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Αυτός ο οδηγός είναι μέρος μιας σειράς συνδεόμενος με την διδασκαλία της οστρακολογίας 

σε σχολικά μαθήματα ή συγκεκριμένες εκδηλώσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην πανίδα των 
όστρακων σε καθορισμένες θέσεις.  

Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός αναφέρεται στις ακτές του Ξυλοφάγου στη Λάρνακα 
(Κύπρος). Επίσης, απεικονίζονται τα πιο κοινά είδη, δηλαδή αυτά που κάποιος μπορεί να βρεί στις 
παραλίες. Υπό την έννοια αυτή έχουν εξεταστεί, μεταξύ των πλέον κοινά είδη, μόνο εκείνοι με 
μεγαλύτερο από 5 χιλιοστά.  

Επισημάνεται ότι ο μικρός αριθμός των κοινών ειδών προκαλείται από το χαρακτηριστικά 
της ακτής, η οποία είναι βραχώδεις, και περιορίζει την ποσότητα οστράκων που μπορούν να 
συλλεχθούν στην παραλία. 

 
This guide is part of a series dedicated to the teaching of specific events or malacology in 

school lessons, and with particular reference to malacofauna of well-defined locations.  
In this case it refers to the coasts of Xylophagou in Larnaca (Ciprus). Also we wanted to 

illustrate the discussion with the most common species, ie those that the neophyte can actually find 
on the beaches. In this sense have been examined, among the most common species, only those 

with larger than 5 millimetres.  

I point out that the low number of common species is caused by the characteristics of the 

coast with its rocky shores hampers the development inshore and limits the amount of shells that 

can arrive on the beach intact. 
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Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του διεθνούς προγράμματος διδασκαλίας της 

οστρακολογίας (International Teaching Malacology Project) και είναι αφιερωμένο για της 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν μπορεί 

να πωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. 

  

Οφείλουμε ευχαριστίες σε όλους εκείνους από τους οποίους πήραμε μερικές 

φωτογραφίες. Αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο 

του έργου και πληρούν τις προδιαγραφές όσον αφορά την επιστημονική, εκπαιδευτική τους 

χρήση και όχι για το κέρδος. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται παραμένουν ιδιοκτησία των 

δημιουργών και γι’ αυτό το σκοπό στις εικόνες του φωτογραφικού υλικού είναι γραμμένο το 

όνομά τους. Σε αυτό το έργο, είναι γραμμένα μόνο τα ονόματα που είναι διαφορετικά από τους 

συγγραφείς του παρόντος τόμου. 

 

Αυτή η πρώτη έκδοση σίγουρα θα υπόκεινται σε αναθεώρηση , στο πλαίσιο αυτού του 

έργου, με βάση τις συνεργασίες με τις άλλες συμμετέχουσες χώρες.  

 

 

This work is part of the International Teaching Malacology Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the authors of this volume. 
 

 

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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Καθοδηγούμενη αναζήτηση των θαλάσσιων 

ειδών της Θάλασσας: 
 Ξυλοφάγου (Κύπρος)  

Guided Search among marine species of  

the Sea: 

Xylophagou (Cyprus) 
 
 

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το όνομα του είδους του όστρακου που 
έχετε στα χέρια σας. Φυσικά δεν μπορείτε να λύσετε όλα τα προβλήματά σας: σε πολλές 
περιπτώσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς οι οποίοι μπορούν να αποσαφηνίσουν 
τις αμφιβολίες σας. Εδώ είναι οι διευθύνσεις των δικτυακών τόπων όπου συχνάζουν μερικοί 
εμπειρογνώμονες και που θα είναι πάντα πρόθυμοι να σας βοηθήσει. Μπορείτε να απευθυνθείτε σ' 
αυτούς για οποιαδήποτε ανάγκη.  

 
Ο οδηγός σας μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε κάποιες επιλογές που θα σας οδηγήσουν 

σε σελίδες όπου μπορείτε να βρείτε μια εικόνα από το όστρακο σας, το όνομα και τις μέσες τιμές 
των μετρήσεων του. Σε κάθε μία από της σελίδες θα σας καθοδηγεί να συνεχίσετε την αναζήτησή 
σας. 

