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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα Μουσεία Ζωολογίας αποτελούν τόπους συλλογής και ερευνητικής
μελέτης ζωολογικού υλικού το οποίο και χρησιμοποιούν σε εκθέσεις για την
εκπαίδευση και ψυχαγωγία σπουδαστών και ευρέως κοινού. Οι ζωολογικές
αυτές συλλογές είναι ανεκτίμητης αξίας αρχεία της παγκόσμιας
παροντικής και παρελθοντικής βιοποικιλότητας και έχουν συμβάλλει στη
σκέψη και έρευνα μεγάλων επιστημόνων, όπως ο Δαρβίνος και ο Wallace.

Με αυτή τη φιλοσοφία, το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. έχει
δημιουργήσει το ερευνητικό Μουσείο Ζωολογίας, σημαντικό μέρος του
οποίου αποτελεί η συλλογή των σπόγγων (Φύλο Porifera). Η ανάγκη
οργάνωσης του συλλεγμένου υλικού σπόγγων οδήγησε στην
πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, στο πλαίσιο της
οποίας οργανώθηκε η συλλογή  των σπόγγων και μελετήθηκαν οι τρόποι
με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω στην
έρευνα και την εκπαίδευση.

Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας, μελετήθηκε η
βιβλιογραφία καθώς και το διαδίκτυο. Έγινε έρευνα για τον τρόπο
λειτουργίας των ζωολογικών μουσείων γενικότερα αλλά και
συγκεκριμένων σημαντικών μουσείων του κόσμου και επίσης μελετήθηκαν
οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους τα μουσεία αυτά αξιοποιούν τις
ζωολογικές τους συλλογές. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε
επιλεγμένα Μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακόμη, ολοκληρώθηκε η
καταχώρηση όλων των συλλεγμένων δειγμάτων σπόγγων στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μουσείου αφού προηγήθηκε η
συντήρηση τους σε κατάλληλα δοχεία και συντηρητικό μέσο. Εκτός από την
καταχώριση νέων δειγμάτων, ελέγχθηκαν όλα τα ήδη υπάρχοντα δείγματα
σπόγγων και αποκαταστάθηκαν όποια προβλήματα συντήρησης και
ταξινόμησης. Επίσης, οργανώθηκε η βάση δεδομένων της συλλογής των
σπόγγων με τα ονόματα ειδών να συγχρονίζονται με τα δεδομένα της
World Porifera Database.

Η δυνατότητα αξιοποίησης και χρήσης της συλλογής για ποικίλους
σκοπούς διερευνήθηκε μελετώντας τη συλλογή ως προς το εύρος και την
αντιπροσωπευτικότητά της. Από την επεξεργασία διαπιστώθηκε πως η
συλλογή είναι αντιπροσωπευτική ως προς την ποικιλότητα ειδών και
τάξεων σπόγγων που έχουν καταγραφεί στο Αιγαίο (και ειδικότερα στο Β.
Αιγαίο), καθώς διαθέτει δείγματα για τα 2/3 των ειδών που είναι γνωστά
από τις Ελληνικές θάλασσες και τις 12 από 13 τάξεις.
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Ενώ η συλλογή των σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. έχει
σημαντική προοπτική αξιοποίησης, δεν έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα μέχρι
σήμερα. Γι’ αυτό το λόγο, προτείνεται η βελτίωση του τρόπου συντήρησης
των δειγμάτων και του χώρου του Μουσείου καθώς και η οργάνωση
έκθεσης των σπόγγων, στο πλαίσιο ευρύτερης έκθεσης του Μουσείου
Ζωολογίας. Η έκθεση θα μπορούσε να περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό
και βίντεο σχετικά με τους σπόγγους, καρτέλες παρουσίασης ειδών,
ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου και δημιουργία ενυδρείου. Τέλος,
προτείνεται η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας για το
Μουσείο και η χρήση των συλλογών του Μουσείου για την εκπαίδευσή τους
μέσω διαλέξεων, ασκήσεων και εργασιών.

Συνολικά, η συλλογή των σπόγγων είναι αξιόλογη και κατάλληλη να
χρησιμοποιηθεί για έρευνα και εκπαίδευση αναφορικά με τη γεωγραφική,
ταξινομική και μορφολογική ποικιλότητα των σπόγγων του Αιγαίου.
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SUMMARY

Zoological Museums deal with the collection and research of zoological
material that is then used in exhibitions for the education and entertainment of
students and general public. These zoological collections are invaluable
archives of present and past global biodiversity and have contributed to the
way of thinking and research of scientists such as Darwin and Wallace.

In this context, A.U.TH. Department of Biology has created the research
Zoological Museum, part of which is the collection of sponges (Phylum
Porifera). The double aim of this project was the organisation of the previously
collected sponge material as well as the investigation of how this collection
could be improved and further used in research and education.

In order to achieve the goals of this project, literature and the web were
searched for information on how important museums of the world work and
make use of their zoological collections. Personal visits were paid to selected
museums in the United Kingdom. Moreover, previously collected sponge
specimens were recorded in the A.U.TH Zoological Museum’s computerised
database after they had been properly preserved in bottles and conservative
medium. Apart from recording new samples, all the existing sponge samples
were checked and any maintenance or classification problems were restored.
Also, the collection’s database was organised and sponge species names were
corrected according to the World Porifera Database.

The ability to utilise the collection for various purposes was investigated
by examining its range and representativeness. It was found that the collection
is representative of Aegean (and specifically north Aegean) sponge diversity at
the species and order level, as it contains samples of 2/3 of all these species and
12 out of 13 orders found in the Greek Seas.

The sponge collection of the Zoological Museum has a high potential;
however it has not been taken advantage of up until now. Therefore, it is
proposed to improve the place where the museum is housed, as well as the
method of specimens’ preservation. Also, the organisation of a sponge
exhibition is proposed, as part of a wider exhibition of the Zoological Museum.
The exhibition could include photos and video on sponges, species presentation
tables, Museum tour and the creation of an aquarium. Finally, it is proposed to
inform Biology students about the Museum and use its collections in their
education through lectures, exercises and reports.

Overall, the A.U.TH Zoological Museum collection of sponges is
valuable and suitable to be used for research and education regarding
geographical, taxonomic and morphological diversity of sponges in the Aegean
Sea.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά

Τα μουσεία, με τη σύγχρονη έννοια του όρου, αποτελούν ένα είδος μόνιμου
αρχείου του παρελθόντος και λειτουργούν ως τόποι συλλογής αντικειμένων
ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας καθώς και βιολογικών δειγμάτων αλλά
και ως κέντρα έρευνας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Η ύπαρξη μουσείων,
εδώ και δεκάδες χρόνια, μαρτυρά την ανάγκη του ανθρώπου να διατηρεί
στοιχεία του παρελθόντος ώστε να μπορεί να περάσει την κληρονομιά αυτή
στις μελλοντικές γενιές.

Αυτή η διατήρηση και κληροδότηση στοιχείων του παρελθόντος
εξυπηρετείται από τον παραδοσιακό ρόλο των μουσείων ως τόπων
συλλογής. Στην περίπτωση της συλλογής βιολογικού υλικού, η τεράστια
σημασία γίνεται φανερή ακόμα και δυο αιώνες πριν, στην εποχή του
Δαρβίνου (1809-1892) και του Wallace (1823-1913). Ο ρόλος των βιολογικών
συλλογών υπήρξε καταλυτικός για τη σκέψη των μεγάλων αυτών
επιστημόνων οι οποίοι βασίστηκαν στη μελέτη συλλογών βιολογικού
υλικού για τη διατύπωση της θεωρίας της εξέλιξης που αποτελεί τον
πυλώνα της επιστήμης της Βιολογίας (Winker et al., 1991; Suarez & Tsutsui,
2004).

Οι βιολογικές συλλογές των μουσείων αποτελούν πηγή ανεκτίμητης
βιολογικής πληροφορίας και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται ως
αντικείμενο έρευνας από τους επιστήμονες. Έτσι κάθε μουσείο, ανάλογα με
τους ερευνητικούς του στόχους, εκπονεί μελέτες προσπαθώντας να
απαντήσει σε ερευνητικά ερωτήματα που, μεταξύ άλλων, αφορούν στη
διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των
οικοσυστημάτων, στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι φυσικές και
βιολογικές διεργασίες επηρεάζουν την εξέλιξη της Γης και άλλων
πλανητών καθώς και στην κατασκευή του «Δέντρου της Ζωής».

Επιπλέον, τα μουσεία χρησιμοποιούν το υλικό των συλλογών τους
και τα αποτελέσματα της έρευνας για την εκπαίδευση του κoινού. Ειδικά σε
θέματα σχετικά με το περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων
φυσικής ιστορίας είναι πολύ σημαντικός καθώς προσελκύουν μεγάλο
αριθμό επισκεπτών, μερικές φορές της τάξης των 100 εκατομμυρίων
ατόμων όπως εκτιμάται για τις Η.Π.Α., και επομένως διαθέτουν την
καταπληκτική ικανότητα να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν την
επιστημονική γνώση του ευρέως κοινού το οποίο ελκύεται κυρίως από το
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αυθεντικό, ζωντανό υλικό το οποίο μπορεί να δει, να αγγίξει και να
περιεργαστεί (MacFadden, 2008).

Υπάρχουν διάφορα είδη μουσείων, εκ των οποίων τα ζωολογικά
μουσεία έχουν κεντρική θέση στην παρούσα εργασία. Τα πανεπιστημιακά
μουσεία διατηρούν σημαντικό μέρος των βιολογικών συλλογών στην
Ελλάδα. Ο Τομέας Ζωολογίας του τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. έχει
δημιουργήσει το ερευνητικό Μουσείο Ζωολογίας το οποίο περιλαμβάνει
συλλογές πολυάριθμων σπονδυλωτών και ασπόνδυλων ζώων που
συναντώνται κυρίως στην ελληνική επικράτεια, αλλά και έξω από αυτήν.

Σημαντική θέση ανάμεσα στις συλλογές του Μουσείου κατέχει η
συλλογή των Porifera, ενός φύλου του βασιλείου των ζώων με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον λόγω των αξιοθαύμαστων οικολογικών του χαρακτηριστικών,
της οικονομικής του αξίας αλλά και της αινιγματικής φυλογενετικής του
θέσης σε σχέση με τα υπόλοιπα πολυκύτταρα ζώα.

Η ανάγκη να πραγματοποιηθεί αυτή η διπλωματική εργασία
γεννήθηκε με τη διαπίστωση ότι το Μουσείο διαθέτει πλούσιο υλικό
σπόγγων, το οποίο έχει συλλεχθεί και μελετηθεί κατά καιρούς από μέλη
του Τομέα Ζωολογίας στο πλαίσιο ερευνητικών ή διδακτικών διαδικασιών
αλλά δεν είναι επαρκώς οργανωμένο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
προσφέρει τον πλούτο πληροφοριών που κρύβει και με κίνδυνο να
αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα στο πέρασμα του χρόνου. Έτσι, παράλληλα με
την αναντίρρητη αναγκαιότητα ψηφιοποίησης της πληροφορίας και
διάθεσής της μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, που απορρέει από την ανάπτυξη
της Τεχνολογίας της Πληροφορίας, δημιουργήθηκε η ιδέα της οργάνωσης
της συλλογής των σπόγγων στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για
την οργάνωση του Μουσείου Ζωολογίας. Επιπλέον, θεωρήθηκε σημαντικό
και αξιόλογο να επεκταθεί το θέμα και να μελετηθεί το πώς αυτή η
συλλογή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε συμβάλλει τόσο στην
απάντηση κρίσιμων ερευνητικών ερωτημάτων όσο και στην προώθηση της
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των φοιτητών αλλά και στην ενημέρωση του
κοινού.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.

Το φύλο Porifera του βασιλείου των ζώων συγκροτείται από τους σπόγγους, οι
οποίοι είναι υδρόβια ασπόνδυλα ζώα που ζουν προσκολλημένα στο υπόστρωμα
και εμφανίζουν τεράστια ποικιλότητα που εκφράζεται τόσο με στην ύπαρξη
πολλών διαφορετικών ειδών αλλά και στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Η
ονομασία του φύλου προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις πόρος και φέρω, και
δηλώνει άμεσα την χαρακτηριστική πορώδη υφή των σπόγγων (Voultsiadou &
Gkelis, 2005). Η μελέτη των σπόγγων παρουσιάζει τεράστιο επιστημονικό
ενδιαφέρον για ποικίλους λόγους, όπως το ότι έχουν χαρακτηριστεί ως «ζωντανά
ξενοδοχεία», καθώς φιλοξενούν στο εσωτερικό τους πλήθος οργανισμών, μεταξύ
αυτών μαλάκια, πολύχαιτους και Crustacea (Koukouras et al., 1985). Η μελέτη
αυτών των συμβιωτικών αλληλεπιδράσεων των σπόγγων με πληθώρα άλλων
οργανισμών μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το φαινόμενο της
συμβίωσης και τη συμβολή του στην εξέλιξη των οργανισμών. Επιπλέον, η έρευνα
επικεντρώνεται στη φυλογενετική θέση των σπόγγων σε σχέση με τα υπόλοιπα
πολυκύτταρα ζώα παρέχοντας στοιχεία που δείχνουν πως οι σπόγγοι είναι τα
αρχαιότερα πολυκύτταρα ζώα και αποτελούν τον κοινό πρόγονο των αρτίγονων
ζώων -Μεταζώων- (Borchiellini, 2001; Degnan et al., 2005). Επιπρόσθετα, οι σπόγγοι
παρουσιάζουν βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον καθώς οι ποικίλες βιοδραστικές ουσίες
που παράγουν, όπως αντιβακτηριακά και αντιμυκητησιακά μόρια, έχουν
προοπτικές στον φαρμακευτικό τομέα στην παρασκευή θεραπευτικών φαρμάκων
(Erpenbeck & van Soest, 2007; Voultsiadou et al., 2008). Ένα ακόμη ενδιαφέρον
στοιχείο που κάνει τους σπόγγους άξιους μελέτης είναι το γεγονός ότι
χαρακτηρίζονται ως «μηχανικοί περιβάλλοντος», δηλαδή οργανισμοί που
προσφέρουν ένα ζωντανό υπόστρωμα το οποίο άλλοι οργανισμοί μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ως ενδιαίτημα (Voultsiadou et al., 2010).
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1.2 Σκοπός της εργασίας

Όπως μαρτυρά και ο τίτλος της διπλωματικής ο σκοπός της εργασίας αυτής
είναι διττός.

1. Η οργάνωση της συλλογής των Porifera του Μουσείου Ζωολογίας του
Α.Π.Θ. η οποία επιχειρήθηκε μέσα από τις δύο ακόλουθες δράσεις
μουσειοποίησης:

 Καταχώριση των δειγμάτων των σπόγγων στην ηλεκτρονική
βάση δεδομένων του Μουσείου
(http://zoological-museum.web.auth.gr)

 Συντήρηση της συλλογής των σπόγγων

2. Η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της συλλογής στην
έρευνα και την εκπαίδευση, η οποία βασίστηκε κυρίως στην
αναζήτηση παρόμοιων δράσεων στη βιβλιογραφία και τις
ιστοσελίδες γνωστών ζωολογικών μουσείων.
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την επίτευξη του πρώτου σκέλους του στόχου της εργασίας, δηλαδή την
οργάνωση της συλλογής των σπόγγων, καταχωρίστηκαν στην ηλεκτρονική
βάση δεδομένων δείγματα σπόγγων -κυρίως αναγνωρισμένα σε επίπεδο
είδους, αλλά και απροσδιόριστα- τα οποία είχαν συλλεχθεί κατά καιρούς
αλλά δεν είχαν τύχει περαιτέρω επεξεργασίας (περίπου 450 δείγματα).
Έπειτα τα δείγματα αυτά, συνοδευόμενα από πλήρη στοιχεία,
τοποθετήθηκαν στο κατάλληλο συντηρητικό μέσο και αποθηκεύτηκαν στο
χώρο του Μουσείου. Ακόμη, οργανώθηκε πλήρως  το κομμάτι των σπόγγων
της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Μουσείου με τη διόρθωση όλων των
ονομάτων των ειδών και την καταχώριση των σωστών κωδικών δειγμάτων.
Τα ονόματα των ειδών των σπόγγων ελέγχθηκαν σύμφωνα με την World
Porifera Database.

Να σημειωθεί ότι μέρος των δειγμάτων σπόγγων ήταν ήδη
ηλεκτρονικά καταχωρισμένα και τοποθετημένα στο Μουσείο. Παρόλα
αυτά, στο πλαίσιο της εργασίας αυτής ελέγχθηκε το σύνολο των δειγμάτων
σπόγγων του Μουσείου. Η δουλειά αυτή έγινε ώστε να καλυφθούν τυχόν
ελλείψεις και αλλοιώσεις του υλικού αλλά και να επιβεβαιωθεί η σωστή
τους τοποθέτηση στο Μουσείο. Οι ελλείψεις που παρατηρήθηκαν και
αποκαταστάθηκαν αφορούσαν α. στα στοιχεία κάθε δείγματος, β. στη
συντήρησή του και γ. στην ορθή τοποθέτησή του στο Μουσείο.
Αναλυτικότερα:

α. σε κάποια δείγματα έλειπαν τα στοιχεία εντός του μπουκαλιού σε
ριζόχαρτο, οπότε και τυπώθηκαν ριζόχαρτα με τα στοιχεία και
τοποθετήθηκαν σε κάθε μπουκάλι.

β. μερικά μπουκάλια είχαν σπάσει με αποτέλεσμα το δείγμα να έχει
αφυδατωθεί τελείως, ενώ άλλα δεν ήταν πλήρως καλυμμένα με φορμόλη
καθώς αυτή είχε εξατμιστεί. Στην περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκαν τα
μπουκάλια και συμπληρώθηκε η απαραίτητη ποσότητα φορμόλης.

γ. κάποια μπουκάλια δεν ήταν σωστά τοποθετημένα σύμφωνα με
τον αύξοντα αριθμό τους, οπότε τακτοποιήθηκαν σωστά. Επίσης ορισμένα,
ενώ ήταν καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων, δεν υπήρχαν στο Μουσείο.
Τα μπουκάλια αυτά αφαιρέθηκαν τελείως από τη βάση δεδομένων.

Σε ό, τι αφορά στο δεύτερο σκέλος του στόχου και στο θεωρητικό
μέρος της εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επιστημονικές εργασίες
και στο διαδίκτυο. Η έρευνα αφορούσε γενικότερα τα μουσεία και τον τρόπο
λειτουργίας τους και ειδικότερα τα ζωολογικά μουσεία και τους τρόπους
που αυτά χρησιμοποιούν για την αξιοποίηση των βιολογικών συλλογών
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τους. Γι’ αυτό τον σκοπό μελετήθηκαν επίσης οι ιστοσελίδες διάφορων
ζωολογικών μουσείων του κόσμου. Πλήρης κατάλογος των ιστοσελίδων
που χρησιμοποιήθηκαν εμπεριέχεται στη βιβλιογραφία. Ακόμη, έγιναν
προσωπικές επισκέψεις σε μουσεία φυσικής ιστορίας του εξωτερικού
(Μάντσεστερ, Δουβλίνο, Λονδίνο), όπου συγκεντρώθηκε ενημερωτικό υλικό
και πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και έκθεσης των συλλογών
καθώς και φωτογραφικό υλικό.

2.1 Ηλεκτρονική καταχώριση

Για το πρακτικό μέρος της εργασίας ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία.
Αρχικά, τα δείγματα καταχωρίστηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων
του Μουσείου (Εικόνα 1). Σε κάθε δείγμα δόθηκε ο κωδικός ενός
μπουκαλιού (π.χ. P, G1, G2, B) που αντιπροσωπεύει το σχήμα και το
μέγεθός του, καθώς και ένας αύξων αριθμός (π.χ. G1 5345). Έπειτα
καταγράφηκαν τα εξής επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε δείγματος:
 Γένος και είδος του σπόγγου (Σε περίπτωση που αυτά τα στοιχεία δεν

ήταν γνωστά, το δείγμα καταχωρίστηκε ως απροσδιόριστο.)
 Ημερομηνία συλλογής
 Τόπος συλλογής
 Βάθος συλλογής
 Παρατηρήσεις, όπως η παραπομπή σε κάποιο υπάρχον μικροσκοπικό

παρασκεύασμα ή το όνομα του συλλέκτη.
Οι πληροφορίες αυτές αποτυπώθηκαν αυτοματοποιημένα ως

ετικέτες (Εικόνα 2) σε αρχείο .pdf από όπου και εκτυπώθηκαν. Κάθε ετικέτα
τυπώθηκε δύο φορές, μία σε αυτοκόλλητο χαρτί και μία σε ριζόχαρτο.
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Εικόνα 1. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων των σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ.
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Εικόνα 2. Ετικέτα με τα στοιχεία του μουσειακού δείγματος.

