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Περίληψη 

Τα θαλάσσια σπήλαια αποτελούν χαρακτηριστικό γεωλογικό σχηματισμό της 

μεσογειακής ακτογραμμής· διάφοροι μορφολογικοί τύποι σπηλαίων έχουν βρεθεί 

κατά μήκος των μεσογειακών βραχωδών ακτών. Πρόκειται για ευαίσθητα 

περιβάλλοντα που φιλοξενούν πλούσια και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, και για αυτόν 

τον λόγο προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή νομοθεσία. Η 

γεωμορφολογική πολυπλοκότητα εντός των σπηλαίων δημιουργεί αβιοτικές 

διαβαθμίσεις οι οποίες αντανακλώνται στη χωρική ετερογένεια των βενθικών 

κοινοτήτων. Οι έρευνες για τα πρότυπα οικολογικής ζώνωσης σε σχέση με την 

απόσταση από την είσοδο των σπηλαίων είχαν επικεντρωθεί στη βορειοδυτική και 

κεντρική Μεσόγειο. Η πρόσφατη έρευνα σε βυθισμένα σπήλαια του βορείου 

Αιγαίου με διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά έδειξε διακριτά πρότυπα 

κατανομής των βενθικών ειδών, τόσο σε διαφορετικές αποστάσεις από την είσοδο 

των σπηλαίων, όσο και σε διαφορετικές θέσεις εντός κάθε απόστασης (π.χ. τοίχοι 

έναντι οροφής). Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχη 

έρευνα σε ημιβυθισμένα σπήλαια που να επιτρέπει συγκρίσεις για την επαλήθευση 

ή μη αυτού του συμπεράσματος. 

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρόσφατης προσπάθειας εμπλουτισμού της ελλιπούς 

γνώσης για τη βιοποικιλότητα των σπηλαίων της ανατολικής Μεσογείου μέσω της 

μελέτης της βιολογικής ζώνωσης σε σπήλαια της περιοχής του Αιγαίου, 

διερευνήσαμε τη χωρική ετερογένεια των βενθικών βιοκοινοτήτων σε ένα 

ημιβυθισμένο σπήλαιο του βορείου Αιγαίου. Το υπό μελέτη σπήλαιο βρίσκεται στο 

νησί του Αγίου Ευστρατίου το οποίο αποτελεί μέρος του ελληνικού δικτύου Natura. 

Για τη μελέτη των βενθικών βιοκοινοτήτων χρησιμοποιήθηκε μη καταστρεπτική 

φωτογραφική μέθοδος και προηγμένο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας 

(photoQuad). Συνολικά φωτογραφήθηκαν 63 πλαίσια (25 x 25 cm) σε 3 

διαφορετικές θέσεις (3 φωτογραφικά πλαίσια σε κάθε κατακόρυφο τοίχο, αριστερό 

και δεξί, και 3 στον πυθμένα) σε 7 διακριτούς τομείς του σπηλαίου. 

Η επεξεργασία των φωτογραφικών πλαισίων, σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση 

σπόγγων από επιπρόσθετα ποιοτικά δείγματα, έφερε στο φως 47 τάξα, 26 από τα 

οποία ανήκαν στο φύλο Porifera, 10 ήταν μακροφύκη (κυρίως Rhodophyta), 5 

Anthozoa, 3 Bryozoa και από ένα τάξο στις ομάδες Foraminifera, Polychaeta, και 

Tunicata. Κυρίαρχες ομάδες, από πλευράς κάλυψης υποστρώματος αλλά και 

αριθμού τάξων, ήταν οι σπόγγοι και έπειτα τα μακροφύκη. Οι πρώτοι βρέθηκαν σε 

όλους τους τομείς του σπηλαίου, όπου κάλυπταν σημαντικό ποσοστό του 

υποστρώματος, ενώ τα μακροφύκη κυριαρχούσαν στις εισόδους και έπαυαν να 

καταγράφονται μετά το μέσο του σπηλαίου. 