 
This guide will help you to identify the species name of the shell that you have in your 

hands. Of course it cannot solve all your problems: in many cases you will contact experts who can 
clarify your doubts. Here are the addresses of some websites frequented by experts and that will 
always be available to help you. Have recourse to them too for any need.  

The guide invites you to make some choices that will lead you to pages where you can find a 
picture of your shell to extract so the name and the mean measurements. In each choice you will 
find the page where to go to continue your search. 
 

 

Προτεινόμενες ιστοσελίδες – Suggested links 

 

Società Italiana di Malacologia (SIM) www.societaitalianadimalacologia.it 
Natural History Museum Rotterdam www.nmr-pics.nl 
AnimaBase animalbase.org 
Check List of European Marine Mollusca CLEMAM www.somali.asso.fr/clemam 
Checklist of European Continental Mollusca (CLECOM) www.weichtiere.at/clecom 
Associazione Naturalistica Malachia www.malachia.com 
Associazione Malacologica Internazionale www.amimalakos.com 
Associazione di Volontariato Scientifico “Verde Realtà” www.verderealta.it 
Mediterranean Slug site www.medslugs.de  
Forum Natura Mediterraneo 

Foto Conchiglie Mediterraneo 

www.naturamediterraneo.com/forum 

www.fotoconchigliemediterraneo.com 
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πρώτη επιλογή. The first choise 

Θα πρέπει να προσδιοριστεί η κατηγορία του όστρακου βάση του κέλυφος του. 

You have to determine the class membership of the mollusk that built your shell. 
 

***** GASTROPODA ***** 
   Γαστερόποδα είναι μία από της πιο πολυάριθμες τάξης, και 

περιλαμβάνει εκείνα τα μαλάκια που έχουν κέλυφος που 

αποτελείται από ένα ενιαίο κομμάτι ελικοειδώς τυλιγμένο. 

Κάποιοι έχουν εγκαταλείψει την κατασκευή του κελύφους και 

ονομάζονται «θαλάσσιοι γυμνοσάλιαγκες».  

   Gastropods are one of the most numerous class, and includes 

those mollusks which have shells composed of a single piece 

helically coiled. Some have abandoned the construction of the 

shell and are called "sea slugs" 

 

 
page 6 

 

***** BIVALVIA ***** 
   Σε αυτή την κατηγορία είναι τα μαλάκια που έχουν υιοθετήσει 

σκέπαστρο, ένα κέλυφος που αποτελείται από δύο κινούμενα 

μέρη, θυρίδες, ενωμένοι με ένα ελαστικό σύνδεσμο και γι 'αυτό 

ονομάζονται Δίθυρα. 

   In this class are those molluscs that have adopted a shelter a 

shell composed of two moving parts, valves, united by a hinge 

and are therefore called Bivalvia 
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***** POLYPLACOPHORA *****A 

Αυτή η τάξη δεν είναι πολύ συχνή στην περιοχή της Μεσογείου, 

περιλαμβάνει ζώα με κέλυφος που αποτελούνται από 8 πλάκες, 

οι οποίες συγκρατούνται μεταξύ τους με ένα οργανικό σύνδεσμο 

(Πολυπλακοφόρα). 

Not very common in the Mediterranean, this class includes 

animals with shells composed of 8 plates held together by an 

organic ligament. 