2.2 Συντήρηση

Έπειτα από την ηλεκτρονική καταχώριση των δειγμάτων ακολούθησε η
συντήρησή τους για την οποία χρησιμοποιήθηκαν:
 Πλαστικά μπουκάλια διαφορετικών μεγεθών (Εικόνα 3)
 Φορμόλη 5%
 Ετικέτες τυπωμένες σε αυτοκόλλητο χαρτί και ριζόχαρτο
 Διαφανής κολλητική ταινία
 Ελαστική πλαστική μεμβράνη (Παραφίλμ)

Κάθε δείγμα σπόγγου τοποθετήθηκε στο κατάλληλο μπουκάλι,
ανάλογα με το μέγεθός του. Έπειτα προστέθηκε φορμόλη ώστε να
καλυφθεί πλήρως ο σπόγγος και να αποφευχθεί η ενδεχόμενη ξήρανση του
δείγματος σε περίπτωση εξάτμισης ποσότητας της φορμόλης από την
πολυκαιρία. Κατόπιν κολλήθηκε η αντίστοιχη ετικέτα στο εξωτερικό του
μπουκαλιού και τοποθετήθηκε το ριζόχαρτο στο εσωτερικό. Η εξωτερική
ετικέτα καλύφθηκε με διάφανη κολλητική ταινία για να προστατευθεί από
οποιοδήποτε υγρό θα μπορούσε να την αλλοιώσει. Τέλος, στην περίπτωση
που το καπάκι δεν εφάρμοζε απόλυτα τοποθετήθηκε στο άνοιγμα του
μπουκαλιού παραφίλμ για να μειωθεί στο ελάχιστο η εξάτμιση της
φορμόλης. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν όλα τα
έτοιμα μπουκάλια και μεταφέρθηκαν στο χώρο του Μουσείου, όπου
τοποθετήθηκαν σε ξύλινες τάβλες κατά μέγεθος μπουκαλιού και αύξοντα
αριθμό (Εικόνα 4). Κάθε ξύλινη τάβλα έχει την αντίστοιχη ετικέτα (π.χ. G1
5861 – G1 5937) που δηλώνει επακριβώς το περιεχόμενό της, το οποίο
αποτελείται από μπουκάλια του ίδιου μεγέθους τοποθετημένα σύμφωνα με
τον αύξοντα αριθμό του δείγματος. Οι τάβλες με τα δείγματα
τοποθετήθηκαν στην κατάλληλη θέση ακολουθώντας την υπάρχουσα τάξη
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του Μουσείου. Χρησιμοποιήθηκε φωτογραφική μηχανή για τις
φωτογραφίες του Μουσείου και των μπουκαλιών που παρατίθενται στην
εργασία. Στην Εικόνα 5 φαίνονται απόψεις της διάταξης των δειγμάτων στο
Μουσείο.

Εικόνα 3. Τύποι μπουκαλιών που χρησιμοποιήθηκαν για τη μουσειοποίηση των δειγμάτων
σπόγγων, για τις ανάγκες αυτής της εργασίας: από αριστερά P, G1, G2, B.

Εικόνα 4. Ξύλινη τάβλα με μπουκάλια τύπου G1 τοποθετημένα κατά αύξοντα αριθμό.
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Εικόνα 5. Χώροι του Μουσείου Ζωολογίας, του Τμήματος Βιολογίας, του Α.Π.Θ.
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2.3 Επεξεργασία των στοιχείων της συλλογής

Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των στοιχείων του Μουσείου,
δημιουργήθηκε πίνακας (Πίνακας 1 & 2, παράρτημα) με το σύνολο των
δειγμάτων που υπάρχουν στο Μουσείο για κάθε είδος. Τα είδη ακολουθούν
αλφαβητική σειρά, ενώ τα δείγματα κάθε είδους είναι ταξινομημένα πρώτα
κατά κωδικό μπουκαλιού -με σειρά P, G1, G2, E, D, C, B, A- και έπειτα κατά
αύξοντα αριθμό.

Για την περαιτέρω επεξεργασία του υλικού, και προκειμένου να
εκτιμηθεί κατά πόσο η συλλογή των σπόγγων είναι αντιπροσωπευτική για
τις ελληνικές θάλασσες χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της Voultsiadou
(2005), η οποία έχει χωρίσει το Αιγαίο στις εξής 6 υποπεριοχές: A) βόρεια
περιοχή, B) κεντρο-δυτική περιοχή, C) κεντρο-ανατολική περιοχή, D) νοτιο-
δυτική περιοχή, E) περιοχή Δωδεκανήσων και F) Κρητικό πέλαγος (Εικόνα
6). Οι περιοχές A, B και C συνιστούν το Βόρειο Αιγαίο, ενώ οι D, E και F το
Νότιο Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Μουσείου
για τους σπόγγους, καταμετρήθηκε ο αριθμός των δειγμάτων κάθε είδους
που συλλέχθηκαν σε καθεμιά από τις υποπεριοχές του Αιγαίου.
Χρησιμοποιήθηκε και μια έβδομη κατηγορία (Άλλο) για εκείνα τα δείγματα
που συλλέχθηκαν από περιοχές των ελληνικών θαλασσών εκτός Αιγαίου
(συνήθως το Ιόνιο). Με αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκε αντίστοιχος
πίνακας (Πίνακας 3, παράρτημα) η περαιτέρω επεξεργασία του οποίου
οδήγησε στα αποτελέσματα που ακολουθούν.

Εικόνα 6. Το Αιγαίο χωρισμένο σε 6 υποπεριοχές,, σύμφωνα με Voultsiadou (2005).
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Στην επεξεργασία αυτή δεν περιλήφθηκαν τα δείγματα με ελλιπή
στοιχεία του σταθμού δειγματοληψίας καθώς και εκείνα που έχουν
προέλευση εκτός Ελλάδας. Τα είδη στον Πίνακα 3 του παραρτήματος
παρουσιάζονται ταξινομημένα κατά τάξεις και οικογένειες, όπως αυτές
δίνονται στην World Porifera Database.

3. ΜΟΥΣΕΙΑ

3.1 Τα μουσεία και η λειτουργία τους

Η ελληνική λέξη Μουσείον έχει αποκτήσει διαφορετικά νοήματα στο
πέρασμα των αιώνων. Στην κλασική περίοδο αναφερόταν σε ένα ναό
αφιερωμένο στις Μούσες, τις εννέα νεαρές θεές που φρόντιζαν για την
ευημερία της επικής, λυρικής και ιερής ποίησης, της μουσικής, της ιστορίας,
της τραγωδίας, της κωμωδίας, του χορού και της αστρονομίας. Οι αρχαίοι
θεωρούσαν τα μουσεία ως κέντρα μάθησης και ανταλλαγής ιδεών, όπως θα
λέγαμε σήμερα τα πανεπιστήμια. Αργότερα, με την προσθήκη δειγμάτων,
ιστορικών αντικειμένων, εγγράφων και έργων τέχνης, ο ρόλος των
μουσείων επεκτάθηκε σε αυτό που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας, τη
συλλογή και φύλαξη υλικού (Alexander & Alexander, 2008).

Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων (ICOM -
International Council of Museums) ο όρος Μουσείο ορίζει «ένα μόνιμο ίδρυμα,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της
ανάπτυξής της, ανοιχτό στο κοινό που έχει ως έργο τη συλλογή, συντήρηση,
έκθεση και μελέτη τεκμηρίων της ανθρώπινης πολιτιστικής και
περιβαλλοντικής κληρονομιάς με σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα και
την ψυχαγωγία» (Museum Definition-ICOM Website, 2010).

Όπως διαφαίνεται από τον παραπάνω ορισμό, η παραδοσιακή
λειτουργία των μουσείων στις μέρες μας αφορά στη συλλογή, συντήρηση
και μελέτη αντικειμένων καθώς και στην παροχή εκπαίδευσης με τη
βοήθεια των δειγμάτων αυτών (Gilmore & Rentschler, 2002). Το μουσείο,
ανάλογα με το αντικείμενό του, δημιουργεί συλλογές με δείγματα που
προμηθεύεται από το αρμόδιο προσωπικό που απασχολείται σε αυτό, είτε
από επιστήμονες ή ιδιώτες. Τα δείγματα αυτά συντηρούνται με κατάλληλες
μεθόδους και φυλάσσονται σε χώρους συγκεκριμένων συνθηκών υγρασίας
και θερμοκρασίας, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλλοίωσή τους.
Κάθε δείγμα συνοδεύεται από πλήρη στοιχεία που αφορούν στην
προέλευση, ταυτότητα και κατάσταση της επεξεργασίας του.
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Πέρα από τη συλλογή, συντήρηση και αποθήκευση υλικού, τα
μουσεία έχουν εκθεσιακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Εκθέτουν στο κοινό
τις συλλογές τους, ή τμήματα αυτών, με κάθε δείγμα να συνοδεύεται από
κείμενο με τις απαραίτητες πληροφορίες γραμμένες σε γλώσσα κατανοητή
από το κοινό στο οποίο απευθύνεται το μουσείο.

Πολλά μουσεία προσφέρουν επιπλέον οργανωμένες ξεναγήσεις στις
εκθέσεις τους, από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Η είσοδος στο μουσείο
μπορεί να απαιτεί την πληρωμή εισιτηρίου, με τα έσοδα να
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του μουσείου, ή όχι. Ο
κοινωνικός χαρακτήρας των μουσείων ενισχύεται από την εφαρμογή ειδικά
σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές, φοιτητές αλλά
και οργανωμένες ομάδες ενηλίκων. Αυτά στοχεύουν, πέρα από την απλή
ενημέρωση του ακροατηρίου, στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίησή του
επάνω στο αντικείμενο του μουσείου και στην ενθάρρυνσή του να
ασχοληθεί σε μεγαλύτερο βάθος με αυτό.

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση σε μια νέα
παράμετρο που αφορά στην προσέλκυση επισκεπτών. Παρατηρείται,
δηλαδή, μια στροφή από την παραδοσιακή λειτουργία των μουσείων σε μια
στόχευση στην προσέλκυση κοινού για την εκπαίδευση και ψυχαγώγησή
του. Μάλιστα, γίνεται προσπάθεια να υπάρχει απήχηση των μουσείων σε
διακριτές ομάδες του κοινού με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως ομάδες
μαθητών, τουριστών, παλιών και νέων επισκεπτών. Έτσι, τα μουσεία
αναπτύσσουν τεχνικές μάρκετινγκ ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τον
αριθμό των επισκεπτών τους, τους οποίους ενθαρρύνουν να γίνουν αρχικά
μέλη και έπειτα δωρητές. Η πρόκληση που αναδύεται είναι το κατά πόσο τα
μουσεία θα καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν επιτυχημένα νέες τεχνικές
μάρκετινγκ χωρίς όμως να ξεφύγουν εντελώς από τον εκπαιδευτικό τους
στόχο (Gilmore & Rentschler, 2002).

Τέτοιοι τρόποι που να ελκύουν εξίσου το κοινό αλλά και να
ενημερώνουν ένα ευρύτερο κύκλο ατόμων που δεν έχουν τη δυνατότητα ή
δεν επιλέγουν την επίσκεψη μουσείων, είναι οι δημόσιες εκθέσεις σε
πολυσύχναστα μέρη, όπως τα αεροδρόμια, καθώς και η προβολή ταινιών
ντοκιμαντέρ και σχετικών διαλέξεων στην τηλεόραση. Ακόμη, η ανάπτυξη
ηλεκτρονικών προγραμμάτων και διαδραστικών δραστηριοτήτων με βίντεο
και κυβερνο-εκθέσεις, μέθοδοι που απευθύνονται στο συνεχώς αυξανόμενο
κοινό που ασχολείται με την τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (MacFadden, 2008). Ενδεικτική είναι για τη χώρα μας η δράση
του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κατά την οποία προβλήθηκε φιλμ με
εικόνες σπάνιων και ενδημικών φυτών, ζώων, δασικών, χερσαίων και
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θαλάσσιων οικοσυστημάτων από την ελληνική φύση. Η δράση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ευρύτερων εκδηλώσεων για το
Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας 2010 και είχε ως στόχο την προβολή της
ελληνικής περιβαλλοντικής κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση των
πολυάριθμων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών για την αξία της
βιοποικιλότητας.

3.2 Κατηγορίες μουσείων

Τα μουσεία, σύμφωνα με τις Γκάζη & Νούσια (2003) (βλ. Ιστοσελίδα
Μουσείο-Βικιπαίδεια), κατηγοριοποιούνται κυρίως με βάση τις συλλογές
που διαθέτουν αλλά και με βάση τον ιδρυτικό και διαχειριστικό φορέα, το
βεληνεκές της συλλογής τους, το κοινού που εξυπηρετούν και τον
εκθεσιακό τους χώρο (Πίνακας 1).

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο μουσείων
διαφορετικών ειδικεύσεων. Τα διάφορα μουσεία μπορεί να
διαφοροποιούνται ως προς τους τύπους των συλλογών που κατέχουν,
μοιάζουν όμως στον κοινό τους στόχο που είναι η εκπαίδευση (Gilmore &
Rentschler, 2002). Μουσεία, όπως τα λαογραφικά και τα αρχαιολογικά,
εστιάζουν στον πολιτισμό και την ιστορία ενώ άλλα έχουν ως αντικείμενό
τους το περιβάλλον. Τέτοια είναι οι ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι που
χαρακτηρίζονται ως «ζωντανά μουσεία», καθώς μοιράζονται κοινό στόχο,
τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης με όλα τα μουσεία (Museum-Wikipedia
Weabsite, 2011). Σε αυτή την κατηγορία πρωτίστως ανήκουν τα μουσεία
φυσικής ιστορίας τα οποία ασχολούνται κυρίως με βιολογικό υλικό, ζωικό
και φυτικό, και ενδεχομένως ως ένα βαθμό με γεωλογικό και
παλαιοντολογικό υλικό. Το ενδιαφέρον αυτής της εργασίας θα στραφεί
προς αυτή την κατεύθυνση και συγκεκριμένα στα ζωολογικά μουσεία.
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Πίνακας 1. Κατηγορίες μουσείων.

Βάσει συλλογής Βάσει βεληνεκούς
 Γενικού ενδιαφέροντος  Εθνικά
 Αρχαιολογικά  Περιφερειακά
 Τέχνης  Τοπικά
 Ιστορικά Βάσει κοινού
 Θεματικά  Γενικά
 Λαογραφικά  Εκπαιδευτικά
 Φυσικής Ιστορίας  Ειδικού ενδιαφέροντος
 Επιστημών

Βάσει ιδρυτικού και
διαχειριστικού φορέα

Βάσει χώρου

 Κρατικά  Αρχαιολογικοί χώροι
 Δημόσια  Υπαίθρια
 Ιδιωτικά  Ιστορικά κτίρια-μουσεία

3.3 Μουσεία και εκπαίδευση

Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων στον τομέα της επιστήμης είναι πολύ
σημαντικός καθώς έχει το χαρακτήρα της ελεύθερης, μη αξιολογούμενης
διαδικασίας και συνεπώς διαφέρει από την παραδοσιακή μέθοδο
διδασκαλίας στη σχολική τάξη. Η εκπαίδευση στα μουσεία, η οποία
αναγνωρίστηκε ως απασχόληση τη δεκαετία του 1960, γίνεται συνήθως στο
χώρο του μουσείου από ειδικούς εκπαιδευτές οι οποίοι σχεδιάζουν και
υλοποιούν προγράμματα που περιλαμβάνουν εκθέσεις, ξεναγήσεις και
συζητήσεις (Tran, 2007).

Παρόλα αυτά, πολλές φορές οι επισκέπτες αφιερώνουν λίγο χρόνο
και προσοχή στα εκθέματα, με αποτέλεσμα να φεύγουν με απορίες,
παρανοήσεις και ελλιπή γνώση. Γι’ αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο μια
επίσκεψη να συνοδεύεται από ενεργητική εκπαίδευση, δηλαδή επαφή και
συζήτηση με ειδικούς εκπαιδευτές του ιδρύματος στο πλαίσιο κάποιου καλά
οργανωμένου εκπαιδευτικού πακέτου το οποίο θα συμπληρώνει την
παθητική γνώση που παίρνουν οι επισκέπτες απλώς παρακολουθώντας τα
εκθέματα, τα οποία θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα οργανωμένα
ώστε να παρέχουν ορθές πληροφορίες (Miller et al., 2004).

Οι εκπαιδευτές, ως νέα πρόσωπα, καθώς και ο χώρος του μουσείου σε
συνδυασμό με τα αυθεντικά εκθέματα αποτελούν κάτι το πρωτότυπο και
μοναδικό για τους μαθητές και επομένως εγείρουν το ενδιαφέρον και την
περιέργειά τους ξεφεύγοντας από την καθημερινή σχολική ρουτίνα. Έτσι,
ένας ευέλικτος εκπαιδευτής που προσαρμόζει το πρόγραμμα στις
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απαιτήσεις και τις γνώσεις του εκάστοτε κοινού σε συνδυασμό με
δραστηριότητες και συζητήσεις πριν αλλά και μετά την επίσκεψη στο
μουσείο μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη μιας
διαρκούς σχέσης με την επιστήμη που εκτείνεται πέρα από τη
συγκεκριμένη επίσκεψη στο μουσείο. Παρά τον εφήμερο χαρακτήρα της,
αυτό το είδος εκπαίδευσης μπορεί να γεννήσει γνήσιο ενδιαφέρον για την
επιστήμη σε μαθητές, γονείς και δασκάλους και να τους ενθαρρύνει να
αναζητήσουν περαιτέρω γνώση και να επισκεφθούν ξανά κάποιο μουσείο
(Tran, 2007).

Απαραίτητη είναι η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων που
περιλαμβάνουν εκπαίδευση στους χώρους των ιδρυμάτων αλλά και στα
ίδια τα σχολεία καθώς είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα παιδιά μεταφέρουν
στους γονείς τους ιδέες και γνώσεις που αποκτούν από τις σχολικές τους
δραστηριότητες (Miller et al., 2004). Για να είναι αποτελεσματική μια
εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα μουσείο και να μείνει στο μυαλό των
μαθητών είναι σημαντικό το να υπάρχει προσωπική επαφή του εκπαιδευτή
με κάθε μεμονωμένο μαθητή και επίσης να υπάρχει σύνδεση των όσων
λέγονται με την ύλη που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο. Επομένως, θα
ήταν χρήσιμο να υπάρχει συνεργασία του δασκάλου με τον εκπαιδευτή του
μουσείου πριν από την επίσκεψη ώστε να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό
πακέτο στο αντίστοιχο κοινό (Tran, 2007).

Βεβαίως, όλα τα ιδρύματα δεν μπορούν να σχεδιάζουν και να
υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα, λόγω μικρού μεγέθους και
έλλειψης προσωπικού. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η συνεργασία με
άλλους οργανισμούς -εδώ μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο τα
πανεπιστήμια- και επιστήμονες στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για
την εκπαίδευση του κόσμου σε θέματα διατήρησης της φύσης (Miller et al.,
2004).

Οι απειλές που αντιμετωπίζει η φύση και η βιοποικιλότητα εξαιτίας
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι πλέον γνωστές σε όλους, όπως
άλλωστε και η ανάγκη διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των
ειδών που ζουν σε αυτό. Τα μουσεία μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην αφύπνιση του κοινού μέσω της ενεργού εκπαίδευσής
του για τη φύση και την προστασία της ακριβώς επειδή εγείρουν την
περιέργεια του κόσμου για την άγρια ζωή (Miller et al., 2004) και όχι μόνο
παθητικά ως απλοί χώροι συλλογής στοιχείων βιοποικιλότητας. Φυσικά, η
εκπαίδευση του κόσμου σε θέματα αειφορικής διαχείρισης και διατήρησης
της φύσης δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση καθότι στοχεύει στην
αλλαγή εχθρικών περιβαλλοντικά συμπεριφορών και τη διαμόρφωση
απόψεων και στάσεων ζωής με θετικό αντίκτυπο στη φύση. Κάτι τέτοιο
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αποτελεί βέβαια δύσκολο εγχείρημα και δεν πρέπει να γίνεται από τα
ιδρύματα στο πλαίσιο εκδηλώσεων που στοχεύουν στην εφήμερη
διαφήμιση των ιδρυμάτων αυτών (Miller et al., 2004).

3.4 Η σημασία των συλλογών βιολογικού υλικού

Η συλλογή και συντήρηση δειγμάτων βιολογικού υλικού αποτελεί μια
ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για την έρευνα και την εκπαίδευση,
παροντική αλλά και μελλοντική, καθώς συμβάλλει στην κατανόηση της
βιοποικιλότητας της ζωής στη γη (Rainbow, 2009). Οι βιολογικές συλλογές
συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως τόσο στην επιστήμη όσο και στην κοινωνία.

3.4.1 …για την επιστήμη

Στις βιολογικές επιστήμες, οι συλλογές των μουσείων προσφέρουν
ανεκτίμητες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη της βιοποικιλότητας και
τους ρυθμούς απώλειας αυτής, την παραδοσιακή ταξινομία και
συστηματική, τις βιολογικές εισβολές καθώς και την παγκόσμια κλιματική
και γενικότερα περιβαλλοντική αλλαγή (Suarez & Tsutsui, 2004).

3.4.1.α Βιοποικιλότητα

Ο όρος βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των ζωντανών
οργανισμών και στα οικολογικά συμπλέγματα που στελεχώνονται από
αυτούς. Πρόκειται δηλαδή για την ποικιλομορφία της ζωής σε όλες τις
εκφάνσεις της, σε όλα τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης στη γη (Gaston &
Spicer, 2008). Οι συλλογές των μουσείων φυσικής ιστορίας αποτελούν για
τους επιστήμονες αναντικατάστατα αρχεία αναφοράς για τη μελέτη της
βιοποικιλότητας, καθώς αντικατοπτρίζουν την υπάρχουσα βιοποικιλότητα
σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, σε ένα δεδομένο τόπο. Έτσι, παρέχουν
πρόσβαση σε πληροφορίες του παρελθόντος οι οποίες ενδέχεται να μην
είναι πλέον διαθέσιμες όταν η συλλογή νέου υλικού είναι δύσκολη ή και
αδύνατη, όπως στην περίπτωση των σπάνιων ή εξαφανισμένων ειδών,
αλλά και όταν η συλλογή υλικού απαγορεύεται σε κάποια περιοχή (Payne &
Sorenson, 2002).

