ν ή : Γυαλιστερός, λαμπερός, ακτινοβόλος.

Σ ίφ ω ν  - S iphon: Σ ιφω νοειδείς προεκβολές του μανδύα από 
όπου ε ισ έρ χετα ι και εξέρχεται το νερό.

Σ ιφ ω ν ικ ό  α υ λ ά κ ι (εμπρόσθιος σ ίφ ω να ς ) - A n te rio r canal: 
Σωληνοειδής προέκταση του εμπρόσθιου άκρου του στοματικού 
ανοίγματος στα Γαστερόποδα όπου ευρίσκεται ο εμπρόσθιος 
σ ίφ ω νας εισόδου.

Σ ιφ ω ν ικ ό  α υ λ ά κ ι (οπ ίσ θ ιο ς , εδρ ικός  σ ίφ ω ν α ς ) - A nal: Η
εγκοπή του εξωτερικού χείλους στο οπ ίσθ ιο  άκρο του 
στοματικού ανοίγματος στα Γαστερόποδα όπου βρίσκεται ο 
σ ίφ ω νας της έδρας.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Σ - Τ - Φ

Σ π ε ίρ α  - Sp ire : Το σπειροειδές τμήμα του οστράκου των 
Γαστερόποδων, εκτός από τον τελευταίο ελιγμό.

Σ π ε ιρ ο ε ιδ ή ς  δ ιακόσμηση - Spiral decora tion : Η διακόσμηση 
που βγαίνει παράλληλα με την περ ιέλ ιξη  του οστράκου στα 
Γ αστερόποδα.

Σ πόνδυλος - Umbo: Η αρχαιότερη επ ιφ ά νε ια  των θυρίδων 
στα Δίθυρα π ίσ ω  από την κορυφή του οστράκου.

Σ τομ α τ ικό  ά νο ιγ μ α , στόμιο - A p e rtu re : Το κύριο άνοιγμα 
του οστράκου στα Γαστερόποδα.

Σ υγκεντρ ική  δ ιακόσμηση - C oncentric  decora tion: 
Δ ιακόσμηση παράλληλη με τις γραμμές αυξήσεως στο όστρακο 
των Διθύρων.

Σ υ μ π λη ρ ω μ α τ ική  πλά κα  - A ccessory  p la te : Δευτερεύον 
ασβεστολιθ ικός σχηματισμός στο όστρακο μερικών Διθύρων 
που προστατεύει και στηρίζει τα μαλακά τμήματα του ζώου, 
π .χ . στα Pholadidae.

Σ υ νεχ ές  χ ε ίλ ο ς  - Entire lip : Χείλος χωρίς εγκοπές, κόλπους 
ή οδόντωση.

Τ

Τ ύλος, κά λο ς  - Callus: Σχηματισμός ασβεστίτου γύρω από 
το στοματικό  άνοιγμα. Συνήθως πληροί χώρους, π .χ . τον 
ομφ αλό, στο όστρακο των Γαστερόποδων.

Τ ελεο κό γ χη  - Teleoconch: Ολόκληρο το όστρακο του 
Γαστερόποδου, εκτός από την πρωτοκόγχη.

Tegm entum : Το εξωτερικό στρώμα των θυρίδω ν-πλακώ ν του 
οστράκου τω ν Πολυπλακοφόρων.

Φ

Φ υμάτιο  - V a rix : Υ πόλειμμα σταδίου αναπτύξεως, που 
σ χηματ ίζετα ι από την πάχυνση του εκάστοτε εξωτερικού 
χείλους σε ορ ισμένα Γαστερόποδα.

Φ υμάτιο  - Tubercule: Στρογγυλεμένες προεξοχές
περ ιορ ισμένου μεγέθους στην επ ιφ άνε ια  του οστράκου.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: X

Χ ε ίλο ς  εξω τερ ικό  - O uter Lip (Labrum ): Το χε ίλος του 
στοματικού ανοίγματος που βρίσκεται μακριά από τον άξονα 
της ατράκτου.