Παρατηρήθηκαν διαφορετικά πρότυπα της βιοτικής κάλυψης και των δεικτών 

ποικιλότητας ανάμεσα στους τοίχους και τον πυθμένα του σπηλαίου. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε μείωση της μέσης βιοτικής κάλυψης από τις εισόδους προς το 
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εσωτερικό. Ο πυθμένας εμφάνισε έντονη ιζηματαπόθεση και έτσι διαφοροποιήθηκε 

από τους κάθετους τοίχους. Ο αριθμός ειδών, η ποικιλότητα Shannon-Wiener και η 

ομοιομορφία κατανομής εμφάνισαν παρόμοια πρότυπα μεταβολής στους απέναντι 

τοίχους, αλλά διαφοροποιήθηκαν στον πυθμένα όπου και καταγράφηκαν 

χαμηλότερες τιμές των προαναφερθέντων δεικτών. Τόσο η απόσταση από τις 

εισόδους, όσο και η θέση εντός του σπηλαίου, αλλά και ο συνδυασμός αυτών των 

δυο παραγόντων είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση στα παρατηρούμενα 

πρότυπα. 

Η ανάλυση ομοιότητας διαχώρισε τον φωτεινό πυθμένα των εισόδων από τα 

υπόλοιπα φωτογραφικά πλαίσια, αποκαλύπτοντας ομάδες που φαίνεται να 

αντιστοιχούν στη σκιόφιλη κυριαρχούμενη από φύκη ζώνη των εισόδων και στους 

ενδιάμεσους τομείς του σπηλαίου όπου κυριαρχούν βενθικά ασπόνδυλα· στην 

τελευταία ζώνη παρατηρήθηκαν τοπικές αποκλίσεις εξαιτίας της ανάπτυξης 

διαφορετικών φάσεων ασπονδύλων (π.χ. σπόγγοι, σκληρακτίνια και κρουστώδη 

βρυόζωα). 

Ο υπολογισμός των δεικτών ποικιλότητας και της ανάλυσης ομοιότητας για τη 

συνεύρεση των σπόγγων ξεχωριστά και ο συσχετισμός των προτύπων με αυτών του 

συνόλου της βιοποικιλότητας του σπηλαίου, έδειξε ότι οι σπόγγοι θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως υποκαταστάτες για τη μελέτη της χωρικής ποικιλότητας στις 

βιοκοινότητες των ημιβυθισμένων σπηλαίων, τουλάχιστον στο Αιγαίο ή ευρύτερα 

στην ανατολική Μεσόγειο. Ο δείκτης της μορφολογικής ποικιλότητας των σπόγγων 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως υποκαταστάτης μόνο για τη μελέτη της 

ποικιλότητας των σπόγγων στο συγκεκριμένο σπήλαιο. 

Συμπερασματικά, τα γενικά βιοτικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη σπηλαίου 

(συνολική βιοτική κάλυψη του υποστρώματος, επικρατούσες ομάδες οργανισμών 

και πρότυπο κάλυψης κυρίαρχων ομάδων) ήταν σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών σε ημιβυθισμένα σπήλαια της Μεσογείου, ενώ 

παρουσίασαν διαφορές σε σχέση με αυτά που έχουν καταγραφεί σε εντελώς 

βυθισμένα σπήλαια. Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τον ρόλο της 

τοπογραφίας των σπηλαίων στη διαμόρφωση των χωρικών προτύπων διαβάθμισης 

των βιοκοινοτήτων που φιλοξενούν και επισημαίνουν τη μοναδικότητα που 

χαρακτηρίζει τα θαλάσσια σπήλαια, γεγονός που αναδεικνύει και την ιδιαίτερη αξία 

διατήρησής τους. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν τα πρότυπα χωρικής ποικιλότητας και η 

δυνατότητα χρήσης των σπόγγων ως υποκαταστατών σε διαφορετικούς τύπους 

σπηλαίων και σε διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου, το οποίο, παρά το 