3.4.1.β Ταξινομία και συστηματική

Η ταξινομία και η συστηματική είναι οι βασικές επιστήμες που μελετούν τη
βιοποικιλότητα. Η έρευνα σε αυτούς τους τομείς διεξάγεται κατά κύριο
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λόγο στα μουσεία φυσικής ιστορίας και τους βοτανικούς κήπους στον
ανεπτυγμένο κόσμο, όπου περιέχονται πλούσιες συλλογές δειγμάτων της
παγκόσμιας χλωρίδας και πανίδας καθώς και βιβλιογραφικό υλικό (Gwinn
& Rinaldo, 2009). Τα μουσεία φυσικής ιστορίας προσφέρουν πολύτιμη γνώση
στους τομείς της συστηματικής και της βιογεωγραφίας ιδιαίτερα των
θαλάσσιων οργανισμών, για την παρατήρηση των οποίων δεν υπάρχει
εύκολη πρόσβαση, καθώς και εκπαιδευτικές ευκαιρίες για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με την παροντική και παρελθοντική έρευνα στο
θαλάσσιο κόσμο (Pierrot-Bults, 2003) και προσθέτουν μια μοναδική
προοπτική παρέχοντας πληροφορίες για ένα χρονικό εύρος από
εκατομμύρια χρόνια πριν (παλαιοντολογικές συλλογές) μέχρι το παρόν
(Suarez & Tsutsui, 2004).

Τα μουσεία φυσικής ιστορίας απασχολούν μεγάλο αριθμό ταξινόμων
συμβάλλοντας έτσι στη μελέτη της συστηματικής, βιογεωγραφίας και
φυλογένεσης των οργανισμών (Pierrot-Bults, 2003). Παρόλα αυτά, υπάρχουν
πολλά εμπόδια στην προσπάθεια αυτή που προκύπτουν από τη συνεχώς
μειούμενη διαθεσιμότητα ειδικών ταξινόμων και συστηματικών, φαινόμενο
που έχει ονομαστεί taxonomic impediment (Gwinn & Rinaldo, 2009; Pierrot-
Bults, 2003). Το πρόβλημα αυτής της έλλειψης ειδικών στην ταξινόμηση, που
παρατηρείται παγκοσμίως, γίνεται ιδιαίτερα αισθητό αν σκεφτεί κανείς
πως υπάρχουν οικοσυστήματα που υποφέρουν ή δυνητικά θα υποφέρουν
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες πριν καν εκτιμηθεί η βιοποικιλότητά
τους και κατανοηθεί η λειτουργία τους (Pierrot-Bults, 2003). Ως εκ τούτου,
είναι απαραίτητο να δίνονται ευκαιρίες για απασχόληση σε ταξινόμους που
χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, να ψηφιοποιούνται και να γίνονται
εύκολα προσβάσιμες οι ταξινομικές πληροφορίες και να εκπαιδεύονται
επιστήμονες των οποίων η έρευνα θα βασίζεται στις μουσειακές συλλογές
(Pierrot-Bults, 2003), διότι αν δεν χρηματοδοτηθεί η ταξινομική μελέτη των
μουσειακών συλλογών, η γνώση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας θα χαθεί
(Suarez & Tsutsui, 2004).

3.4.1.γ Βιολογικές εισβολές

Επιπλέον, οι συλλογές έχουν χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί η εξέλιξη
των ξενικών ειδών, η διανομή τους, η περιοχή από την οποία προέρχονται
καθώς και η οικολογική τους επίδραση (Suarez & Tsutsui, 2004). Για
παράδειγμα, μπορεί να διαπιστωθεί, με τη βοήθεια των συλλογών, το κατά
πόσο κάποια είδη είναι ενδημικά μιας περιοχής ή εισήχθησαν σε αυτήν ως
ξενικά κάποια χρονική στιγμή στο παρελθόν.
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3.4.1.δ Περιβαλλοντική αλλαγή

Οι μουσειακές συλλογές αντιπροσωπεύουν πάνω από 250 χρόνια
συσσωρευμένης βιολογικής πληροφορίας και αποτελούν αρχεία της
βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας των ωκεανών. Έτσι,
μαρτυρούν τη σύνθεση της πανίδας και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο
παρελθόν και παρέχουν δεδομένα για τη μελέτη της παγκόσμιας αλλαγής
(Pierrot-Bults, 2003). Η μελέτη μουσειακών δειγμάτων μπορεί να
αποκαλύψει αλλαγές που συμβαίνουν στην εξάπλωση και τους ρυθμούς
εξαφάνισης των ειδών στο χρόνο αλλά και τις αλλαγές στη βιολογία
ορισμένων ειδών ως απόκριση στην κλιματική αλλαγή (Suarez & Tsutsui,
2004).

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η συλλογή δειγμάτων ζώων
τα οποία εξαφανίζονται ως συνέπεια της παγκόσμιας υποβάθμισης και
εξαφάνισης των ενδιαιτημάτων όπου ζουν. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το
κομμάτι κατέχουν τα μικρά τοπικά μουσεία, τα οποία καλούνται να
συλλέξουν και να συντηρήσουν δείγματα της πανίδας της περιοχής τους
(Winker et al., 1991).

3.4.2 …για την κοινωνία

Σε ό, τι αφορά στην κοινωνική συνεισφορά τους, οι συλλογές βιολογικού
υλικού αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο σε μελέτες περιβαλλοντικής
υγείας και επιδημιολογίας κατέχοντας έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο στη
δημόσια υγεία και ασφάλεια. Οι συλλογές γνωστών ιών και βακτηρίων
διατηρούνται για σύγκριση με αναδυόμενες μολύνσεις και
χρησιμοποιούνται συχνά για τη γνώση της ιστορίας, της καταγωγής και
των αιτιών διάφορων μολυσματικών ασθενειών και πανδημιών. Η γνώση
αυτή θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία των ανθρώπων
από μελλοντικές καταστροφικές πανδημίες. Ακόμη, η μελέτη μουσειακών
δειγμάτων συνεισφέρει στη γνώση του σοβαρού προβλήματος της
περιβαλλοντικής ρύπανσης καθώς οι ερευνητές μπορούν να εκτιμήσουν τα
επίπεδα της ρύπανσης ιστορικά και να τα συγκρίνουν με τα σημερινά
(Suarez & Tsutsui, 2004).
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3.5 Ζωολογικά Μουσεία - Μουσεία Φυσικής Ιστορίας

Τα μουσεία φυσικής ιστορίας (ΜΦΙ) διατηρούν τη φυσική και
περιβαλλοντική ιστορία του κόσμου, φυλάσσοντας συλλογές βιολογικές,
γεωλογικές και παλαιοβιολογικές (που αφορούν στη μελέτη των ζώντων
οργανισμών και της εξαφανισμένης ζωής, αντίστοιχα). Συνήθως, το
μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον μέρος των μουσείων αυτών αποτελούν οι
ζωολογικές συλλογές με πολυάριθμα δείγματα ζωικών οργανισμών που
ποικίλουν σε μέγεθος, τρόπο συντήρησης, ηλικία, τόπο προέλευσης.
Υπάρχουν, βέβαια, και αποκλειστικά ζωολογικά μουσεία των οποίων οι
συλλογές είναι αφιερωμένες στο ζωικό βασίλειο. Ιδιαίτερη σημασία στις
συλλογές αυτές έχουν τα τυπικά δείγματα, δηλαδή τα πρωτότυπα δείγματα
(άτομα) σύμφωνα με τα οποία περιγράφηκε και ονομάστηκε ένα
συγκεκριμένο είδος. Τέτοια δείγματα, τα οποία δύσκολα θα συλλεχθούν
ξανά, συμπεριλαμβάνονται στις θαλάσσιες βιολογικές συλλογές που
έγιναν κατά τη διάρκεια των μεγάλων ιστορικών εξερευνητικών
εκστρατειών, όπως τα ταξίδια των Beagle, Challenger, Investigator και του
Endeavour (Rainbow, 2009).

Η αξία των μουσείων φυσικής ιστορίας αναγνωρίζεται όλο και
περισσότερο τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρώπη και
στις Η.Π.Α. ο ρόλος τους είναι αποφασιστικός, η Ελλάδα όμως υστερεί κατά
πολύ σε αυτό τον τομέα καθώς στη χώρα μας έχουν αναφερθεί μέχρι
σήμερα μόλις 40 μουσειακές συλλογές φυσικής ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών μουσείων και άλλων
ιδιωτικών (Zoological Museum, Univ. of Athens Website, 2000).

Υπάρχουν πολυάριθμα μουσεία φυσικής ιστορίας και ζωολογικά
μουσεία παγκοσμίως, αναλυτική λίστα των οποίων δίνεται στο διαδίκτυο
(List of natural history museums-Wikipedia Website, 2011). Στον Πίνακα 2
παρατίθενται ενδεικτικά μερικά σημαντικά μουσεία, κυρίως της Ευρώπης -
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας- καθώς και δύο εκτός αυτής. Τα
κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων μουσείων προς παρουσίαση είναι:

1. Το μέγεθος των συλλογών τους
2. Η ύπαρξη συλλογών σπόγγων
3. Η ύπαρξη οργανωμένης και εύχρηστης ιστοσελίδας
4. Ο βαθμός ψηφιοποίησης της πληροφορίας που εκφράζεται με τη

διάθεση βάσεων δεδομένων των συλλογών
5. Οι δράσεις τους σχετικά με την έρευνα και την εκπαίδευση
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Πίνακας 2. Ενδεικτική λίστα σημαντικών Μουσείων βιολογικού υλικού, με τις

ιστοσελίδες τους (ΜΦΙ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας).

3.5.1 Ξένα μουσεία

Τα Μουσεία της Ευρώπης και του κόσμου (Πίνακας 2) φιλοξενούν
σημαντικές ιστορικά συλλογές οι οποίες αποτελούνται από εκατομμύρια
δείγματα πολλών ζωικών ομάδων συμπεριλαμβανομένων και των
σπόγγων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο ένα μικρό μέρος των
πολυάριθμων συντηρημένων δειγμάτων εκτίθεται στο κοινό, ενώ στο
παρασκήνιο υπάρχει πλούτος αποθηκευμένου και πολλές φορές
ανεπεξέργαστου υλικού.

ΟΝΟΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΜΦΙ Βιέννης http://www.nhm-wien.ac.at/en

Εθνικό ΜΦΙ Παρισιού
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/transverse/transverse/accue
il.xsp?cl=en

ΜΦΙ Βερολίνου http://www.naturkundemuseum-berlin.de/index_english.html

Ζωολογικό Μουσείο του
Πανεπιστημίου του
Άμστερνταμ http://www.science.uva.nl/zma/home.cfm

ΜΦΙ Σουηδίας, Στοκχόλμη http://www.nrm.se/en/frontpage.16_en.html

Ζωολογικό Μουσείο του
Πανεπιστημίου της
Κοπεγχάγης, ΜΦΙ Δανίας http://zoologi.snm.ku.dk/english/

ΜΦΙ Λονδίνου http://www.nhm.ac.uk/index.html

Ζωολογικό Μουσείου του
Πανεπιστημίου του
Κέμπριτζ http://www.museum.zoo.cam.ac.uk/

Μουσείο του
Πανεπιστημίου του
Μάντσεστερ http://www.museum.manchester.ac.uk/

ΕΥΡΩΠΗ

Εθνικό ΜΦΙ Ιρλανδίας,
Δουβλίνο http://www.museum.ie/en/intro/natural-history.aspx

Εθνικό ΜΦΙ, Ίδρυμα
Σμιθσόνιαν, Ουάσιγκτον http://www.mnh.si.edu/ΚΟΣΜΟΣ
Μουσείο Αυστραλίας,
Σίδνεϋ http://australianmuseum.net.au/

ΜΦΙ Γουλανδρή, Αθήνα http://www.gnhm.gr/

Ζωολογικό Μουσείου του
Πανεπιστημίου Αθηνών http://old.biol.uoa.gr/zoolmuseum/ΕΛΛΑΔΑ

ΜΦΙ του Πανεπιστημίου
Κρήτης

http://www.nhmc.uoc.gr/, http://www2.nhmc.uoc.gr/index-
1.htm
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Ακόμη, τα Μουσεία διατηρούν ενημερωμένη και φιλική προς το
χρήστη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για την προβολή των συλλογών και του
γενικότερου έργου τους. Η κάθε ιστοσελίδα περιλαμβάνει στοιχεία
επικοινωνίας με το Μουσείο, πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του και
την οργάνωση των επιμέρους συλλογών του καθώς και υλικό αναφορικά με
το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
στις ιστοσελίδες -με εξαίρεση αυτής του Μουσείου της Βιέννης- διατίθενται
ηλεκτρονικές λίστες των δειγμάτων που φιλοξενεί το κάθε Μουσείο. Οι
λίστες αυτές αντιπροσωπεύουν συνήθως μόνο ένα μέρος των υπαρχόντων
συλλογών, αλλά εντάσσονται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια των
Μουσείων να ολοκληρώσουν την ψηφιοποίηση του συνόλου της
πληροφορίας και τη διάθεσή της παγκοσμίως μέσω του διαδικτύου.

Επίσης, τα Μουσεία αυτά επιτελούν εκτεταμένο εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο προσφέροντας μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά
και δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακών ή διδακτορικών
διατριβών στις εγκαταστάσεις τους. Ακόμη, οργανώνουν εκθέσεις και
εκδηλώσεις, με ποικίλη θεματική, ανοιχτά στο ευρύ κοινό και ενθαρρύνουν
τις επισκέψεις μαθητών για τους οποίους οργανώνουν ξεναγήσεις και
εκπαιδευτικά προγράμματα. Φυσικά, τα Μουσεία δέχονται μεγάλους
αριθμούς επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Μάλιστα,
τα Μουσεία της Αγγλίας έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις ελεύθερη
είσοδο στο κοινό προσφέροντας έτσι γνώση χωρίς οικονομική επιβάρυνση
σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.

3.5.2 Ελληνικά μουσεία

Σε ό, τι αφορά στα ελληνικά μουσεία του Πίνακα 2, διατηρούν μικρότερες
σε αριθμό δειγμάτων αλλά σημαντικές συλλογές, οι οποίες αποτελούν
πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο καθώς εκπροσωπούν την ελληνική
βιοποικιλότητα. Επίσης τα μουσεία συμμετέχουν σε ποικίλους τομείς της
έρευνας και δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης που
απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
εκπαιδευτικούς, μαθητές και ευρύ κοινό. Μόνο το ΜΦΙ Γουλανδρή και
βέβαια το Μουσείο Ζωολογίας του Α.Π.Θ. δίνουν λίστα των δειγμάτων στην
ιστοσελίδα τους, ενώ τα πανεπιστημιακά ζωολογικά Μουσεία Αθήνας και
Κρήτης φαίνεται να υστερούν στην ψηφιοποίηση και παγκόσμια διάθεση
της πληροφορίας.
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3.6 Βιολογικό υλικό: Αξιοποίηση και Μέθοδοι συντήρησης

Ο τρόπος συλλογής του υλικού, οι μέθοδοι και τα μέσα συντήρησής του
καθώς και η αξιοποίησή του έχουν διαγράψει μια μεταβαλλόμενη και, θα
λέγαμε, προοδευτική πορεία μέσα στο χρόνο ανάλογη με τις εκάστοτε
γνώσεις και τα αντίστοιχα μέσα που διέθετε η ανθρωπότητα. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, ο σκοπός και η σημασία της συλλογής και
μουσειοποίησης ζωολογικού υλικού παραμένει ίδια και η συνέχεια της
συλλογής στο μέλλον κρίνεται απαραίτητη (Winker et al., 1991; Payne &
Sorenson, 2002). Κάθε δείγμα αντιπροσωπεύει ένα σημείο μοναδικό στο
χώρο και στο χρόνο και αποτελεί μέρος του προτύπου βιοποικιλότητας που
επικρατούσε στο συγκεκριμένο ενδιαίτημα από όπου το δείγμα
συλλέχθηκε. Έτσι, οι διάφορες συλλογές παγκοσμίως αντιπροσωπεύουν
στο σύνολό τους την ποικιλομορφία που εμφανίζεται μέσα σε μια
ταξινομική ομάδα, γενετική ή μορφολογική, εξαιτίας γεωγραφικών,
εποχικών, γενετικών αλλά και ανθρωπογενών παραγόντων και
προσφέρονται για τη συγκριτική μελέτη του υλικού (Winker et al., 1991;
Rainbow, 2009). Η συγκριτική μελέτη μουσειακού υλικού μπορεί να δώσει
στοιχεία για την εξελικτική αλλαγή στη διάρκεια του χρόνου και να
απαντήσει σε συγκεκριμένα εξελικτικά ερωτήματα (Payne & Sorenson,
2002).

3.6.1 Μοριακές μέθοδοι αξιοποίησης

Όπως προαναφέρθηκε, στη σημερινή εποχή ο τρόπος συντήρησης αλλά και
αξιοποίησης μουσειακού υλικού έχει αλλάξει ριζικά λόγω της εμφάνισης
νέων τεχνικών που συμπληρώνουν τις μορφολογικές μελέτες, όπως
τεχνικές μοριακής βιολογίας που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της
γενετικής βάσης των φαινοτυπικών διαφορών (Winker et al., 1991; Rainbow,
2009) και αξιοποιούνται όλο και περισσότερο για την επίλυση ταξινομικών
και φυλογενετικών ζητημάτων (Pierrot-Bults, 2003). Τέτοιες έρευνες είναι
πλέον απαραίτητες για τον καθορισμό της γενετικής ποικιλομορφίας ειδικά
των θαλάσσιων οργανισμών με μεγάλη γεωγραφική κατανομή και
αναμένεται να αποκαλύψουν κρυπτικά είδη (Pierrot-Bults, 2003).

Η εξαγωγή γενετικής πληροφορίας από συντηρημένα μουσειακά
δείγματα αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι των βιολογικών ερευνών,
συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την Κωδικοποίηση της Ζωής
– Barcode of Life (Zimmermann et al., 2008). Οι διάφορες μέθοδοι, βέβαια,
έχουν κάποιο κόστος για τα μουσεία, τόσο σε χρόνο και προσπάθεια όσο
και στην ακεραιότητα των δειγμάτων. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να
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καθοριστεί εκ των προτέρων αν το πιθανό ερευνητικό επιστημονικό όφελος
υπερβαίνει το κόστος της μερικής ή και ολικής καταστροφής κάποιου
δείγματος και του καταβαλλόμενου χρόνου και προσπάθειας (Payne &
Sorenson, 2002). Για παράδειγμα όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, οι
μοριακές μελέτες απαιτούν ειδική συντήρηση των δειγμάτων αποκλείοντας
τη χρήση φορμόλης, που είναι συνηθισμένη στις θαλάσσιες συλλογές,
παρόλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποφέρουν έχουν πολύ
μεγαλύτερη αξία από τις πιθανές δυσκολίες (Pierrot-Bults, 2003).

Η ανάπτυξη της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR) για
την ενίσχυση πολύ μικρών αλληλουχιών DNA και η ανάλυσή τους
επέτρεψαν την αναγνώριση ξεχωριστών ειδών σε όλο και μικρότερα
χρονικά διαστήματα. Πλέον, η απομόνωση DNA από φρέσκο υλικό είναι
εύκολη υπόθεση και η νέα πρόκληση έχει να κάνει με την απομόνωση
ικανής ποσότητας άθικτου DNA ή RNA από συντηρημένο υλικό για να
γίνει PCR. Οι δυσκολίες προκύπτουν από την χημική συντήρηση του
ζωολογικού υλικού η οποία προκαλεί χημική τροποποίηση και καταστροφή
του DNA (Rainbow, 2009; Zimmermann et al., 2008).

3.6.2 Μέθοδοι συντήρησης

Οι πιο κοινές μέθοδοι συντήρησης δειγμάτων ζώων σε συλλογές μουσείων
είναι η διατήρηση ξηρών δειγμάτων χωρίς πρόσθετο συντηρητικό και η
συντήρηση δειγμάτων σε αιθανόλη ή φορμαλδεΰδη (Zimmermann et al.,
2008). Χρησιμοποιούνται επίσης και μικροσκοπικά παρασκευάσματα.

Η συντήρηση ξηρών δειγμάτων, τεχνική που παραδοσιακά
χρησιμοποιείται για τους σπόγγους, συντελεί στη διατήρηση του συνολικού
σχήματος του δείγματος αλλά το καθιστά ακατάλληλο για μικροσκοπική
παρατήρηση (Sponges of Britain and Ireland). Επίσης, τα ξηρά δείγματα είναι
πιο εύθραυστα και επιρρεπή σε ζημιές κατά το χειρισμό τους.