 

 

 
no species 

***** SCAPHOPODA ***** 
 Ένα κέλυφος σε σχήμα σαν ένα "ελέφαντα χαυλιόδοντα" ή 

"θήκη", το όνομα Σκαφόποδα διακρίνει αυτή την κατηγορία 

A shell shaped like an “elephant tusk” or  “hull”, hence the name 

Scafopodi, distinguis this class 

lass 

 

 

 

 
no species 

***** CEPHALOPODA ***** 
   Το νευρικό τους σύστημα είναι κλεισμένο στο "πόδι" τους. 

Συχνά χωρίς κέλυφος  και ορισμένες περιπτώσεις, έχει μειωθεί 

αντικαθιστώντας σε σχήμα "στυλό " οστού  μέσα. (Κεφαλόποδα) 

Τheir nervous system is enclosed into their  "foot". Often  

without  a  shell  that,  in  some cases, has been reduced taking 

the shape of a bone-shaped "pen" inside 

 

 

 
no species 
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GASTROPODA 
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Haliotis tuberculata tuberculata 

Linnaeus, 1758 mm 30-100 

 
Patella caerulea 

Linnaeus, 1758 mm 35-45 
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Phorcus articulatus 

(Lamarck, 1822) mm 12-32 

 
Osilinus turbinatus 

(Von Born, 1778) mm 25-30 
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Hexaplex trunculus 

 (Linnaeus, 1758) mm 50-100 

 
Ergalatax junionae 

Houart, 2008 mm 15-20 
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Cerithium vulgatum 

 Bruguière, 1792 mm 50-80 

 
Columbella rustica  

(Linnaeus, 1758) mm 15-20 
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Euspira catena 

(Da Costa, 1778) mm 40-50 

 
Naticarius stercusmuscarum 

 (Gmelin, 1791) mm 50-60 
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Neverita Josephinia 

Risso, 1826 mm 30-40 

 
Janthina janthina 

(Linnaeus, 1758) mm 16-20 
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Conus mediterraneus 

Hwass in Bruguière, 1792 mm 40-65 

 
Strombus persicus 

Swainson, 1821 mm 40-60 



 

                                                                                                               pagina    

                                                                                          

14 

 
Naria spurca 

 (Linnaeus, 1758) mm 20-35 

 
Mitra cornicula 

(Linnaeus, 1758) mm 20-40 
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BIVALVIA 
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Acanthocardia echinata 

 (Linnaeus, 1758) mm 45-60 

 
Arca noae 

(Linnaeus, 1758) mm 50-90 



 

                                                                                                               pagina    

                                                                                          

17 

 
Barbatia barbata 

(Linnaeus, 1758) mm 40-60 

 
Brachidontes pharaonius 

(Fisher, 1870) mm 25-30 
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Cardita calyculata 

(Linnaeus, 1758) mm 15-23 

 

 

 
Chama asperella  

Lamarck, 1819 mm 20-30 
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Chama aspersa 

Reeve, 1846 mm 25-40 

 

 

 
Chamelea gallina 

 (Linnaeus, 1758) mm 25-35 
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Dendostrea cfr. folium 

(Linnaeus, 1758) mm 50-90 

 

 

 
Donax semistriatus 

 Poli, 1795 mm 15-25 
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Donax venustus 

Poli, 1795 mm 18-23 

 

 

 

 
Glycymeris nummaria 

(Linnaeus, 1758) mm 40-60 
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Mactra stultorum 

 (Linnaeus, 1758) mm 45-60 

 

 

 

 
Pinctada radiata 

 (Leach, 1814) mm 50-100 
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Το χωρίο Ξυλοφάγου εμπίπτει στην επαρχία της Λάρνακας, νότιαανατολικά της Κύπρου. 

Το χαρακτηριστικό της ακτής είναι ότι καλύπτεται  κυρίως με βράχους, εκτός από μικρές περιοχές 

με βότσαλα και πολύ μικρές περιοχές, οι οποίες είναι αμμώδες.  Η ποικιλότητα των όστρακων είναι 

μεγάλη εξαιτούμενη από την εποχή και της φυσικές συνθήκες. Η παραλία που διεξάχθηκε η έρευνα 

χρησιμοποιείται από ψαράδες με καλάμια και από καταδυτικές σχολές.  

 

Xylophagou is a village located in the Larnaca, southeast of Cyprus. The characteristic of 

the coast is rocky shore except from small areas that it is sandy and few areas are covered by 

pebbles. The mollusc diversity is high, depending on the season, and the environmental conditions. 

The shore, that the survey was performed, is used by fishermen (with rod) and diving 

schools.  
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