Χ ε ίλο ς  εσ ω τερ ικό  - Inner Lip (Labium ): Το χε ίλος του 
στοματικού ανοίγματος, που εκτείνετα ι από τη βάση της 
ατράκτου μέχρι τη ραφή. Περιλαμβάνει το Columellar Lip, το 
χε ίλος της ατράκτου, που είναι το ορατό τελικό  τμήμα της 
ατράκτου, κα ι το Parietal Lip, το παρειακό χε ίλος, που ε ίνα ι το 
ανώτερο τμήμα του εσωτερικού χείλους.

Χ ε ίλο ς  - Lip: Το άκρο, το περιθώριο του στοματικού 
ανοίγματος.

Χ ονδροφ όρος - Chondrophore: Κοιλότης όπου προσκολλάται 
το εσω τερικό τμήμα του λιγαμέντου.



Κ Α Τ Α Λ Ο ΓΟ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΤΩΝ
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ΚΑΤΑΛΟ ΓΟ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Πολλά Ελληνικά κοινά ονόματα για τα κοχύλια δεν υπάρχουν, 
πα ρ ’ όλο που από πολύ νωρίς τα κοχύλια προσέλκυσαν το 
ενδιαφέρον του ανθρώπου. Ο Αριστοτέλης στις περιγραφές του 
χρησ ιμοπο ίησε πολλά ονόματα τα οπο ία  ακόμα 
χρησ ιμοπο ιούντα ι ως κοινές ονομασίες ή αποτέλεσαν τη βάση 
για  τη διεθνή ονομασία τους. Η τάση να ονομάζονται όλα 
αχιβάδες ή σαλιγκάρ ια  δεν άφησε πολλά περ ιθώ ρια  γ ια  τη 
δημιουργία πολλώ ν κοινών ονομάτων. Ε ίναι άλλω στε γνωστό 
ότι πολλά  είδη δεν έχουν το ίδιο όνομα σε όλες τις περιοχές 
της Ελλάδας.

Στον κατάλογο αυτό παραθέτουμε μερικά κοινά ονόματα σαν 
ξεκίνημα γ ια  τη συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών.

Αργοναύτης Argonauta argo Μπόμπολας Trochus
Α ρμενιστάρ ια Janthina Μπουρλίδες,

Μπουρλίθρες
Cerastoderma

Αυτί της Θάλασσας Haliotis Μπουρού Charonia tritonis
Αχιβάδα Venerupis aurea Μπουχώνα Tonna galea
Βάλανος Lithophaga Μύδι Mytilus

galloprovincialis
Βούκινο Buccinum Π ελεκανοπόδαρο Aporrhais
Γ αϊδουροπόδαρο Spondylus Πεταλλίδα Patella
Γ ουρουνίτσα Cypraea Πετροσωλήνες Lithophaga, Dosinia
Γ υαλιστερή Callista chione Πίπες Dentalium
Ζαμπόν Solecurtus strig illatus Πίννα Pinna nobills
Θράψαλο Todarodes sagittatus Πορφύρα Trunculariopsis

trunculus
Ισοκάρδιο Isocardium, Glossus Murex brandaris
Καλαμάρι Loligo vulgaris Thais haemastoma
Καλόγνωμη Area noae Σουπιά Sepia offic inalis
Καποσάντα Proteopecten Σουπίτσα Sepiola rondeletli
Καρδίτης, καρδιές Cardium Στρ ιφ τάρ ι Cerithium
Κοχύλα Tonna galea Στρείδ ι Ostrea edulis
Κεράτιο, κέρατο Cerlthlum vulgatum Σωλήνας Solen
Κοχύλι T rochus Τρυπητής Ocenebra erinaceus
Κρεμμυδότσουφλο Anomia ephippium Φεγγαρόκτενο Pecten iacobaeus
Κτένι, χτέν ι Pecten Φτερά Αγγέλων Pholas dactylus
Κυδώνι Venus verrucosa Χάβαρο Modiolus barbatus
Κώνος Conus Χλαμύδα Chlamys varia
Μ ατάκι της Παναγίας Π ώμα της A strea rugosa Χταπόδι Octopus macropus
Μεθύστρα Cardium Octopus vulgaris
Μελιδόνα Octopus macropus Χ οχλίδ ια Trochidae
Μηλοκύδωνο Glycymens Χουρμάς Lithophaga
Μ οσχοχτάποδο,
Μοσχιός

Eledone cirrhosa Χρυσές Mactra glauca

Eledone moschata
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