Η βιομηχανική αλκοόλη αποτελείται από 95% αιθανόλη και 5%
μεθανόλη αραιωμένες με απεσταγμένο νερό. Η συγκέντρωση του
διαλύματος πρέπει να ελέγχεται, καθώς πολύ υψηλή συγκέντρωση μπορεί
να οδηγήσει σε συρρίκνωση και παραμόρφωση του δείγματος ενώ πολύ
χαμηλή σε αποσύνθεση. Διατηρεί τα δείγματα σε καλή κατάσταση πάνω
από 200 χρόνια, όμως είναι εύφλεκτη και απαιτεί το σχεδιασμό ειδικών
αποθηκευτικών χώρων καθώς εξατμίζεται (Rainbow & Lincoln, 2003). Η
μεθανόλη θεωρείται ότι τροποποιεί χημικά το DNA περισσότερο
συγκριτικά με την αιθανόλη, η οποία αποτελεί το καλύτερο συντηρητικό
για υλικό από το οποίο θα απομονωθεί DNA (Rainbow, 2009).
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Το συντηρητικό μέσο το οποίο κατά κοινή παραδοχή είναι πιο πιθανό
να καταστρέψει το DNA και άρα να σταθεί εμπόδιο στην εφαρμογή της
PCR και στην αλληλούχιση του DNA είναι η φορμόλη (Rainbow, 2009;
Zimmermann et al., 2008). Η φορμόλη είναι υδατικό διάλυμα φορμαλδεΰδης.
Το περισσότερο DNA στα δείγματα που συντηρούνται σε φορμόλη
συνδέεται με τα συστατικά του περιβάλλοντα ιστού με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να απομονωθεί με τις κλασικές μεθόδους (Zimmermann et al., 2008).
Παρόλα αυτά, η φορμόλη χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη συντήρηση
βιολογικού υλικού καθώς έχει το πλεονέκτημα να διατηρεί εξαιρετικά τη
μορφολογία των δειγμάτων (Rainbow, 2009; Zimmermann et al., 2008).
Συγκεκριμένα, η φορμόλη χρησιμοποιείται πολύ σε θαλάσσιο υλικό και
θεωρείται απαραίτητη για την μακροχρόνια αποθήκευση μεδουσών.
Βέβαια, αναπτύσσονται συνεχώς νέες πολλά υποσχόμενες τεχνικές για την
απομόνωση DNA κατάλληλου για PCR από δείγματα συντηρημένα σε
αλκοόλη και φορμόλη (Rainbow & Lincoln, 2003; Rainbow, 2009).

3.6.3 Ψηφιοποίηση της βιολογικής πληροφορίας

Μια άλλη καινοτομία της εποχής μας είναι η ραγδαία ανάπτυξη της
επιστήμης της Πληροφορικής. Πλέον, όλη η πληροφορία που βρίσκεται
αποθηκευμένη στις συλλογές μπορεί να γίνει διαθέσιμη στους επιστήμονες
παγκοσμίως μέσω της ψηφιοποίησής της με υπολογιστές (Winker et al.,
1991; Rainbow, 2009). Η επανάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η
ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού και της ψηφιοποίησης της εικόνας
προσφέρουν, στο ενδιαφερόμενο κοινό και στους ερευνητές, μια μοναδική
εικονική πρόσβαση στην ογκώδη πληροφορία των συλλογών, χωρίς να
απαιτείται η μετακίνηση των ατόμων ή των δειγμάτων (Rainbow, 2009). Οι
συλλογές γίνονται προσβάσιμες από τους ερευνητές όχι μόνο με τη μορφή
δειγμάτων αλλά και ως ηλεκτρονική πληροφορία μέσω της διαρκώς
αναπτυσσόμενης τεχνολογίας των υπολογιστών. Οι ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων των μουσείων προσφέρουν ποικιλία πληροφοριών όπως
μουσειακά δείγματα, λίστες ειδών, δεδομένα οικολογίας, διανομής και
αφθονίας. Η δημόσια διάθεση των πληροφοριών που περιέχει ένα μουσείο
σε όλους τους επιστήμονες αλλά και στο ευρύ κοινό αποτελεί διεύρυνση του
ρόλου και της λειτουργίας των μουσειακών συλλογών (Pierrot-Bults, 2003).

Αυτή η ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών προωθεί τη συνεργασία
μεταξύ των ινστιτούτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία είναι
πολύ σημαντική ιδιαίτερα όταν σχετίζεται με υλικό που βρίσκεται σε
συλλογές που έχουν κάποια σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι
γεγονός ότι τα περισσότερα ινστιτούτα που κάνουν συλλογές βρίσκονται
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στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, ενώ η μεγαλύτερη
βιοποικιλότητα συναντάται στα τροπικά μέρη του κόσμου. Έτσι, οι
πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζητήματα διαχείρισης και διατήρησης
καθώς και αειφορικής ανάπτυξης (Pierrot-Bults, 2003).

3.7 Παρουσίαση επιλεγμένων Μουσείων του Ηνωμένου
Βασιλείου

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, στο πλαίσιο εκπόνησης αυτής της
διπλωματικής πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ζωολογικά Μουσεία της
Αγγλίας και της Ιρλανδίας. Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες σχετικά με
τις συλλογές και τις δράσεις τους, με έμφαση στις συλλογές των σπόγγων
που φιλοξενούν.

3.7.1 Manchester Museum (The University of Manchester)

Το Μουσείο ξεκίνησε τον 19ο αιώνα ως μια προσωπική συλλογή φυσικής
ιστορίας η οποία με τα χρόνια επεκτάθηκε με τις δωρεές αντικειμένων από
όλο τον κόσμο. Τον 20ο αιώνα η συλλογή, των 6 εκατομμυρίων δειγμάτων
πλέον, χωρίστηκε σε κατηγορίες, με το ζωολογικό μέρος να εμπλουτίζεται
με ζωντανά δείγματα. Η αρχική ιδέα ενός ενυδρείου τη δεκαετία του ’60,
συνεχίστηκε το 2000 με το vivarium στο οποίο εκτίθενται ζωντανά αμφίβια
και ερπετά σε διάφορα ενδιαιτήματα (Εικόνα 7). Αυτή ακριβώς είναι και η
πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοτυπία του Μουσείου η οποία βρίσκει μεγάλη
ανταπόκριση από το κοινό. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του vivarium
Andrew Gray, ο στόχος αυτής της συλλογής είναι τριπλός. Πρώτον, η
επίδειξη ζωντανών ζώων είναι ένα θέαμα διαδραστικό που ξυπνά τις
αισθήσεις και επομένως μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής
στάσης απέναντι στα ζώα και κατ’ επέκταση στη διατήρησή τους και στην
προστασία των ενδιαιτημάτων τους (έμμεση διατήρηση). Αυτή η
προσέγγιση είναι πολύ σημαντική, ειδικά για τα μικρά παιδιά που
αφομοιώνουν πληροφορίες ευκολότερα με τη μορφή οπτικών ερεθισμάτων
και έντονων συναισθηματικά εμπειριών. Δεύτερον, η συλλογή αποτελεί
μέσο αναπαραγωγής σπάνιων ειδών και τέλος, μέσο εκπαίδευσης φοιτητών
και κοινού. Σε αυτό το πλαίσιο, για μία ώρα κάθε μέρα, το προσωπικό του
Μουσείου επιδεικνύει κάποιο αμφίβιο ή ερπετό για το οποίο ο κόσμος
μπορεί να μάθει πληροφορίες συζητώντας με τους υπεύθυνους καθώς και
να το περιεργαστεί. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Μουσείο έχει,
επιπλέον, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και πέρα από τις μόνιμες
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εκθέσεις οργανώνει παρουσιάσεις και εκδηλώσεις, όπως η Ημέρα των
Βροχερών Τροπικών Δασών.

Εικόνα 7. Το vivarium του Μουσείου του Μάντσεστερ.

3.7.2 Natural History Museum, London

Το Μουσείο άρχισε να λειτουργεί το 1881, αλλά η αρχική συλλογή από την
οποία ξεκίνησε χρονολογείται στα μέσα του 18ου αιώνα. Σήμερα στεγάζεται
σε ένα πανέμορφο κτίριο, διάσημο για την αρχιτεκτονική του (Εικόνα 8), και
φιλοξενεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη συλλογή φυσικής ιστορίας
στον κόσμο με περισσότερα από 70 εκατομμύρια δείγματα. Εκτός από τα
μόνιμα εκθέματα, τα πιο πολλά δείγματα βρίσκονται στο παρασκήνιο και
παρουσιάζονται στο κοινό σε ειδικές προσωρινές εκθέσεις ή σε
οργανωμένες ξεναγήσεις στα εργαστήρια του Μουσείου. Με αυτόν τον
τρόπο, μικρές ομάδες ατόμων έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αμέτρητα
γυάλινα μπουκάλια που φιλοξενούν δείγματα ζώων όλων των μεγεθών -
από μικροσκοπικά ψάρια έως γιγάντια καλαμάρια και εύσωμα
πρωτεύοντα- συμπεριλαμβανομένων και αυθεντικών δειγμάτων που
συνέλλεξε ο ίδιος ο Δαρβίνος στο ταξίδι του με το Beagle. Το Μουσείο
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διαθέτει επίσης βιβλιοθήκη με συλλογές βιβλίων, περιοδικών, χειρογράφων
και έργων τέχνης περί φυσικής ιστορίας από το 1469 μέχρι σήμερα. Στο
πλαίσιο της διάδοσης της επιστήμης στο ευρύ κοινό, προσφέρονται
δραστηριότητες όπως προβολές ταινιών, ξεναγήσεις, ομιλίες και
συζητήσεις.

Εικόνα 8. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο.
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3.7.3 National Museum of Ireland – Natural History, Dublin

Ιδρύθηκε το 1857 και είναι γνωστό ως «Νεκρός ζωολογικός κήπος», καθώς
οι εκθέσεις και το στυλ της επίπλωσής του έχουν παραμείνει σχεδόν
απαράλλαχτα για πάνω από 150 χρόνια, προσθέτοντας στη γοητεία και τη
σπανιότητα των συλλογών που φιλοξενεί. Μέρος της έκθεσης είναι
αφιερωμένο στην ιρλανδική πανίδα, με πλήθος εντόμων καθώς και με
σπάνια ή και εξαφανισμένα θηλαστικά και πτηνά. Επίσης, επειδή η
Ιρλανδία είναι νησί, σημαντικός αριθμός των εκθεμάτων είναι θαλάσσια
ζώα. Με μια γρήγορη ματιά διαπιστώνεται ότι η συλλογή των ιρλανδικών
σπόγγων (Εικόνα 9) περιέχει είδη που συναντώνται και στο Αιγαίο
(Πίνακας 3). Η κύρια έκθεση του Μουσείου παρουσιάζει την καταπληκτική
ποικιλία των θηλαστικών που ζουν σε κάθε περιβάλλον του πλανήτη, από
τους πόλους στον ισημερινό. Τα εκθέματα είναι τοποθετημένα κατά
ταξινομικές ομάδες, ξεκινώντας από θηλαστικά που γεννούν αυγά ή έχουν
μάρσιπο για τα μικρά τους και καταλήγοντας στα πρωτεύοντα που
παρουσιάζουν εμφανώς κοινά χαρακτηριστικά με το ανθρώπινο είδος. Με
αυτό τον τρόπο επιδεικνύεται η εξελικτική συνέχεια της ζωής.

Εικόνα 9. Η συλλογή των ιρλανδικών σπόγγων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο
Δουβλίνο.
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Πίνακας 3. Είδη ιρλανδικών σπόγγων που φιλοξενούνται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
του Δουβλίνου και απαντούν και στο Αιγαίο.

4. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

4.1 Γενικές πληροφορίες για το Μουσείο και τις συλλογές του

Το Μουσείο Ζωολογίας δημιουργήθηκε χάρη στη σταδιακή συγκέντρωση,
από τη δεκαετία του ’30 μέχρι σήμερα, πολυάριθμων ειδών ασπόνδυλων και
σπονδυλωτών ζώων και στην προσεκτική συντήρησή τους τόσο από το
διδακτικό προσωπικό του Τομέα όσο και από προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι περισσότερες ομάδες ζώων
αντιπροσωπεύονται στις συλλογές αυτές οι οποίες περιλαμβάνουν είδη της
ελληνικής πανίδας, κυρίως υδρόβια ζώα, καθώς και είδη από άλλες
ζωογεωγραφικές περιοχές. Πολλά από αυτά τα είδη είναι σπάνια ή
απειλούμενα με εξαφάνιση ή ακόμα και ήδη εξαφανισμένα, όπως στην
περίπτωση κάποιων πτηνών. Ακόμη, υπάρχουν ολότυποι νέων ειδών που
περιγράφηκαν από επιστήμονες του Α.Π.Θ.. Οι συλλογές αξιοποιούνται για
την εκπαίδευση φοιτητών και κοινού και για την έρευνα. Το 2003, στο
πλαίσιο εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας (Κυρμιτζόγλου, 2003),
δημιουργήθηκε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταχώριση των
δειγμάτων σε ηλεκτρονική μορφή και η ιστοσελίδα του Μουσείου (Εικόνα
10) η οποία παραθέτει σε ελεύθερη παγκόσμια πρόσβαση αναλυτικές
λίστες των δειγμάτων των ειδών που εκπροσωπούνται στο Μουσείο.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστοσελίδας, ως έχουν σήμερα, η ομάδα των
ασπόνδυλων ζώων, με τα φύλα Porifera, Cnidaria, Mollusca, Arhtropoda κ.ά.,
περιλαμβάνει περίπου 1800 είδη. Η ομάδα των σπονδυλωτών περιέχει
περίπου 260 είδη. Τα δείγματα έχουν συλλεχθεί από περίπου 620 σταθμούς
δειγματοληψίας σε όλη την Ελλάδα (Εικόνα 11). Υπάρχουν επιπλέον πολλά
δείγματα διαφορετικών ειδών ζώων στο Μουσείο που δεν εμφανίζονται

ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΓΓΟΥ
Chalinula limbata Pachastrella monilifera
Cliona celata Plakortis simplex
Haliclona (Haliclona) simulans Poecillastra compressa
Halisarca dujardini Suberites carnosus
Mycale (Aegogropila) contarenii Thenea muricata
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στην ιστοσελίδα λόγω του γεγονότος πως δεν έχουν καταγραφεί ακόμα σε
ηλεκτρονική μορφή.

Συγκεκριμένα, η συλλογή των Porifera, όπως διαμορφώθηκε μετά την
επεξεργασία που έλαβε χώρο στο πλαίσιο παρούσας διπλωματικής
εργασίας, περιλαμβάνει 147 είδη της κλάσης Demospongiae με 1460
δείγματα (Πίνακας 1, παράρτημα), 2 είδη της κλάσης Calcarea με 3 δείγματα
(Πίνακας 2, παράρτημα) καθώς και πλήθος απροσδιόριστων προς το παρόν
δειγμάτων, 245 από τα οποία είναι μουσειοποιημένα και καταχωρημένα
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων (Πίνακας 2, παράρτημα).
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Εικόνα 10. Η ιστοσελίδα του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ.
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Εικόνα 11.  Χάρτης με τους σταθμούς δειγματοληψίας από όπου έχει συλλεχθεί το υλικό

του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ.
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4.2 Αντιπροσωπευτικότητα της συλλογής των σπόγγων του
Μουσείου

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η συμβολή της συλλογής των σπόγγων
του Μουσείου στη μελέτη των ζωικών αυτών οργανισμών αλλά και να
αξιολογηθεί η δυνατότητα χρήσης της συλλογής για διάφορους σκοπούς,
έγινε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί το εύρος της συλλογής και η
αντιπροσωπευτικότητά της σε γεωγραφικό και ταξινομικό επίπεδο. Τα
αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας παρουσιάζονται στη συνέχεια.

4.2.1 Αριθμός δειγμάτων ανά υποπεριοχή του Αιγαίου

Από τον υπολογισμό του συνόλου των δειγμάτων σπόγγων του Μουσείου
που συλλέχθηκαν από καθεμιά από τις 6 υποπεριοχές του Αιγαίου (βλ.
Κεφ. 2.3) και από αλλού (Εικόνα 12) συμπεραίνεται ότι περίπου ένα 40% των
δειγμάτων που είναι κατατεθειμένα στο Μουσείο προέρχονται από τη
βόρεια περιοχή του Αιγαίου (Α) και ένα άλλο 40% από την κεντρο-δυτική
(Β). Ελάχιστα δείγματα από τη νοτιο-δυτική περιοχή (D) και το Κρητικό
πέλαγος (F), πιθανώς λόγω των λιγότερων σταθμών δειγματοληψίας στις
περιοχές αυτές (Εικόνα 11).

Εικόνα 12. Αριθμός δειγμάτων σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. χωρισμένων ανά
υποπεριοχή του Αιγαίου (βλ. Κεφ. 2.3).
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4.2.2 Αριθμός δειγμάτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Από τα δεδομένα του γραφήματος της Εικόνας 13 παρατηρείται πως στο
Μουσείο υπάρχουν κυρίως δείγματα σπόγγων που έχουν συλλεχθεί από το
Βόρειο Αιγαίο (1439 δείγματα). Το γεγονός αυτό εξηγείται από τον
αυξημένο αριθμό σταθμών δειγματοληψίας στη βόρεια περιοχή του
Αιγαίου η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Α.Π.Θ., καθώς και
στην κεντρο-δυτική περιοχή (Εύβοια) και στην κεντρο-ανατολική (Χίος,
Λέσβος, Λήμνος) (Εικόνα 11). Ακόμη, συγκρίνοντας τον αριθμό των
δειγμάτων που είναι προσδιορισμένα σε επίπεδο είδους με το σύνολο των
δειγμάτων του Μουσείου, είναι φανερό πως μόνο ένα μικρό μέρος της
συλλογής των σπόγγων είναι απροσδιόριστο.

Εικόνα 13. Αριθμός δειγμάτων σπόγγων (προσδιορισμένων και συνολικών) του Μουσείου

Ζωολογίας Α.Π.Θ. που έχουν συλλεχθεί από το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.

4.2.3 Αριθμός ειδών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Στο Βόρειο Αιγαίο έχουν καταγραφεί συνολικά 166 είδη σπόγγων, ενώ στο
Νότιο Αιγαίο 104 είδη (Voultsiadou, 2005). Συγκρίνοντας τις συνολικές
καταγραφές με τον αριθμό των ειδών σπόγγων του Μουσείου που έχουν
συλλεχθεί από το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (Εικόνα 14), εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η συλλογή του Μουσείου είναι πολύ αντιπροσωπευτική ως
προς την ποικιλία ειδών που συναντώνται στο Βόρειο Αιγαίο καθώς
διαθέτει δείγματα των περισσότερων ειδών. Αντιθέτως, η συλλογή δεν
φαίνεται να είναι αντιπροσωπευτική της ποικιλίας των ειδών του Νοτίου
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Αιγαίου, καθώς διαθέτει εκπροσώπους μόνο για το 40% των ειδών που
έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην περιοχή αυτή.

Εικόνα 14. Αριθμός ειδών σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. που έχουν συλλεχθεί
από το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των ειδών που έχουν
καταγραφεί για το Αιγαίο.

4.2.4 Αριθμός  ειδών Μουσείου και Αιγαίου

Στο Αιγαίο έχουν καταγραφεί συνολικά 208 είδη σπόγγων (Voultsiadou,
2005; Kefalas & Castritsi-Catharios, 2007; Voultsiadou et al., 2008; Voultsiadou,
2009; Voultsiadou et al., 2010). Το Μουσείο Ζωολογίας Α.Π.Θ. διαθέτει
δείγματα για 147 από αυτά τα είδη (Εικόνα 15). Η συλλογή δηλαδή καλύπτει
το 70% της ποικιλότητας ειδών που συναντάται στο Αιγαίο και επομένως
μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτική.

Εικόνα 15. Αριθμός ειδών σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ., σε σύγκριση με τον
συνολικό αριθμό των ειδών που έχουν καταγραφεί για το Αιγαίο.



44

19

172
220

114

2

160 151

55
82

397

6
49

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Hom
osc

ler
oph

ori
da

Astr
oph

ori
da

Had
rom

eri
da

Chon
dro

sid
a

Lith
ist

ida

Poec
ilo

scl
eri

da

Hali
ch

on
dri

da

Agel
asi

da

Hap
los

cle
rid

a

Dict
yoce

rat
ida

Den
drocer

ati
da

Vero
ngid

a

Τάξη

Α
ρι

θμ
ός

 δ
ει

γμ
άτ

ω
ν

4.2.5 Αριθμός  δειγμάτων ανά τάξη του φύλου Porifera

Από τα δεδομένα του γραφήματος της Εικόνας 16, φαίνεται ότι τα
περισσότερα δείγματα σπόγγων του Μουσείου ανήκουν στην τάξη
Dictyoceratida. Σε αυτό συμβάλλει ο μεγάλος αριθμός δειγμάτων των ειδών
Ircinia variabilis (130) και Sarcotragus foetidus (63) τα οποία ανήκουν στη
συγκεκριμένη τάξη (Εικόνα 20).

Εικόνα 16. Αριθμός δειγμάτων σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. ανά τάξη.

4.2.6 Αριθμός ειδών ανά τάξη του φύλου Porifera

Υπολογίζοντας με πόσα διαφορετικά είδη αντιπροσωπεύεται κάθε τάξη στο
Μουσείο (Εικόνα 17), διαπιστώνεται πως η τάξη με τη μεγαλύτερη
εκπροσώπηση, σε αριθμό ειδών, είναι η Poecilosclerida με 30 είδη. Η
συγκεκριμένη τάξη είναι η κυρίαρχη και στο Αιγαίο συνολικά (Voultsiadou,
2005). Φαίνεται πως σε γενικές γραμμές η συλλογή σπόγγων του Μουσείου
είναι αντιπροσωπευτική των τάξεων που συναντώνται στο Αιγαίο, καθώς
διαθέτει αντιπροσώπους για πάνω από το 50% των ειδών κάθε τάξης. Μόνο
η τάξη Spirophorida δεν εκπροσωπείται στο Μουσείο.
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Εικόνα 17. Αριθμός ειδών σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. ανά τάξη σε σύγκριση
με τα είδη που έχουν καταγραφεί στο Αιγαίο.

4.2.7 Αριθμός οικογενειών ανά τάξη του φύλου Porifera

Υπολογίζοντας πόσες διαφορετικές οικογένειες εκπροσωπούν κάθε τάξη
στο Μουσείο (Εικόνα 18), διαπιστώνεται πως η τάξη με τη μεγαλύτερη
εκπροσώπηση, σε αριθμό οικογενειών, είναι η Poecilosclerida. Αυτό είναι
αναμενόμενο αφού η συγκεκριμένη τάξη διαθέτει και συνολικά το
μεγαλύτερο αριθμό οικογενειών (World Porifera Database).

Εικόνα 18. Αριθμός οικογενειών σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. ανά τάξη, σε
σύγκριση με το σύνολο οικογενειών που έχουν καταγραφεί ανά τάξη.
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4.2.8 Είδη και αριθμοί δειγμάτων

Από την Εικόνα 19 φαίνεται πως τα περισσότερα είδη (περίπου το 80%)
αντιπροσωπεύονται στο Μουσείο με μικρό αριθμό δειγμάτων από 1 έως 10.
Μόνο ένα είδος έχει αριθμό δειγμάτων πολύ μεγαλύτερο από 70, το Ircinia
variabilis (Εικόνα 20). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το είδος αυτό έχει
πολλά συνώνυμα με αποτέλεσμα πολλά δείγματα που είχαν αναγνωριστεί
αλλιώς, να εντάσσονται πλέον στο συγκεκριμένο είδος. Με εξαίρεση το
είδος Geodia cydonium, τα είδη με τα περισσότερα δείγματα στην Εικόνα 20
συναντώνται σε αφθονία και στο περιβάλλον.

Εικόνα 19. Αριθμός ειδών σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. ανά κλάση αριθμού
δειγμάτων.

Εικόνα 20. Τα 8 είδη με τα περισσότερα δείγματα στο Μουσείο Ζωολογίας Α.Π.Θ.
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4.2.9 Τύποι μπουκαλιών

Τα περισσότερα μπουκάλια που είναι κατατεθειμένα στο Μουσείο είναι
τύπου G1 (Εικόνα 21). Ακολουθούν τα μπουκάλια τύπου G2, καθώς και τα
μπουκάλια τύπου P με πολύ μικρά σε μέγεθος δείγματα. Μπουκάλια τύπου
Α-Ε που περιέχουν ευμεγέθη δείγματα συναντώνται σε μικρότερους
αριθμούς.

Εικόνα 21. Αριθμός μπουκαλιών σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. ανά τύπο

μπουκαλιού.

Είναι λογικό τα περισσότερα δείγματα να είναι μικρού-μεσαίου μεγέθους,
καθώς κατά τη δειγματοληψία σπόγγων είναι καλό να αποκόπτεται μόνο
ένα μικρό κομμάτι του σπόγγου και να μην απομακρύνεται όλο το άτομο ή
πολύ μεγάλο μέρος του. Επίσης, να σημειωθεί ότι τα μπουκάλια μεγάλου
μεγέθους δεν περιέχουν απαραιτήτως μεγάλα δείγματα, αλλά ενδέχεται να
περιέχουν πολλά μικρά δείγματα.
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Αυτή τη στιγμή, η συλλογή των σπόγγων και γενικότερα των ασπονδύλων
του Μουσείου Ζωολογίας, έχει περισσότερο αξία ως αποθήκη βιολογικής
πληροφορίας. Τα δείγματα χρησιμοποιούνται σε κάποιο βαθμό για
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, στο πλαίσιο προπτυχιακών
μαθημάτων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών, παρόλα αυτά
όμως δεν αξιοποιούνται στο έπακρο. Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός πως οι
περισσότεροι φοιτητές του τμήματος Βιολογίας δεν γνωρίζουν την ύπαρξη
του Μουσείου Ζωολογίας. Ακολουθούν κάποιες ιδέες σχετικά με το πώς θα
μπορούσε να βελτιωθεί η οργάνωση της συλλογής και ο τρόπος
αξιοποίησής της για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5.1 Πρακτικά

5.1.1 Χώρος

Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί ο χώρος όπου στεγάζεται το Μουσείο.
Χρειάζεται να καθαριστεί, να συμμαζευτεί, να έχει επαρκή αερισμό και
γενικότερα να γίνει φιλικός χώρος που θα προσφέρεται ώστε να εργαστεί
κανείς εκεί χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρει τα δείγματα και φυσικά θα
είναι κατάλληλος για επίσκεψη. Επίσης, είναι απαραίτητο η θερμοκρασία
και υγρασία του χώρου να ελέγχονται και να διατηρούνται σε ορισμένα
επίπεδα που θα εξασφαλίζουν την προστασία των δειγμάτων από βλάβες.
Καλό θα ήταν να έχει πόρτα ασφαλείας καθώς και ταμπέλα που να
δηλώνει την ύπαρξή του.

5.1.2 Διευθέτηση

Σε ό, τι αφορά στην οργάνωση της συλλογής των ασπονδύλων θα ήταν
πρακτικότερο να ήταν χωρισμένη ανά φύλο. Ο υπάρχων τρόπος
καταχώρισης και αποθήκευσης, με συνεχόμενη αρίθμηση των μπουκαλιών
με κωδικούς ανεξαρτήτως ταξινομικής ομάδας, καθιστά πολύπλοκη και
χρονοβόρα την εύρεση μιας ολόκληρης ταξινομικής ομάδας στο χώρο του
Μουσείου και τη μελέτη της. Αν και πρόκειται για μια ομολογουμένως
επίπονη και δύσκολη διαδικασία, προτείνεται να γίνει κατηγοριοποίηση
των δειγμάτων ανά φύλο έτσι ώστε, για παράδειγμα όλα τα δείγματα του
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φύλου Porifera να είναι συγκεντρωμένα και να έχουν τη δική τους χωριστή
αρίθμηση.

5.1.3 Συντηρητικό μέσο

Αναφορικά με τη συντήρηση των σπόγγων, να σημειωθεί ότι
χρησιμοποιήθηκε φορμόλη διότι διατηρεί εξαιρετικά τα δείγματα
ασπονδύλων, είναι οικονομική και μπορεί κανείς να την προμηθευτεί
εύκολα. Παρόλα αυτά, προτείνεται να χρησιμοποιείται αλκοόλη αντί
φορμόλης, όπως γίνεται από τα περισσότερα μουσεία, καθώς είναι
τεκμηριωμένο επιστημονικά πως η αλκοόλη είναι ιδανικότερο μέσο
συντήρησης (βλ. Κεφ. 3.6.2) και επιπλέον η φορμόλη θεωρείται επιβλαβής
για την υγεία του ερευνητή. Αν δεν είναι εφικτή η αλλαγή της φορμόλης
στα ήδη υπάρχοντα δείγματα, λόγω του ότι είναι χρόνια συντηρημένα σε
αυτήν, τουλάχιστον θα μπορούσαν τα μελλοντικά δείγματα να
συντηρούνται σε αλκοόλη.

5.2 Εκπαιδευτικά

5.2.1 Ενημέρωση των φοιτητών για το Μουσείο

Σε ό, τι αφορά στην αξιοποίηση της συλλογής εκπαιδευτικά, μια ιδέα θα
ήταν να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διάλεξη, στο πλαίσιο της Ζωολογίας
Ασπονδύλων, η οποία να αναφέρεται στην αξία των ζωολογικών μουσείων
και των συλλογών τους. Ακόμη, θα μπορούσε να υπάρχει μια εργαστηριακή
άσκηση αναφορικά με τη διαδικασία μουσειοποίησης και συντήρησης
ζωολογικού υλικού. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές θα γνωρίσουν την
ανεκτίμητη αξία των ζωολογικών συλλογών ως φορέων μοναδικής
βιολογικής πληροφορίας και τη συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης
της Βιολογίας. Επιπρόσθετα, θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία που
απαιτείται ώστε να προστεθεί ένα δείγμα σε μια μουσειακή συλλογή
δηλαδή την ολοκληρωμένη καταγραφή των απαραίτητων πληροφοριών για
το δείγμα καθώς και την ορθή συντήρησή του. Πολύ χρήσιμη θα ήταν μια
ιστορική αναδρομή στις μεταβολές που υπέστη η διαδικασία αυτή μέσα στο
χρόνο και στο πώς οι νέες τεχνολογίες και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος
πληροφορίας έκριναν αναγκαίο το πέρασμα από την καταγραφή των
δειγμάτων σε βιβλία και τις χειρόγραφες ετικέτες στην ηλεκτρονική τους
καταχώριση σε βάσεις δεδομένων διαθέσιμες παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της
προτεινόμενης διάλεξης και εργαστηριακής άσκησης θα μπορούσε να γίνει



50

αναφορά στην ύπαρξη, την ιστορία και το περιεχόμενο του Μουσείου
καθώς και μια ξενάγηση στους χώρους του.

Ακόμη, οι φοιτητές θα μπορούσαν να κάνουν εργασίες
χρησιμοποιώντας υλικό από τη συλλογή των σπόγγων. Μια πρόταση είναι,
χωρισμένοι σε ομάδες να επιλέγουν μια ταξινομική κατηγορία ανά ομάδα
(είτε ένα είδος, μια οικογένεια, μια τάξη, κοκ) και να συγκεντρώνουν
πληροφορίες για αυτήν μέσω του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής βάσης
δεδομένων του Μουσείου καθώς και με άμεση επαφή με τα δείγματα που
είναι αποθηκευμένα στο Μουσείο. Η είσοδος στο χώρο του Μουσείου θα
ήταν ορθό να γίνεται με την επίβλεψη κάποιου υπευθύνου ώστε να
αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τα δείγματα.

Άλλη προτεινόμενη εργασία είναι, σε κάποια υπαίθρια άσκηση, η
συγκριτική μελέτη ενός πρόσφατα συλλεγμένου δείγματος από ένα είδος
σπόγγου με το αντίστοιχο του που έχει συλλεχθεί στο παρελθόν και
συντηρείται στο Μουσείο. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις
διαφορές του φρέσκου από το συντηρημένο υλικό και θα εξοικειωθούν με
τις επιπτώσεις που προκαλεί ο χρόνος και η συντήρηση στη μορφολογία,
στο χρώμα και στην οσμή των σπόγγων και γενικότερα του βιολογικού
υλικού.

5.2.2 Έκθεση της συλλογής

Η συλλογή των σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας είναι αξιόλογη και
μπορεί να αποτελέσει μέσο εκπαίδευσης και διαμόρφωσης περιβαλλοντικής
συνείδησης όχι μόνο των φοιτητών Βιολογίας του Α.Π.Θ. αλλά και όλων
των φοιτητών, των μαθητών και του ευρέως κοινού. Μέρος της θα άξιζε να
εκτεθεί στο κοινό, στο πλαίσιο ενός γενικότερου Ζωολογικού Μουσείου.
Ακόμη θα μπορούσε να αποτελέσει υλικό για κινητή, ή περιοδική έκθεση,
ως μέρος μιας ευρύτερης έκθεσης ζωολογικού υλικού στο κοινό. Μια τέτοια
οργανωμένη έκθεση του υλικού των σπόγγων θα μπορούσε να
περιλαμβάνει:
 Δείγματα σπόγγων
 Φωτογραφικό υλικό
 Βίντεο
 Καρτέλες παρουσίασης
 Διάλεξη
 Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου
 Ενυδρείο
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5.2.2.α Δείγματα σπόγγων

Τα δείγματα σπόγγων μπορούν να παρουσιάζονται ως ξηρά ή συντηρημένα
σε υγρό. Τα ξηρά δείγματα προτείνεται να είναι τοποθετημένα σε γυάλινες
προθήκες όπου θα αναγράφεται το όνομα του είδους καθώς και κάποια
γενικά στοιχεία (Εικόνα 22). Κάποια από τα δείγματα του Μουσείου σε υγρό
συντηρητικό μέσο είναι ευμεγέθη με καλά διατηρημένη μορφολογία οπότε
θα άξιζε να παρουσιαστούν (Εικόνα 23). Βέβαια, τα προς έκθεση δείγματα
θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευπαρουσίαστα γυάλινα μπουκάλια τα
οποία θα επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να τα δει λεπτομερώς και
παράλληλα θα φέρουν τα απαραίτητα στοιχεία (Εικόνα 24). Τα μπουκάλια
θα μπορούσαν να έχουν μια αδιαφανή πλευρά ώστε να κάνει αντίθεση και
το δείγμα να φαίνεται καλύτερα (ΜΦΙ Δουβλίνου) ή να είναι εντελώς
διάφανα (ΜΦΙ Λονδίνου).

α

β

Εικόνα 22. Ξηρά δείγματα σπόγγων, α) ΜΦΙ Λονδίνου, β) Μουσείο του Πανεπιστημίου του
Μάντσεστερ.
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Εικόνα 23. Ενδεικτικά δείγματα του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. που θα άξιζε να εκτεθούν.

Εικόνα 24. Δείγματα σπόγγων σε υγρό συντηρητικό, α και γ) ΜΦΙ Λονδίνου, β) ΜΦΙ
Δουβλίνου.

α β

γ
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5.2.2.β Φωτογραφικό υλικό, βίντεο, καρτέλες παρουσίασης

Προτείνεται η παρουσίαση φωτογραφιών των ειδών που υπάρχουν στη
συλλογή. Οι φωτογραφίες θα μπορούσαν να έχουν τραβηχτεί από το
προσωπικό που συνέλλεξε τα δείγματα, από φοιτητές ή να είναι από το
διαδίκτυο.

Πολύ ενδιαφέρουσα θα ήταν η προβολή κάποιου βίντεο σχετικά με
τους σπόγγους, όπως το ενημερωτικό βίντεο της υπεύθυνης σπόγγων από
το ΜΦΙ στο Λονδίνο (Natural History Museum, London Website, 2011).
Ακόμη, θα μπορούσε να προβληθεί βίντεο που να δείχνει πώς
πραγματοποιείται μια κατάδυση, από την αρχή ως το τέλος της, για τη
συλλογή δειγμάτων σπόγγων.

Επίσης, ένας ακόμη προτεινόμενος τρόπος παρουσίασης είναι η
σύνταξη καρτέλας παρουσίασης των πιο άφθονων ειδών με τα περισσότερα
μουσειακά δείγματα ή και αντίστοιχα των σπανιότερων. Η ειδικά
κατασκευασμένη καρτέλα μπορεί να περιέχει φωτογραφία του μουσειακού
δείγματος αλλά και του φυσικού σπόγγου, χάρτη γεωγραφικής εξάπλωσης
καθώς και πληροφορίες για την ταξινομία, μορφολογία και οικολογία του
είδους (Εικόνα 25).

Εικόνα 25. Δείγμα καρτέλας παρουσίασης είδους σπόγγου.
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5.2.2.γ Διάλεξη και ξενάγηση

Η έκθεση θα μπορούσε να συνοδεύεται από διάλεξη για τα βασικά
χαρακτηριστικά των σπόγγων, τη μορφολογία, την οικολογία τους, τη
χρησιμότητά τους για τον άνθρωπο και την εξελικτική τους θέση. Τέλος,
προτείνεται ξενάγηση στο χώρο όπου φυλάσσονται τα δείγματα με τη
συνοδεία κάποιου ειδικού. Ο ειδικός θα μπορεί παράλληλα να απαντά σε
ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων και να αναπτύσσει μια γενικότερη
συζήτηση η οποία θα συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
ανθρώπων που δεν ασχολούνται άμεσα με τη Βιολογία, αλλά και στη
διάδοση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου του πανεπιστημίου.
Αντίστοιχη επιτυχημένη δράση αυτή του ΜΦΙ στο Λονδίνο όπου
προσφέρονται ξεναγήσεις μικρών ομάδων ατόμων στα εργαστήρια του
Μουσείου από ειδικούς (βλ. Κεφ. 3.5.2.β).

5.2.2.δ Ενυδρείο

Μια επιτυχημένη ιδέα που έχει εφαρμοστεί από το Μουσείο του
Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ είναι η δημιουργία ενυδρείου (βλ. Κεφ.
3.5.2.α). Προτείνεται η κατασκευή ενός ενυδρείου που θα περιέχει θαλάσσια
ασπόνδυλα (Εικόνα 26) όπως σπόγγους, αστερίες, αχινούς, ανεμώνες,
ολοθούρια αλλά και ψάρια. Έτσι, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
δουν ζωντανά και να μάθουν για είδη ζώων των ελληνικών θαλασσών που
ενδεχομένως να μην έχουν ξανακούσει ή ξαναδεί ποτέ.

Εικόνα 26. Ενυδρείο θαλάσσιων ασπονδύλων.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά το πέρας της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η συλλογή των
σπόγγων του Μουσείου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. είναι
πλέον κατάλληλα οργανωμένη και συντηρημένη. Η συλλογή αποτελείται
από 1708 δείγματα διαφορετικών μεγεθών, με την πλειονότητα των
δειγμάτων να είναι μικρού-μεσαίου μεγέθους. Τα δείγματα αυτά
εκπροσωπούν 149 είδη σπόγγων, με τα περισσότερα να είναι δημόσπογγοι
(Κλάση Demospongiae) και μόνο 2 ασβεστόπογγοι (Κλάση Calcarea).

Έπειτα από αναλύσεις της συλλογής των σπόγγων προκύπτει πως
είναι αντιπροσωπευτική της ποικιλότητας σπόγγων που εμφανίζεται στο
Αιγαίο Πέλαγος συνολικά και στο Βόρειο Αιγαίο ειδικότερα, τόσο σε
επίπεδο ειδών όσο και σε επίπεδο τάξεων του φύλου Porifera. Με άλλα
λόγια, η συλλογή είναι κατάλληλη ώστε να χρησιμοποιηθεί από κάποιον
ερευνητή για τη μελέτη της ποικιλότητας των ειδών, της μορφολογίας,
ταξινομίας και γεωγραφικής εξάπλωσης των σπόγγων στις θάλασσες του
Αιγαίου.

Επίσης, φαίνεται ότι η συλλογή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο
μελέτης διότι η πλειονότητα των δειγμάτων είναι προσδιορισμένα σε
επίπεδο είδους, με λίγα μόνο δείγματα να είναι ακόμη απροσδιόριστα ή
αβέβαια προσδιορισμένα.

Πέρα από ερευνητικούς σκοπούς, η συλλογή των σπόγγων είναι
κατάλληλη και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με έκθεση στο κοινό στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης έκθεσης του Μουσείου Ζωολογίας. Για το σκοπό
αυτό χρειάζεται να βελτιωθεί ο χώρος και ο τρόπος συντήρησης και να
οργανωθεί έκθεση δειγμάτων σπόγγων με φωτογραφίες, βίντεο, καρτέλες
παρουσίασης ειδών, ξενάγηση καθώς και ενδεχομένως δημιουργία
ενυδρείου. Ακόμη, η συλλογή των σπόγγων του Μουσείου θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκπαίδευσης των φοιτητών με διαλέξεις και
εργασίες πάνω στο υλικό που περιλαμβάνει.
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Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

 Museum Definition-ICOM
http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html

 Μουσείο-Βικιπαίδεια
http://el.wikipedia.org/wiki/Μουσείο

 Museum-Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum

 Zoological Museum, Univ. of Athens
http://www.biol.uoa.gr/zoolmuseum/

 Sponges of Britain and Ireland
http://www.habitas.org.uk/marinelife/sponge_guide/

 World Porifera Database
http://www.marinespecies.org/porifera/index.php

 Marine Species Identification Portal
http://species-identification.org/index.php

 Zoological Museum A.U.TH.
http://zoological-museum.web.auth.gr/

 Naturhistorisches Museum Wien
http://www.nhm-wien.ac.at/en

 Site officiel du Museum national d’Histoire naturelle, Paris
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/transverse/transverse/accueil.xsp?c
l=en

 Museum fur Naturkunde, Berlin
http://www.naturkundemuseum-berlin.de/en.html

 Zoological Museum Amsterdam-University of Amsterdam
http://www.science.uva.nl/zma/home.cfm

 Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
http://www.nrm.se/en/frontpage.16_en.html

 Zoological Museum-University of Copenhagen
http://zoologi.snm.ku.dk/english/

 Natural History Museum, London
http://www.nhm.ac.uk/index.html

 University Museum of Zoology, Cambridge
http://www.museum.zoo.cam.ac.uk/

 Manchester Museum (The University of Manchester)
http://www.museum.manchester.ac.uk/

 National Museum of Ireland-Natural History, Dublin
http://www.museum.ie/en/intro/natural-history.aspx

 Smithsonian Institution National Museum of Natural History NMNH
http://www.mnh.si.edu/

 Australian Museum
http://australianmuseum.net.au/

http://www.science.uva.nl/zma/home.cfm
http://www.nrm.se/en/frontpage.16_en.html
http://www.mnh.si.edu/
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 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
http://www.gnhm.gr/

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ)
http://www.nhmc.uoc.gr/, http://www2.nhmc.uoc.gr/index-1.htm

 List of natural history museums-Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_history_museums
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Πίνακας 1. Είδη δημόσπογγων και αντίστοιχοι κωδικοί δειγμάτων που φυλάσσονται στο 
Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. 
(Με  κόκκινα  γράμματα  σημειώνονται  τα  δείγματα  που  έχουν  συλλεχθεί  από  περιοχές 
εκτός Ελλάδας) 
ΕΙΔΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Aaptos aaptos  P ‐ 7046  G1 ‐ 1070  G1 ‐ 4339  G1 ‐ 4350  G1 ‐ 4404  G1 ‐ 4473  G1 ‐ 5861 

   B ‐ 116                   

Aaptos papillata  G1 ‐ 5982                   

Aaptos sp.  G1 ‐ 5735                   

Acanthella acuta  G1 ‐ 4190  G1 ‐ 4471  G2 ‐ 1378             

Acanthella sp.  P ‐ 7228  P ‐ 7229  G1 ‐ 5819  G1 ‐ 5862  G1 ‐ 5940  G1 ‐ 5985    

Agelas oroides  P ‐ 7045  P ‐ 7142  P ‐ 7155  G1 ‐ 3633  G1 ‐ 3635  G1 ‐ 3637  G1 ‐ 3643 

   G1 ‐ 3651  G1 ‐ 3665  G1 ‐ 3680  G1 ‐ 3690  G1 ‐ 3712(1)  G1 ‐ 3712(2)  G1 ‐ 3593 

   G1 ‐ 3603  G1 ‐ 3684  G1 ‐ 3713  G1 ‐ 3714  G1 ‐ 3715  G1 ‐ 3716  G1 ‐ 3768 

   G1 ‐ 4351  G1 ‐ 4373  G1 ‐ 4460  G1 ‐ 5829  G1 ‐ 5843  G1 ‐ 5848  G1 ‐ 5849 

   G1 ‐ 5878  G2 ‐ 461  G2 ‐ 464  G2 ‐ 465  G2 ‐ 466  G2 ‐ 1379  G2 ‐ 1993 

   G2 ‐ 2002  G2 ‐ 2008(3)
G2 ‐ 
2009(1)  D ‐ 215(3)  D ‐ 266(1)  D ‐ 300(3)  D ‐ 303(1) 

   D ‐ 352  C ‐ 173  B ‐ 216  B ‐ 319(2)  B ‐ 336  B ‐ 359(4)  B ‐ 458 

   B ‐ 682  B ‐ 683  B ‐ 684  A ‐ 270  A ‐ 452(2)  A ‐ 482(2)    

Alectona millari  P ‐ 7167                   

Aplysilla rosea  P ‐ 7164  P ‐ 7165  P ‐ 7173  P ‐ 7181  P ‐ 7187       

Aplysina aerophoba  P ‐ 7122  P ‐ 7143  G1 ‐ 3599  G1 ‐ 3604  G1 ‐ 3607  G1 ‐ 3619  G1 ‐ 3629 

   G1 ‐ 3631  G1 ‐ 3632  G1 ‐ 3649  G1 ‐ 3677  G1 ‐ 3678  G1 ‐ 3682  G1 ‐ 3685 

   G1 ‐ 4383  G2 ‐ 546  G2 ‐ 692  G2 ‐ 1294  G2 ‐ 1369  G2 ‐ 1594  G2 ‐ 1600 

   G2 ‐ 2024  E ‐ 25(1)  D ‐ 216(5) D ‐ 217(2)  D ‐ 228  D ‐ 235  D ‐ 289(2) 

   C ‐ 164(2)  C ‐ 165  C ‐ 172(2) B ‐ 215(2)  B ‐ 217(1)  B ‐ 222(1)  B ‐ 322 

   B ‐ 404(3)  B ‐ 438  B ‐ 703(2)  A ‐ 532  A ‐ 536       

Aplysina cavernicola  G1 ‐ 4367  G1 ‐ 4458  G2 ‐ 1377  G2 ‐ 1552  G2 ‐ 1606(2)  D ‐ 234(1)  C ‐ 162(5) 

   C ‐ 234(1)  A ‐ 465(1)                

Axinella cannabina  G1 ‐ 184  G1 ‐ 2081  G1 ‐ 2183  G1 ‐ 2246  G1 ‐ 2626  G1 ‐ 2740  G1 ‐ 2794 

   G1 ‐ 5409  G1 ‐ 5908  G1 ‐ 5935  G1 ‐ 5947  G1 ‐ 5984(1)  G2 ‐ 454  G2 ‐ 455 

   G2 ‐ 456  G2 ‐ 457  G2 ‐ 458  D ‐ 220  D ‐ 289(1)  C ‐ 174  C ‐ 234(2) 

   C ‐ 302  C ‐ 372  C ‐ 374  B ‐ 321(1)  B ‐ 453  B ‐ 455  B ‐ 688(1) 

Axinella damicornis  P ‐ 7151  P ‐ 7224  G1 ‐ 2  G1 ‐ 1831  G1 ‐ 2193  G1 ‐ 3098  G1 ‐ 3099 

   G1 ‐ 3100  G1 ‐ 3101  G1 ‐ 3102  G1 ‐ 3103  G1 ‐ 3105  G1 ‐ 3233  G1 ‐ 3234 

   G1 ‐ 3235  G1 ‐ 3236  G1 ‐ 3237  G1 ‐ 3238  G1 ‐ 3239  G1 ‐ 3240  G1 ‐ 4470 

   G1 ‐ 5902  G1 ‐ 5903  G1 ‐ 5928  G1 ‐ 5934  G2 ‐ 452(2)  G2 ‐ 453  G2 ‐ 459 

   G2 ‐ 460  G2 ‐ 1641  G2 ‐ 1636  G2 ‐ 1874  G2 ‐ 2000  B ‐ 450  B ‐ 451 

   B ‐ 452                   

Axinella polypoides  G1 ‐ 4292  G1 ‐ 4484  G1 ‐ 4485  G1 ‐ 5916  G2 ‐ 443  G2 ‐ 444  G2 ‐ 445 

   D ‐ 311(3)  C ‐ 160  C ‐ 370  C ‐ 371  B ‐ 446  B ‐ 447  B ‐ 448 

   B ‐ 456  B ‐ 457                

Axinella vaceleti  G1 ‐ 1828                   

Axinella verrucosa  P ‐ 7144  P ‐ 7221  G1 ‐ 1327  G1 ‐ 2184  G1 ‐ 2187  G1 ‐ 2743  G1 ‐ 3095 

   G1 ‐ 3096  G1 ‐ 3097  G1 ‐ 4465  G1 ‐ 5900  G1 ‐ 5911  G1 ‐ 5933  G2 ‐ 446 

   G2 ‐ 447  G2 ‐ 448  G2 ‐ 449  G2 ‐ 450  G2 ‐ 451  G2 ‐ 543  G2 ‐ 788 

   C ‐ 298  B ‐ 207  B ‐ 321(2)  B ‐ 449          

                   



Bubaris sp.  P ‐ 7256  G1 ‐ 5888(1) G1 ‐ 
5971(2) 

Cacospongia mollior  P ‐ 7162  G1 ‐ 3765  G1 ‐ 4291  G1 ‐ 4317          

Callyspongia septimaniensis  G1 ‐ 4327                   

Calyx nicaeensis  D ‐ 303(2)  C ‐ 330  B ‐ 358(1)  A ‐ 246(2)          

Chondrilla nucula  P ‐ 103  P ‐ 107  P ‐ 109  G1 ‐ 111  G1 ‐ 115  G1 ‐ 117  G1 ‐ 1113 

   G1 ‐ 1117  G1 ‐ 1825  G1 ‐ 2650  G1 ‐ 2655  G1 ‐ 2668  G1 ‐ 2670  G1 ‐ 2672 

   G1 ‐ 3254  G1 ‐ 3267  G1 ‐ 3268  G1 ‐ 3280  G1 ‐ 3282  G1 ‐ 4200  G1 ‐ 4204 

   G1 ‐ 4209  G1 ‐ 4215  G1 ‐ 4320  G1 ‐ 4330  G1 ‐ 4352  G1 ‐ 4381  G1 ‐ 4382 

   G2 ‐ 926  G2 ‐ 1381  G2 ‐ 1560  G2 ‐ 1584  G2 ‐ 1597  G2 ‐ 2007(3)  G2 ‐ 2014 

   D ‐ 221(3)  D ‐ 224(1)  C ‐ 164(4) C ‐ 167(2)  B ‐ 118  B ‐ 117  A ‐ 526 

Chondrosia reniformis  P ‐ 7121  P ‐ 7123  P ‐ 7124  P ‐ 7126  P ‐ 7127  P ‐ 7129  P ‐ 7130 

   P ‐ 7131  P ‐ 7132  P ‐ 7133  P ‐ 7148  P ‐ 7154  P ‐ 7245  G1 ‐ 113 

   G1 ‐ 114  G1 ‐ 116  G1 ‐ 1110  G1 ‐ 2648  G1 ‐ 2658  G1 ‐ 2663  G1 ‐ 2664 

   G1 ‐ 2665  G1 ‐ 2666  G1 ‐ 2667  G1 ‐ 2669  G1 ‐ 2671  G1 ‐ 3277  G1 ‐ 3288 

   G1 ‐ 4201  G1 ‐ 5831  G1 ‐ 5832  G1 ‐ 5833  G1 ‐ 5834  G1 ‐ 5835  G1 ‐ 5836 

   G1 ‐ 5837  G1 ‐ 5838  G1 ‐ 5839  G1 ‐ 5840  G1 ‐ 5841  G1 ‐ 5842  G1 ‐ 5845 

   G1 ‐ 5846  G1 ‐ 5847  G1 ‐ 5850  G1 ‐ 5884  G1 ‐ 5948  G2 ‐ 555  G2 ‐ 565 

   G2 ‐ 569  G2 ‐ 922  G2 ‐ 923  G2 ‐ 924  G2 ‐ 928  G2 ‐ 930  G2 ‐ 931 

   G2 ‐ 932  G2 ‐ 1095  G2 ‐ 1538  G2 ‐ 1592  G2 ‐ 2005(1)  G2 ‐ 2012  G2 ‐ 2015 

   G2 ‐ 2031  D ‐ 217(5)  C ‐ 168(3) B ‐ 220(1)  B ‐ 359(3)  A ‐ 320  A ‐ 410 

Ciocalypta penicillus  P ‐ 7040  G1 ‐ 2936                

Ciocalypta porrecta  G1 ‐ 2876                   

Clathria (Clathria) toxistricta  P ‐ 7178                   

Cliona celata  P ‐ 7021  P ‐ 7030  G1 ‐ 119  G1 ‐ 1014  G1 ‐ 4189  G1 ‐ 4316  G1 ‐ 4319(1) 

   G1 ‐ 4353  G1 ‐ 4359  G1 ‐ 4464  G2 ‐ 571  G2 ‐ 921  G2 ‐ 927  G2 ‐ 929 

   G2 ‐ 1024  G2 ‐ 1365  G2 ‐ 1383  G2 ‐ 1540  G2 ‐ 1875  E ‐ 24(1)  D ‐ 216(4) 

   D ‐ 223  D ‐ 226(2)  D ‐ 231(2) D ‐ 287  B ‐ 122  B ‐ 318(3)  B ‐ 390(2) 

Cliona schmidti  G2 ‐ 2005(3)  G2 ‐ 2007(1)               

Cliona viridis  G1 ‐ 125  G1 ‐ 177  G1 ‐ 186  G1 ‐ 3769  G1 ‐ 5731  G2 ‐ 560  G2 ‐ 917 

   G2 ‐ 1604(1)  G2 ‐ 1877  C ‐ 182  C ‐ 328  C ‐ 334  B ‐ 94  B ‐ 337 

Corticium candelabrum  P ‐ 7001  P ‐ 7003  P ‐ 7225  G1 ‐ 4474          

Corticium sp.  G1 ‐ 103                   

Coscinoderma sporadense  G1 ‐ 5859                   

Crambe crambe  G1 ‐ 1073  G1 ‐ 2654  G1 ‐ 3359  G1 ‐ 4217  G1 ‐ 4220  G1 ‐ 4334  G1 ‐ 5826 

   G1 ‐ 5855  C ‐ 333                

Crella (Pytheas) fusifera  P ‐ 7250  G1 ‐ 3596                

Crella (Pytheas) sigmata  P ‐ 1795  P ‐ 7252                

Dercitus sp.  P ‐ 7157                   

Desmacella annexa  G1 ‐ 178  G1 ‐ 2933  G1 ‐ 3618  G1 ‐ 4315  G1 ‐ 4335  G1 ‐ 5750  G2 ‐ 1588 

   G2 ‐ 1603(2)  D ‐ 312(3)  B ‐ 329(3)             

Desmacella inornata  G1 ‐ 5865                   

Desmacella sp.  G1 ‐ 5751                   

Dictyonella incisa  G1 ‐ 175  G1 ‐ 189                

Dictyonella marsilii  G2 ‐ 745  B ‐ 339                

Dictyonella obtusa  G1 ‐ 5866  G1 ‐ 5870  G1 ‐ 5896             

Diplastrella bistellata  G1 ‐ 4461  A ‐ 530                

Discodermia polydiscus  G2 ‐ 1589  G2 ‐ 1590                



Dysidea avara  P ‐ 7204  G1 ‐ 3295  G1 ‐ 4337  G1 ‐ 4345  G1 ‐ 4468  G1 ‐ 4480  G2 ‐ 1093(3) 

   G2 ‐ 1559                   

Dysidea fragilis  P ‐ 7232  P ‐ 7246  G1 ‐ 1068  G1 ‐ 3292  G1 ‐ 3833  G1 ‐ 3836  G1 ‐ 4197 

   G1 ‐ 4290  G1 ‐ 4374(2) G1 ‐ 5951  G2 ‐ 1376  G2 ‐ 1546  G2 ‐ 1566  D ‐ 222(2) 

   D ‐ 311(2)  C ‐ 162(4)  B ‐ 218             

Dysidea incrustans  G1 ‐ 3286  G1 ‐ 3291  G2 ‐ 542             

Dysidea tupha  G1 ‐ 3287                   

Echinoclathria translata  G1 ‐ 162  G2 ‐ 1536  B ‐ 459             

Erylus discophorus  P ‐ 1796  G1 ‐ 100 
G1 ‐ 
101(1)  G1 ‐ 4462  G1 ‐ 4478  G1 ‐ 5857  B ‐ 89(1) 

   B ‐ 89(2)  B ‐ 89(3)  B ‐ 89(4)  B ‐ 89(5)  B ‐ 89(6)  B ‐ 89(7)  B ‐ 89(8) 

   B ‐ 89(9)  B ‐ 102  B ‐ 104  A ‐ 406(1)  A ‐ 406(2)  A ‐ 406(3)  A ‐ 406(4) 

   A ‐ 406(5)                   

Erylus euastrum  G1 ‐ 98  G1 ‐ 4469  G1 ‐ 4476  G1 ‐ 4477  G1 ‐ 6004  G2 ‐ 1368  G2 ‐ 1539 

   G2 ‐ 1638  A ‐ 406(6)  A ‐ 406(7)            

Eurypon cinctum  G2 ‐ 2010(1)                   

Fasciospongia cavernosa  P ‐ 7125  P ‐ 7128  G1 ‐ 2185  G1 ‐ 2653  G1 ‐ 4216  G1 ‐ 4296  G1 ‐ 4482 

   G1 ‐ 5828  G1 ‐ 5830  G1 ‐ 5844 
G2 ‐ 
789(2)  G2 ‐ 855(1)  G2 ‐ 1564  G2 ‐ 1571(2) 

   G2 ‐ 1573  G2 ‐ 1604(2) G2 ‐ 1997  D ‐ 217(1)  D ‐ 224(2)  D ‐ 233  C ‐ 332 

   B ‐ 688(3)  A ‐ 246(3)                

Geodia conchilega  P ‐ 7039  P ‐ 7238  G1 ‐ 96 
G1 ‐ 
101(2)  G1 ‐ 120(1)  G1 ‐ 200  G1 ‐ 202 

   G1 ‐ 204  G1 ‐ 207  G1 ‐ 208  G1 ‐ 209  G1 ‐ 210  G1 ‐ 211  G1 ‐ 212 

   G1 ‐ 218  G1 ‐ 221  G1 ‐ 223  G1 ‐ 1099  G1 ‐ 4208  G1 ‐ 4390  G1 ‐ 4398 

   G1 ‐ 4400  G1 ‐ 5858 
G1 ‐ 
5882(1)  G2 ‐ 847  G2 ‐ 1293  G2 ‐ 2005(2)  G2 ‐ 2008(1) 

   G2 ‐ 2010(3)  B ‐ 127  B ‐ 128  B ‐ 220(2)  A ‐ 531       

Geodia cydonium  G1 ‐ 3  G1 ‐ 5  G1 ‐ 6  G1 ‐ 7  G1 ‐ 8  G1 ‐ 9  G1 ‐ 91 

   G1 ‐ 93  G1 ‐ 94  G1 ‐ 95  G1 ‐ 105  G1 ‐ 106  G1 ‐ 109  G1 ‐ 110 

   G1 ‐ 120(2)  G1 ‐ 1077  G1 ‐ 3269  G1 ‐ 3285  G1 ‐ 3641  G1 ‐ 3642  G1 ‐ 3646 

   G1 ‐ 3654  G1 ‐ 3661  G1 ‐ 3671  G1 ‐ 3674  G2 ‐ 809(2)  G2 ‐ 1097(1)  G2 ‐ 1367 

   G2 ‐ 1601  G2 ‐ 1569  G2 ‐ 2013  D ‐ 217(3)  D ‐ 222(1)  D ‐ 229(2)  C ‐ 171(3) 

   B ‐ 105  B ‐ 106  B ‐ 319(1)  A ‐ 237  A ‐ 246(1)  A ‐ 257    
Halichondria (Halichondria) 
bowerbanki  G1 ‐ 170                   

Halichondria (Halichondria) brunnea G1 ‐ 5997                   
Halichondria (Halichondria) 
contorta  G1 ‐ 188  G1 ‐ 5864  G2 ‐ 476             

Halichondria (Halichondria) panicea G1 ‐ 172                   

Halichondria aurantiaca  P ‐ 7258  G1 ‐ 6000                

Haliclona (Gellius) dubia  C ‐ 163(1)                   

Haliclona (Gellius) fibulata  G1 ‐ 4374(1)                   

Haliclona (Haliclona) simulans  G1 ‐ 180  G1 ‐ 4394  G1 ‐ 5969             

Haliclona (Reniera) aquaeductus  G1 ‐ 4283                   

Haliclona (Reniera) cinerea  G1 ‐ 4341                   

Haliclona (Reniera) cratera  G1 ‐ 2238  G1 ‐ 5734                

Haliclona (Reniera) mediterranea  G1 ‐ 4366                   

Haliclona (Rhizoniera) rhizophora  G1 ‐ 4305  G1 ‐ 4318                

Haliclona elegans  G1 ‐ 3246  G1 ‐ 5727                

Haliclona sp.  P ‐ 7149  G1 ‐ 2287  G1 ‐ 3290  G1 ‐ 4284  G1 ‐ 4322  G1 ‐ 4396  G2 ‐ 1598 



Halisarca dujardini  P ‐ 7153  P ‐ 7171  P ‐ 7196  G1 ‐ 1083          

Hamacantha (Vomerula) falcula   G1 ‐ 4331                   

Hippospongia communis  G1 ‐ 2241  G1 ‐ 5730  G2 ‐ 1580  G2 ‐ 1639  D ‐ 266(2)  D ‐ 300(1)  C ‐ 93(2) 

   B ‐ 698(1)  A ‐ 247                

Hymedesmia (Hymedesmia) pansa  P ‐ 7210  G1 ‐ 3523  G1 ‐ 3577             
Hymedesmia (Hymedesmia) 
simillima  G2 ‐ 731                   
Hymedesmia (Hymedesmia) 
versicolor  G1 ‐ 4328                   

Hymedesmia sp.  G1 ‐ 179  G1 ‐ 183                

Hymeniacidon perlevis  G1 ‐ 4467  G1 ‐ 5992  G1 ‐ 5993  G1 ‐ 5994  G1 ‐ 5995  G1 ‐ 6001  G1 ‐ 6002 

   G1 ‐ 6003                   

Hymerhabdia intermedia  G1 ‐ 5875                   

Hyrtios collectrix  P ‐ 7172  P ‐ 7175  P ‐ 7195             

Ircinia dendroides  P ‐ 7135  P ‐ 7156  P ‐ 7166  G1 ‐ 3815  G1 ‐ 4207  G1 ‐ 4455  G2 ‐ 578 

   G2 ‐ 794(2)  G2 ‐ 1017  G2 ‐ 1295  G2 ‐ 1575  G2 ‐ 1579  A ‐ 550    

Ircinia oros  G1 ‐ 3259  G1 ‐ 5885  G2 ‐ 1537  B ‐ 318(1)  A ‐ 379(2)  A ‐ 527    

Ircinia paucifilamentosa  G1 ‐ 3798  G1 ‐ 4459  G2 ‐ 1637             

Ircinia sp.  P ‐ 3074  P ‐ 7168  G1 ‐ 1030  G1 ‐ 5883  G1 ‐ 5967(2)  G2 ‐ 2004(3)    

Ircinia variabilis  P ‐ 7145  P ‐ 7161  P ‐ 7199  P ‐ 7235  P ‐ 7236  P ‐ 7241  G1 ‐ 122 

   G1 ‐ 1072  G1 ‐ 1075  G1 ‐ 1080  G1 ‐ 2233  G1 ‐ 2242  G1 ‐ 2819  G1 ‐ 3247 

   G1 ‐ 3248  G1 ‐ 3260  G1 ‐ 3262  G1 ‐ 3263  G1 ‐ 3266  G1 ‐ 3270  G1 ‐ 3275 

   G1 ‐ 3279  G1 ‐ 3601  G1 ‐ 3605  G1 ‐ 3611  G1 ‐ 3612  G1 ‐ 3614  G1 ‐ 3621 

   G1 ‐ 3622  G1 ‐ 3625  G1 ‐ 3628  G1 ‐ 3639  G1 ‐ 3644  G1 ‐ 3655  G1 ‐ 3659 

   G1 ‐ 3662  G1 ‐ 3663  G1 ‐ 3679  G1 ‐ 3686  G1 ‐ 3687  G1 ‐ 3689  G1 ‐ 3691 

   G1 ‐ 3763  G1 ‐ 3794  G1 ‐ 3822  G1 ‐ 3829  G1 ‐ 3830  G1 ‐ 4301(1)  G1 ‐ 4340 

   G1 ‐ 5851  G1 ‐ 5961  G1 ‐ 5983  G2 ‐ 545  G2 ‐ 766  G2 ‐ 793  G2 ‐ 809(1) 

   G2 ‐ 855(2)  G2 ‐ 1016  G2 ‐ 1018  G2 ‐ 1041  G2 ‐ 1042  G2 ‐ 1091  G2 ‐ 1093(1) 

   G2 ‐ 1096  G2 ‐ 1097(3) G2 ‐ 1291  G2 ‐ 1292  G2 ‐ 1380  G2 ‐ 1542  G2 ‐ 1543 

   G2 ‐ 1545  G2 ‐ 1562  G2 ‐ 1994  G2 ‐ 1995  G2 ‐ 1996  G2 ‐ 1998  G2 ‐ 2016 

   G2 ‐ 2017  G2 ‐ 2019 
G2 ‐ 
2023(1)  G2 ‐ 2032  G2 ‐ 2033  G2 ‐ 2034  E ‐ 22(2) 

   E ‐ 25(3)  D ‐ 215(1)  D ‐ 216(1) D ‐ 217(7)  D ‐ 221(1)  D ‐ 222(3)  D ‐ 223(2) 

   D ‐ 224(3)  D ‐ 225(4)  D ‐ 227(2) D ‐ 229(1)  D ‐ 231(1)  D ‐ 272  D ‐ 303(6) 

   C ‐ 93(1)  C ‐ 164(3)  C ‐ 166  C ‐ 168(1)  C ‐ 169(1)  C ‐ 171(4)  C ‐ 172(4) 

   C ‐ 299(1)  C ‐ 337  B ‐ 215(5)  B ‐ 358(4)  B ‐ 359(2)  B ‐ 372  B ‐ 404(1) 

   B ‐ 571  B ‐ 573  B ‐ 669  B ‐ 679  B ‐ 680  B ‐ 681  B ‐ 688(2) 

   B ‐ 689  A ‐ 240  A ‐ 242  A ‐ 243  A ‐ 248  A ‐ 364  A ‐ 419 

   A ‐ 429(2)  A ‐ 529  A ‐ 537  A ‐ 554          

Jaspis johnstoni  G1 ‐ 102  G2 ‐ 2005(4) B ‐ 92  B ‐ 96(1)  B ‐ 96(2)  B ‐ 96(3)  B ‐ 101(1) 

   B ‐ 101(2)                   

Mycale (Aegogropila) contarenii   G1 ‐ 2656  G1 ‐ 4205  G1 ‐ 4294  G1 ‐ 4364  G2 ‐ 1374  G2 ‐ 1382  E ‐ 24(2) 

   D ‐ 287(1)  B ‐ 389(3)                

Mycale (Aegogropila) retifera  P ‐ 7218                   

Mycale (Aegogropila) rotalis  G1 ‐ 4212                   

Mycale (Aegogropila) syrinx  G1 ‐ 4298  G1 ‐ 4312 
G2 ‐ 
1021(1)  G2 ‐ 1372  G2 ‐ 1558  G2 ‐ 1568  G2 ‐ 1606(3) 

   G2 ‐ 2026  C ‐ 162(3)  B ‐ 329(2)  B ‐ 330(3)  B ‐ 335(3)  B ‐ 389(4)    

Mycale (Aegogropila) tunicata  G1 ‐ 2827  G1 ‐ 4336 
G2 ‐ 
1606(1)             



Mycale (Mycale) massa  G1 ‐ 1071  G1 ‐ 1082  G1 ‐ 3419 
G1 ‐ 
4319(2)  G1 ‐ 4348  G1 ‐ 4395  G1 ‐ 5955 

   G1 ‐ 5957  G2 ‐ 789(1)  G2 ‐ 1023  G2 ‐ 1591  G2 ‐ 2009(2)  E ‐ 24(3)  E ‐ 25(4) 

   D ‐ 214(1)  D ‐ 216(3)  D ‐ 223(1) D ‐ 226(1)  D ‐ 232(3)  D ‐ 290(3)  D ‐ 312(1) 

   C ‐ 162(6)  B ‐ 329(1)  B ‐ 330(2)  B ‐ 389(1)          

Mycale (Paresperella) serrulata  G1 ‐ 3241                   

Mycale sp.  P ‐ 7043  P ‐ 7200  P ‐ 7203  P ‐ 7254  G1 ‐ 187  G1 ‐ 2368  G2 ‐ 2004(2) 

Myrmekioderma spelaeum  G1 ‐ 5868  G1 ‐ 5874  G1 ‐ 5876             

Myxilla (Myxilla) rosacea  P ‐ 7159  P ‐ 7208  G1 ‐ 1998  G1 ‐ 3589  G1 ‐ 4368  G2 ‐ 1535    

Oceanapia sp.  P ‐ 108  P ‐ 7024                

Oscarella lobularis  P ‐ 6997  P ‐ 7140  P ‐ 7160  P ‐ 7253  G1 ‐ 97  G1 ‐ 4314  G1 ‐ 5887 

   G2 ‐ 2023(2)                   

Pachastrella monilifera  G2 ‐ 1554                   

Pachastrissa pathologica  G1 ‐ 107  G1 ‐ 108 
G1 ‐ 
5960(1)  G1 ‐ 5965  G1 ‐ 5966(1)       

Pachychalina rustica  G1 ‐ 4325  G1 ‐ 4454                

Penares helleri  G1 ‐ 2651  G1 ‐ 4456  G1 ‐ 4472  G1 ‐ 5748  G1 ‐ 5749  G1 ‐ 5888(2)  G1 ‐ 5971(1) 

   A ‐ 409  A ‐ 538                

Petrosia (Petrosia) ficiformis  G1 ‐ 3634  G1 ‐ 3636  G1 ‐ 3640  G1 ‐ 3645  G1 ‐ 3652  G1 ‐ 3657  G1 ‐ 3664 

   G1 ‐ 3668  G1 ‐ 3670  G1 ‐ 3675  G1 ‐ 3600  G1 ‐ 3602  G1 ‐ 3609  G1 ‐ 3613 

   G1 ‐ 3623  G1 ‐ 4210  G1 ‐ 4225  G1 ‐ 4332  G1 ‐ 4357  G1 ‐ 4379  G1 ‐ 4380 

   G1 ‐ 4386  G1 ‐ 4399  G1 ‐ 4463  G1 ‐ 5886  G2 ‐ 548  G2 ‐ 808  G2 ‐ 1092 

   G2 ‐ 1370  G2 ‐ 1373  G2 ‐ 2003 
G2 ‐ 
2007(2)  G2 ‐ 2018  D ‐ 215(2)  D ‐ 217(4) 

   D ‐ 224(4)  D ‐ 225(1)  D ‐ 290(1) D ‐ 300(2)  D ‐ 303(5)  C ‐ 171(1)  C ‐ 331 

   B ‐ 215(4)  B ‐ 217(4)  B ‐ 221(2)  B ‐ 358(3)  B ‐ 677  B ‐ 678  A ‐ 238 

   A ‐ 429(3)  A ‐ 452(3)  A ‐ 482(3)            

Phorbas amaranthus  G1 ‐ 5998                   

Phorbas dives  P‐7048                   

Phorbas fictitius  P ‐ 7152  P ‐ 7185  P ‐ 7191  P ‐ 7198  P ‐ 7206  P ‐ 7251  G1 ‐ 158 

   G1 ‐ 169  G1 ‐ 173  G1 ‐ 1005  G1 ‐ 3630  G1 ‐ 5999  G2 ‐ 462  G2 ‐ 463 

Phorbas plumosus  P ‐ 7259                   

Phorbas tenacior  P ‐ 7170  P ‐ 7182  P ‐ 7184  P ‐ 7188  P ‐ 7189  P ‐ 7192    

Phorbas topsenti  G1 ‐ 4192  G1 ‐ 4342                

Plakina dilopha  P ‐ 7005                   

Plakina trilopha  P ‐ 7004  P ‐ 7007  P ‐ 7169  G1 ‐ 161          

Plakortis simplex  P ‐ 7147                   

Pleraplysilla spinifera   P ‐ 7134  P ‐ 7190  G1 ‐ 4288             

Poecillastra compressa  G1 ‐ 4343  G2 ‐ 1576                

Polymastia sp.  G2 ‐ 1578  B ‐ 121  B ‐ 330 (1)            

Pseudosuberites hyalinus  G1 ‐ 5810  G1 ‐ 5812  G1 ‐ 5813  G1 ‐ 5814  G1 ‐ 5820  G1 ‐ 5821    

Pseudosuberites sulphureus  G1 ‐ 5809                   

Raspaciona aculeata  G1 ‐ 5877(1)                   

Raspailia (Raspailia) viminalis  P ‐ 7139  P ‐ 7150  P ‐ 7158  P ‐ 7209  G1 ‐ 4324  G1 ‐ 4361  G1 ‐ 5822 

   G2 ‐ 1534                   

Rhizaxinella pyrifera  P ‐ 6839  P ‐ 6871  P ‐ 7025  P ‐ 7215  P ‐ 7216  G1 ‐ 1112  G1 ‐ 2752 

   G1 ‐ 2823  G1 ‐ 2824  G1 ‐ 4285  G1 ‐ 4293  G1 ‐ 4392  G1 ‐ 4393  G1 ‐ 5807 

   G1 ‐ 5818  G1 ‐ 5823  G2 ‐ 1541  G2 ‐ 1572  G2 ‐ 1603(3)  G2 ‐ 1607(3)  D ‐ 230 

   B ‐ 389(2)  A ‐ 465(3)                



Rhizaxinella sp.  G1 ‐ 5825                   

Sarcotragus foetidus  P ‐ 7176  P ‐ 7179  P ‐ 7180  P ‐ 7186  P ‐ 7194  G1 ‐ 3252  G1 ‐ 3638 

   G1 ‐ 3647  G1 ‐ 3648  G1 ‐ 3650  G1 ‐ 3667  G1 ‐ 3669  G1 ‐ 3672  G1 ‐ 3673 

   G1 ‐ 3676  G1 ‐ 3692  G1 ‐ 3606  G1 ‐ 3608  G1 ‐ 3610  G1 ‐ 3615  G1 ‐ 3616 

   G1 ‐ 3617  G1 ‐ 3620  G1 ‐ 3624  G1 ‐ 3626  G1 ‐ 3627  G1 ‐ 4365  G1 ‐ 4385 

   G1 ‐ 5852  G1 ‐ 5853  G2 ‐ 537 
G2 ‐ 
794(1)  G2 ‐ 919  G2 ‐ 1093(2)  G2 ‐ 1640 

   D ‐ 225(3)  D ‐ 227(3)  D ‐ 231(3) D ‐ 287(3)  D ‐ 300(4)  D ‐ 364  C ‐ 93(3) 

   C ‐ 161(2)  C ‐ 170  C ‐ 171(2) C ‐ 172(3)  B ‐ 215(3)  B ‐ 217(2)  B ‐ 219 

   B ‐ 222(2)  B ‐ 223  B ‐ 320  B ‐ 340  B ‐ 391(3)  B ‐ 566  B ‐ 572 

   B ‐ 698(2)  A ‐ 239  A ‐ 241  A ‐ 378  A ‐ 379(1)  A ‐ 429(1)  A ‐ 482(1) 

Sarcotragus spinosulus  P ‐ 1654  G1 ‐ 619  G1 ‐ 2236  G1 ‐ 3766  G1 ‐ 3838  G1 ‐ 4199  G2 ‐ 794(3) 

   G2 ‐ 807  G2 ‐ 1043  G2 ‐ 1581  G2 ‐ 1595  G2 ‐ 1999  E ‐ 22(1)  D ‐ 221(2) 

   C ‐ 164(1)  C ‐ 336  B ‐ 359(1)             

Scalarispongia scalaris  P ‐ 7201  P ‐ 7202  G1 ‐ 3862  G1 ‐ 4363  G1 ‐ 4369  G1 ‐ 4479  G1 ‐ 5963 

   G2 ‐ 768  E ‐ 25(5)  D ‐ 214(3) D ‐ 311(1)  D ‐ 232(1)  D ‐ 234(2)  D ‐ 286 

   C ‐ 161(3)  C ‐ 299(2)  C ‐ 335  B ‐ 221(3)  B ‐ 319(3)  B ‐ 335(2)  B ‐ 703(1) 

Scopalina lophyropoda  G1 ‐ 3767  G1 ‐ 4300  G1 ‐ 4313             

Scopalina sp.  G1 ‐ 5872                   

Spirastrella cunctatrix  P ‐ 7041  P ‐ 7137  P ‐ 7146  P ‐ 7174  P ‐ 7220  P ‐ 7234  G1 ‐ 4191 

   G1 ‐ 4198  G1 ‐ 4356  G1 ‐ 4481  G1 ‐ 5860  G1 ‐ 5877(2)  G1 ‐ 5970  G2 ‐ 2006(1) 

Spongia (Spongia) agaricina  P ‐ 7022  G1 ‐ 3831  A ‐ 245             

Spongia (Spongia) nitens  G1 ‐ 3793  G1 ‐ 3800  G1 ‐ 4457  G2 ‐ 1555          

Spongia (Spongia) officinalis  G1 ‐ 2076  G1 ‐ 3653  G1 ‐ 3656  G1 ‐ 3658  G1 ‐ 3660  G1 ‐ 3666  G1 ‐ 3681 

   G1 ‐ 3683  G1 ‐ 3688  G1 ‐ 3762  G1 ‐ 3812  G1 ‐ 4203  G1 5737  G1 ‐ 5964 

   G2 ‐ 1605(2)  D ‐ 234(3)  D ‐ 300(5) D ‐ 303(4)  C ‐ 161(1)  C ‐ 169(2)  B ‐ 221(1) 

   B ‐ 404(2)  A ‐ 452(1)                

Spongia (Spongia) virgultosa  P ‐ 106  P ‐ 7141  P ‐ 7205  P ‐ 7231  P ‐ 7239  P ‐ 7240  P ‐ 7244 

   G1 ‐ 3258  G1 ‐ 3276  G1 ‐ 3293  G1 ‐ 3477  G1 ‐ 3761  G1 ‐ 3795  G1 ‐ 3832 

   G1 ‐ 4193  G1 ‐ 4206  G1 ‐ 4326  G1 ‐ 4338  G1 ‐ 4346  G1 ‐ 4375  G1 ‐ 4377 

   G1 ‐ 5949  G1 ‐ 5950  G1 ‐ 5954  G1 ‐ 5956  G1 ‐ 5958  G1 ‐ 5959  G1 ‐ 5962 

   G2 ‐ 1097(2)  G2 ‐ 2011  B ‐ 215(6)  B ‐ 220(3)  B ‐ 358(2)       

Spongia sp.  P ‐ 7163  P ‐ 7212  P ‐ 7237  G1 ‐ 2637  G1 ‐ 4507  G1 ‐ 5980    

Spongionella pulchella  G1 ‐ 4483                   

Spongosorites intricatus  G1 ‐ 5867  G1 ‐ 5968                

Spongosorites sp.  G1 ‐ 2935  G1 ‐ 5895 
G1 ‐ 
5984(2)             

Stelletta dorsigera  G1 ‐ 5856                   

Stelletta grubii  P ‐ 7136  G1 ‐ 1069  G1 ‐ 4344  G1 ‐ 4376  G1 ‐ 4397  G2 ‐ 547  C ‐ 172(1) 

   B ‐ 333                   

Stelletta hispida  G1 ‐ 5882(2)                   

Stelletta stellata  G1 ‐ 2662  G1 ‐ 3967  A ‐ 406(8)            

Stelligera stuposa   G1 ‐ 4306  G2 ‐ 1606(4) C ‐ 233(2)            

Stoeba plicata  P ‐ 7233  G1 ‐ 4475  G1 ‐ 5863 
G2 ‐ 
2004(1)  G2 ‐ 2006(2)  G2 ‐ 2010(2)  B ‐ 110 

Stryphnus mucronatus  G1 ‐ 99  G1 ‐ 5952  G2 ‐ 2030  C ‐ 300          

Stryphnus ponderosus  C ‐ 163(2)  G2 ‐ 2008(2)               

Suberites carnosus  P ‐ 7042  P ‐ 7214  P ‐ 7219  G1 ‐ 2100  G1 ‐ 2759  G1 ‐ 4286  G1 ‐ 5808 

   G1 ‐ 5811  G1 ‐ 5816  G1 ‐ 5824  G1 ‐ 5871  G2 ‐ 1587  G2 ‐ 1596  B ‐ 123 



   B ‐ 389(5)  B ‐ 391(2)                

Suberites domuncula   G1 ‐ 4303  G1 ‐ 5815  G2 ‐ 859             

Suberites ficus  P ‐ 7019  P ‐ 7213  G1 ‐ 2033  G1 ‐ 2828  G1 ‐ 4302  G1 ‐ 4310  G1 ‐ 4333 

   G1 ‐ 4402  G1 ‐ 5817  G1 ‐ 5854  G2 ‐ 1577  G2 ‐ 1585  G2 ‐ 1593  G2 ‐ 1602(2) 

   G2 ‐ 1603(1)  D ‐ 232(2)  D ‐ 312(4) B ‐ 335(1)  A ‐ 408       

Suberites sp.  G1 ‐ 5827  G1 ‐ 5996  B ‐ 704  B ‐ 705          

Suberites syringella  P‐ 7020  P ‐ 7023  P ‐ 7026             

Tedania (Tedania) anhelans  P ‐ 7037  P ‐ 1794  G1 ‐ 2660  G1 ‐ 3863  G1 ‐ 4304  G1 ‐ 4370  G2 ‐ 468 

   G2 ‐ 1553  D ‐ 290(2)  C ‐ 162(1) C ‐ 233(1)          

Terpios gelatinosa  P ‐ 7183  P ‐ 7193  P ‐ 7197  P ‐ 7207  G1 ‐ 4299  G2 ‐ 1567    

Tethya aurantium  P ‐ 97  P ‐ 1653  P ‐ 1797  P ‐ 7211  G1 ‐ 1066  G1 ‐ 1067  G1 ‐ 2235 

   G1 ‐ 2237  G1 ‐ 2239  G1 ‐ 2240  G1 ‐ 2243  G1 ‐ 2340  G1 ‐ 2820  G1 ‐ 3284 

   G1 ‐ 3253  G1 ‐ 3257  G1 ‐ 3278  G1 ‐ 4195  G1 ‐ 4211  G1 ‐ 4354  G1 ‐ 4378 

   G1 ‐ 4384  G1 ‐ 4387  G1 ‐ 4389  G1 ‐ 4401  G2 ‐ 541  G2 ‐ 544  G2 ‐ 767 

   D ‐ 216(2)  D ‐ 217(6)  D ‐ 227(1) D ‐ 303(3)  C ‐ 167(1)  C ‐ 168(2)  B ‐ 215(1) 

   B ‐ 391(1)  A ‐ 379(3)                

Tethya citrina  P ‐ 100  P ‐ 7138  P ‐ 7177  G1 ‐ 225  G1 ‐ 1074  G1 ‐ 1076  G1 ‐ 1081 

   G1 ‐ 2194  G1 ‐ 2816  G1 ‐ 3256  G1 ‐ 4196  G1 ‐ 4202  G1 ‐ 4347  G1 ‐ 4349 

   G1 ‐ 4371  G2 ‐ 951  G2 ‐ 1290  G2 ‐ 1557  G2 ‐ 1586  G2 ‐ 1607(1)  E ‐ 25(2) 

   D ‐ 225(2)  C ‐ 164(5)  C ‐ 172(5) B ‐ 217(3)  B ‐ 318(2)       

Thenea muricata  P ‐ 4200  P ‐ 4235  P ‐ 4279  P ‐ 7217  G1 ‐ 2730  G1 ‐ 2817  G1 ‐ 2826 

   G1 ‐ 2829  G1 ‐ 4282  G1 ‐ 4301  G1 ‐ 4358  G2 ‐ 1605(1)  G2 ‐ 1607(2)  D ‐ 312(2) 

   A ‐ 465(2)                   

Timea geministellata  G1 ‐ 160  G1 ‐ 1078  G1 ‐ 4309             

Timea stellata   G1 ‐ 4297                   

Topsentia ophiraphidites  G1 ‐ 5728                   

Topsentia sp.  G1 ‐ 181  G1 ‐ 182  G1 ‐ 185  G1 ‐ 2132  G1 ‐ 5729  G1 ‐ 5747    

Ulosa stuposa  G1 ‐ 2186  G1 ‐ 4355  G2 ‐ 540  G2 ‐ 787  G2 ‐ 1021(2)  G2 ‐ 1563  G2 ‐ 1565 

   G2 ‐ 1582  G2 ‐ 1583 
G2 ‐ 
1602(1)  D ‐ 214(2)  D ‐ 223(3)  D ‐ 226(3)  D ‐ 288 

   C ‐ 162(2)  B ‐ 390(1)  A ‐ 482(4)            

Weberella verrucosa  G1 ‐ 5869  G1 ‐ 5893                
 



Πίνακας  2.  Είδη  ασβεστόσπογγων  και  απροσδιόριστα  δείγματα  με  τους  αντίστοιχους 
κωδικούς  δειγμάτων  που  φυλάσσονται  στο  Μουσείου  Ζωολογίας  Α.Π.Θ.

ΕΙΔΟΣ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Calcarea               

Clathrina coriacea  G1 ‐ 4360  G2 ‐ 1548           

Sycon sp.  P ‐ 7038             

               

Unidentified  P ‐ 101  P ‐ 129  P ‐ 6869  P ‐ 6872  P ‐ 6998  P ‐ 6999  P ‐ 7000 

   P ‐7002  P ‐ 7006  P ‐ 7008  P ‐ 7009  P ‐ 7010  P ‐ 7011  P ‐ 7012 

   P ‐ 7013  P ‐ 7014  P ‐ 7015  P ‐ 7016  P ‐ 7017  P ‐ 7018  P ‐ 7027 

   P ‐ 7028  P ‐ 7029  P ‐ 7031  P ‐ 7033  P ‐ 7034  P ‐ 7035  P ‐ 7036 

   P ‐ 7044  P ‐ 7222  P ‐ 7223  P ‐ 7226  P ‐ 7227  P ‐ 7230  P ‐ 7242 

   P ‐ 7243  P ‐ 7247  P ‐ 7248  P ‐ 7249  P ‐ 7255  G1 ‐ 1  G1 ‐ 112 

   G1 ‐ 118  G1 ‐ 222  G1 ‐ 123  G1 ‐ 157  G1 ‐ 159  G1 ‐ 163  G1 ‐ 164 

   G1 ‐ 167  G1 ‐ 168  G1 ‐ 171  G1 ‐ 174  G1 ‐ 176  G1 ‐ 190  G1 ‐ 191 

   G1 ‐ 192  G1 ‐ 193  G1 ‐ 194  G1 ‐ 195  G1 ‐ 203  G1 ‐ 205  G1 ‐ 206 

   G1 ‐ 213  G1 ‐ 215  G1 ‐ 216  G1 ‐ 217  G1 ‐ 219  G1 ‐ 220  G1 ‐ 224 

   G1 ‐ 1004  G1 ‐ 1007  G1 ‐ 1018  G1 ‐ 1020  G1 ‐ 1033  G1 ‐ 1037  G1 ‐ 1041 

   G1 ‐ 1061  G1 ‐ 1062  G1 ‐ 1792  G1 ‐ 1830  G1 ‐ 1860  G1 ‐ 1911  G1 ‐ 1926 

   G1 ‐ 1945  G1 ‐ 1995  G1 ‐ 1997  G1 ‐ 1999  G2 ‐ 2025  G1 ‐ 2052  G1 ‐ 2078 

   G1 ‐ 2179  G1 ‐ 2214  G1 ‐ 2255  G1 ‐ 2277  G1 ‐ 2284  G1 ‐ 2286  G1 ‐ 2343 

   G1 ‐ 2431  G1 ‐ 2635  G1 ‐ 2747  G1 ‐ 2751  G1 ‐ 2818  G1 ‐ 2904  G1 ‐ 2934 

   G1 ‐ 2972  G1 ‐ 3261  G1 ‐ 3281  G1 ‐ 3289  G1 ‐ 4223  G1 ‐ 4224  G1 ‐ 4226 

   G1 ‐ 4227  G1 ‐ 4287  G1 ‐ 4289  G1 ‐ 4307  G1 ‐ 4308  G1 ‐ 4311  G1 ‐ 4372 

   G1 ‐ 4391  G1 ‐ 5732  G1 ‐ 5733  G1 ‐ 5736  G1 ‐ 5738  G1 ‐ 5739  G1 ‐ 5741 

   G1 ‐ 5744  G1 ‐ 5745  G1 ‐ 5746  G1 ‐ 5767  G1 ‐ 5879  G1 ‐ 5880  G1 ‐ 5881 

   G1 ‐ 5889  G1 ‐ 5890  G1 ‐ 5891  G1 ‐ 5892  G1 ‐ 5894  G1 ‐ 5897  G1 ‐ 5898 

   G1 ‐ 5899  G1 ‐ 5901  G1 ‐ 5904  G1 ‐ 5905  G1 ‐ 5906  G1 ‐ 5907  G1 ‐ 5909 

   G1 ‐ 5910  G1 ‐ 5912  G1 ‐ 5913  G1 ‐ 5914  G1 ‐ 5915  G1 ‐ 5917  G1 ‐ 5918 

   G1 ‐ 5919  G1 ‐ 5920  G1 ‐ 5921  G1 ‐ 5922  G1 ‐ 5923  G1 ‐ 5924  G1 ‐ 5925 

   G1 ‐ 5926  G1 ‐ 5927  G1 ‐ 5929  G1 ‐ 5930  G1 ‐ 5931  G1 ‐ 5932  G1 ‐ 5936 

   G1 ‐ 5937  G1 ‐ 5938  G1 ‐ 5939  G1 ‐ 5941  G1 ‐ 5942  G1 ‐ 5943  G1 ‐ 5944 

   G1 ‐ 5945  G1 ‐ 5946  G1 ‐ 5953 
G1 ‐ 
5960(2)  G1 ‐ 5966(2)  G1 ‐ 5967(1)  G1 ‐ 5972 

   G1 ‐ 5973  G1 ‐ 5974  G1 ‐ 5975  G1 ‐ 5976  G1 ‐ 5977  G1 ‐ 5978  G1 ‐ 5979 

   G1 ‐ 5981  G1 ‐ 5986  G1 ‐ 5987  G1 ‐ 5988  G1 ‐ 5989  G1 ‐ 5990  G1 ‐ 5991 

   G2 ‐ 1364  G2 ‐ 1556  G2 ‐ 1570  G2 ‐ 1574  G2 ‐ 1599  G2 ‐ 1876  G2 ‐ 2001 

   G2 ‐ 2020  G2 ‐ 2021  G2 ‐ 2022  G2 ‐ 2027  G2 ‐ 2028  G2 ‐ 2029  G2 ‐ 2035 

   G2 ‐ 2036  G2 ‐ 2037  G2 ‐ 2040  G2 ‐ 2041  G2 ‐ 2042  G2 ‐ 2043  G2 ‐ 2044 

   G2 ‐ 2045  D ‐ 148  C ‐ 376  B ‐ 119  B ‐ 568  B ‐ 569  B ‐ 570 

   B ‐ 685  B ‐ 686  B ‐ 687  B ‐ 688(4)  B ‐ 690  B ‐ 691  B ‐ 692 

  B ‐ 693  B ‐ 694  B ‐ 695  B ‐ 696  B ‐ 697  B ‐ 699  B ‐ 700 

  B ‐ 701  B ‐ 702  A ‐ 235  A ‐ 480  A ‐ 524  A ‐ 525  A ‐ 553 



Πίνακας 3. Αριθμός δειγμάτων ανά υπο‐περιοχή του Αιγαίου (βλ. Κεφ. 2.3) για κάθε είδος 
σπόγγου του Μουσείου Ζωολογίας Α.Π.Θ. και αντίστοιχο βάθος συλλογής. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΒΑΘΟΣ 
(m) 

  A  B  C  D  E  F  ΆΛΛΟ     
Τάξη HOMOSCLEROPHORIDA                   
Οικογένεια PLACINIDAE                   

Corticium candelabrum Schmidt, 1862    4            0  32 

Corticium sp.          1      40  100 

Oscarella lobularis (Schmidt, 1862)  1  2  1    4      0  50 

Plakina dilopha Schulze, 1880    1            0  20 

Plakina trilopha Schulze, 1880    4            0  32 

Plakortis simplex Schulze, 1880          1      30  50 
 
Τάξη ASTROPHORIDA 

               
 

 
Οικογένεια ANCORINIDAE 

               
 

Jaspis johnstoni (Schmidt, 1862)    8            0  7 

Penares helleri (Schmidt, 1864)  1  3  4    1      0  500 

Stelletta dorsigera Schmidt, 1864    1            3   

Stelletta grubii Schmidt, 1862  2  4  1    1      0  270 

Stelletta hispida (Buccich, 1886)    1            30   

Stelletta stellata Topsent, 1893  1  2            0  27 

Stryphnus mucronatus (Schmidt, 1868)  3    1          0  80 

Stryphnus ponderosus (Bowerbank, 1866)    2            25  30 
 
Οικογένεια CALTHROPELLIDAE 

               
 

Pachastrissa pathologica (Schmidt, 1868)          2    3  40  110 
 
Οικογένεια GEODIDAE 

               
 

Erylus discophorus (Schmidt, 1862)  1  21            0  32 

Erylus euastrum (Schmidt, 1868)  1  7          2  0  150 

Geodia conchilega Schmidt, 1862  3  28  2          0  150 

Geodia cydonium (Jameson, 1811)  12  25  4          0  100 
 
Οικογένεια PACHASTRELLIDAE 

               
 

Dercitus sp.          1      30  50 

Pachastrella monilifera Schmidt, 1868  1              30  150 

Poecillastra compressa (Bowerbank, 1866)  2              30  150 

Stoeba plicata (Schmidt, 1868)  1  6            0  32 

Thenea muricata (Bowerbank, 1858)  4  11            0  1249 
 
Τάξη HADROMERIDA 

               
 

 
Οικογένεια CLIONAIDAE 

               
 

Cliona celata Grant, 1826  16  8  3          0  280 

Cliona schmidti (Ridley, 1881)    2            30   

Cliona viridis (Schmidt, 1862)  2  8  2        1  0  300 
 
 

               
 



Οικογένεια HEMIASTERELLIDAE 

Stelligera stuposa (Montagu, 1818)  2  1            0  150 
 
Οικογένεια POLYMASTIIDAE 

               
 

Polymastia sp.  3              30  900 

Weberella verrucosa Vacelet, 1960  2              73  82 
 
Οικογένεια SPIRASTRELLIDAE 

               
 

Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862)    2            2  32 

Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868  2  7      4      0  1249 
 
Οικογένεια SUBERITIDAE 

               
 

Aaptos aaptos (Schmidt, 1864)  1  4  3          0  300 

Aaptos papillata (Keller, 1880)  1              73  82 

Aaptos sp.  1              0  130 

Pseudosuberites hyalinus (Ridley & Dendy, 1886)  3  2  1          0  150 

Pseudosuberites sulphureus (Bean in Bowerbank, 1866)  1              3  5 

Rhizaxinella pyrifera (Delle Chiaje, 1828)  15  6  2          25  900 

Rhizaxinella sp.  1              128   

Suberites carnosus (Johnston, 1842)  10    4          0  230 

Suberites domuncula (Olivi, 1792)  2    1          0  85 

Suberites ficus (Johnston, 1842)  14  5            0  900 

Suberites sp.  1              0  10 

Suberites syringella (Schmidt, 1868)      3          121   

Terpios gelatinosa (Bowerbank, 1866)  2        4      20  150 
 
Οικογένεια TETHYIDAE 

               
 

Tethya aurantium (Pallas, 1766)  15  13  9          0  150 

Tethya citrina Sarà & Melone, 1965  9  13  2    2      0  160 
 
Οικογένεια TIMEIDAE 

               
 

Timea geministellata Pulitzer‐Finali, 1978  1  2            0  85 

Timea stellata (Bowerbank, 1866)    1            0  10 
 
Οικογένεια ALECTONIDAE 

               
 

Alectona millari Carter, 1879    1            3   
 
Τάξη CHONDROSIDA 

               
 

 
Οικογένεια CHONDRILLIDAE 

               
 

Chondrilla nucula Schmidt, 1862  17  20  3          0  280 

Chondrosia reniformis Nardo, 1847  20  19  2    29      0  85 
 
Οικογένεια HALISARCIDAE 

               
 

Halisarca dujardini Johnston, 1842    1      3      0  50 
 
Τάξη LITHISTIDA 

               
 

 
Οικογένεια THEONELLIDAE 

               
 

Discodermia polydiscus (Bowerbank, 1869)    1  1          0  230 
 
 

               
 



Τάξη POECILOSCLERIDA 

 
Οικογένεια CRAMBEIDAE 

               
 

Crambe crambe (Schmidt, 1862)  2  7            0  20 
 
Οικογένεια CRELLIDAE 

               
 

Crella (Pytheas) fusifera Sarà, 1969      1    1      20  50 

Crella (Pytheas) sigmata Topsent, 1925  1        1      30  160 
 
Οικογένεια DESMACELLIDAE 

               
 

Desmacella annexa Schmidt, 1870  5  5            25  240 

Desmacella inornata (Bowerbank, 1866)      1          0  50 

Desmacella sp.    1            100  500 
 
Οικογένεια ESPERIOPSIDAE 

               
 

Ulosa stuposa (Esper, 1794)  13  3  1          0  160 
 
Οικογένεια HAMACANTHIDAE 

               
 

Hamacantha (Vomerula) falcula (Bowerbank, 1874)  1              100  350 
 
Οικογένεια HYMEDESMIIDAE 

               
 

Hymedesmia (Hymedesmia) pansa Bowerbank, 1882      2    1      30  300 

Hymedesmia (Hymedesmia) simillima Lundbeck, 1910  1              0  40 

Hymedesmia (Hymedesmia) versicolor (Topsent, 1893)    1            0  20 

Hymedesmia sp.  1  1            0  17 

Phorbas fictitius (Bowerbank, 1866)  5        6    2  0  150 

Phorbas tenacior (Topsent, 1925)          6      30  50 

Phorbas topsenti Vacelet & Perez, 2008    1  1          0  45 
 
Οικογένεια MICROCIONIDAE 

               
 

Clathria (Clathria) toxistricta Topsent, 1925          1      30  50 

Echinoclathria translata (Pulitzer‐Finali, 1978)   2     1          20  120 
 
Οικογένεια MYCALIDAE 

               
 

Mycale (Aegogropila) contarenii (Martens, 1824)  9              0  160 

Mycale (Aegogropila) retifera Topsent, 1924      1          0  3 

Mycale (Aegogropila) rotalis (Bowerbank, 1874)    1            20  45 

Mycale (Aegogropila) syrinx (Schmidt, 1862)  12  1            0  350 

Mycale (Aegogropila) tunicata (Schmidt, 1862)  3              15  150 

Mycale (Mycale) massa (Schmidt, 1862)  16  9            0  160 

Mycale (Paresperella) serrulata Sarà & Siribelli, 1960      1          20  40 

Mycale sp.  2  2      2      0  150 
 
Οικογένεια MYXILLIDAE 

               
 

Myxilla (Myxilla) rosacea (Lieberkühn, 1859)  1  2  1    2      2  230 
 
Οικογένεια RASPAILIDAE 

               
 

Eurypon cinctum Sarà, 1960    1            30   

Raspaciona aculeata (Johnston, 1842)    1            30   

Raspailia (Raspailia) viminalis Schmidt, 1862  2  1      4  1    20  150 



 
Οικογένεια TEDANIIDAE 

               
 

Tedania (Tedania) anhelans (Lieberkühn, 1859)  7  2          1  0  160 
 
Τάξη HALICHONDRIDA 

               
 

 
Οικογένεια AXINELLIDAE 

               
 

Axinella cannabina (Esper, 1794)  14  10  3          0  280 

Axinella damicornis (Esper, 1794)  10  10  13    3      0  1000 

Axinella polypoides Schmidt, 1862  5  8  2      1    0  280 

Axinella verrucosa (Esper, 1794)  4  10  4    7      0  1000 
 
Οικογένεια BUBARIDAE 

               
 

Bubaris sp.  1  1  1          1  1000 

Hymerhabdia intermedia Sarà & Siribelli, 1960    1            20  150 
 
Οικογένεια DICTYONELLIDAE 

               
 

Acanthella acuta Schmidt, 1862  2  1            0  40 

Acanthella sp.  1  4      1      1  1000 

Dictyonella incisa (Schmidt, 1880)    2            0  32 

Dictyonella marsilii (Topsent, 1893)      2          85  500 

Dictyonella obtusa (Schmidt, 1862)  1  1  1          0  128 

Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862  1  2            0  45 

Scopalina sp.  1              0  25 
 
Οικογένεια HALICHONDRIIDAE 

               
 

Ciocalypta penicillus Bowerbank, 1862          1      0  5 

Halichondria (Halichondria) contorta (Sarà, 1961)      3          0  50 

Hymeniacidon perlevis (Montagu, 1818)  2  3            20  85 

Spongosorites intricatus (Topsent, 1892)  2              1  150 

Spongosorites sp.    3            1  4 

Topsentia sp.  2  4            0  50 
 
Οικογένεια HETEROXYIDAE 

               
 

Myrmekioderma spelaeum (Pulitzer‐Finali, 1983)  2  1            0  160 
 
Τάξη AGELASIDA 

               
 

 
Οικογένεια AGELASIDAE 

               
 

Agelas oroides (Schmidt, 1864)  21  12  10    12      0  900 
 
Τάξη HAPLOSCLERIDA 

               
 

 
Οικογένεια CALLYSPONGIIDAE 

               
 

Callyspongia septimaniensis Griessinger, 1971      1          0  7 
 
Οικογένεια CHALINIDAE 

               
 

Haliclona (Gellius) dubia (Babic, 1922)    1            25  30 

Haliclona (Gellius) fibulata (Schmidt, 1862)  1              30  160 

Haliclona (Haliclona) simulans (Johnston, 1842)  2    1          15  300 

Haliclona (Reniera) aquaeductus (Schmidt, 1862)      1          0  50 

Haliclona (Reniera) cinerea (Grant, 1826)      1          0  6 



Haliclona (Reniera) cratera (Schmidt, 1862)  1  1            0  0 
Haliclona (Reniera) mediterranea Griessinger, 1971      1          25  230 

Haliclona (Rhizoniera) rhizophora (Vacelet, 1969)  1  1            25  150 

Haliclona elegans (Lendenfeld, 1887)      2          3  5 

Haliclona sp.  3  2  1    1      0  150 
 
Οικογένεια NIPHATIDAE 

               
 

Pachychalina rustica Schmidt, 1868    2            10  30 
 
Οικογένεια PETROSIDAE 

               
 

Petrosia (Petrosia) ficiformis (Poiret, 1789)  25  18  8    1      0  306 
 
Οικογένεια PHLOEODICTYIDAE 

               
 

Calyx nicaeensis (Risso, 1826)    3  1          0  40 

Oceanapia sp.  1  1            1  20 
 
Τάξη DICTYOCERATIDA 

               
 

 
Οικογένεια IRCINIIDAE 

               
 

Ircinia dendroides (Schmidt, 1862)  3  4  2  1  3      0  105 

Ircinia oros (Schmidt, 1864)  1  4  1          0  40 

Ircinia paucifilamentosa Vacelet, 1961  1      1      1  0  40 

Ircinia sp.  3  3            0  75 

Ircinia variabilis (Schmidt, 1862)  50  50  16    12    1  0  280 

Sarcotragus foetidus Schmidt, 1862  27  22  7    7      0  230 

Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862  5  10  1          0  1000 
 
Οικογένεια SRONGIIDAE 

               
 

Coscinoderma sporadense Voultsiadou‐Koukoura, van 
Soest & Koukouras, 1991    1            3   

Hippospongia communis (Lamarck, 1814)  6  1  2          0  150 

Spongia (Spongia) agaricina Pallas, 1766  1    1          0  12 

Spongia (Spongia) nitens (Schmidt, 1862)  2  1  1          0  270 

Spongia (Spongia) officinalis Linnaeus, 1759  14  5  3    1      0  95 

Spongia (Spongia) virgultosa (Schmidt, 1868)  15  10  6    2      0  50 

Spongia sp.  3  2      1      0  50 
 
Οικογένεια THORECTIDAE 

               
 

Cacospongia mollior Schmidt, 1862  3        1      0  85 

Fasciospongia cavernosa (Schmidt, 1862)  6  10  1    6      0  90 

Hyrtios collectrix (Schulze, 1879)          3      30  50 

Scalarispongia scalaris (Schmidt, 1862)  9  9  1    2      0  1249 
 
Οικογένεια DYSIDEIDAE 

               
 

Dysidea avara (Schmidt, 1862)  1  3  3    1      0  500 

Dysidea fragilis (Montagu, 1818)  10  6  1          0  160 

Dysidea incrustans (Schmidt, 1862)  1    2          0  50 

Dysidea tupha (Martens, 1824)      1          0  5 

Pleraplysilla spinifera (Schulze, 1878)  1        2      30  150 
                   



Τάξη DENDROCERATIDA 

 
Οικογένεια DARWINELLIDAE 

               
 

Aplysilla rosea (Barrois, 1876)          5      30  50 
 
Οικογένεια DICTYODENDRILLIDAE 

               
 

Spongionella pulchella (Sowerby, 1804)    1            2  32 
 
Τάξη VERONGIDA 

               
 

 
Οικογένεια APLYSINIDAE 

               
 

Aplysina aerophoba Nardo, 1843  22  13  3    2      0  160 

Aplysina cavernicola (Vacelet, 1959)  5  3  1          0  280 
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