βιογεωγραφικό του ενδιαφέρον, έχει ερευνηθεί ελάχιστα για τη βιοποικιλότητα των 

θαλάσσιων σπηλαίων του. 
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Summary 

Marine caves constitute a typical geological formation of the Mediterranean 

coastline; various morphological cave types have been identified across the 

mediterranean rocky coasts. They constitute a sensitive environment that hosts rich 

and remarkable biodiversity and are thus protected by the European and 

Mediterranean legislation. Geomorphological complexity inside caves creates abiotic 

gradients reflected in the spatial heterogeneity of sessile benthos. Studies about the 

patterns of ecological zonation, in relation to the distance from the entrance, had 

focused on the northwestern and central Mediterranean. A recent study in 

submerged caves of different morphological characteristics in the north Aegean Sea 

showed distinct distribution patterns of benthic species both in different distances 

from the entrance, and in different positions within each distance (e.g. walls versus 

ceiling). However, no similar research, which could allow for comparisons in order to 

verify or reject this result, has been conducted in semi submerged caves to date. 

As part of a broader recent attempt to enrich the incomplete knowledge of the 

eastern Mediterranean cave biodiversity by studying cave biotic zonation in the 

Aegean ecoregion, we investigated the spatial heterogeneity of sessile benthos in a 

tunnel-shaped semi-submerged cave of the north Aegean Sea. The studied cave is 

located on Agios Efstratios Island which is part of the Greek Natura network. A non-

destructive photographic method and an advanced image processing software 

(photoQuad) were used for the study of benthic communities. A total of 63 

photoquadrats (25 x 25 cm) were photographed at 3 different positions (3 quadrats 

on each vertical wall, left and right, and 3 on the floor) in seven distinct cave sectors. 

Image analysis, along with identifications of sponges from additional qualitative 

samples, revealed the presence of 47 taxa, 26 of which were classified in the phylum 

Porifera, 10 were macroalgae (mainly Rhodophyta), 5 Anthozoa, 3 Bryozoa, and one 

taxon for each of the groups Foraminifera, Polychaeta, and Tunicata. Sponges and 

macroalgae were the dominant groups, in terms of substratum cover and number of 

taxa. The former were found in all cave sectors covering considerable part of the 

substratum, whereas the latter dominated the entrances and were not recorded 

deeper than the middle part of the cave. 

Different patterns were observed between the walls and the floor with regard to the 

biotic coverage and diversity indices. Specifically, we observed a decline of the mean 

biotic coverage from the two entrances to the inner part of the cave. The floor 

exhibited strong sedimentation and was therefore differentiated from the walls. 

Species richness, Shannon-Wiener diversity and evenness showed similar fluctuation 

patterns on the opposite walls, but were differentiated on the floor, where lower 

values of the aforementioned indices were recorded. Both the distance from the 

entrances and the position in the cave, as well as the combination of these two 

factors, had a statistically significant effect on the observed patterns. 
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Similarity analysis separated the luminous entrance floors from the rest of the 

photoquadrats, revealing groups that roughly corresponded to the sciaphilic algal-

dominated entrance zone and the intermediate semidark cave sectors, where sessile 

invertebrates dominated; in the latter zone local variations were observed due to 

the development of different invertebrate facies (e.g. sponges, scleractinians and 

encrusting bryozoans). 

The calculation of diversity indices and similarity analysis for the group of sponges 

separately and the correlation of the patterns with those for the total cave 

biodiversity, showed that sponges might be used as surrogates for spatial variability 

in cave communities, at least in the Aegean Sea or in the eastern Mediterranean. 

Sponge morphological diversity could be used as a surrogate only for the sponge 

community diversity in the studied cave. 

The general biotic characteristics of the studied cave (total biotic coverage, 

dominant groups and coverage pattern of the dominant groups) were in agreement 

with previous studies of semi-submerged mediterranean caves, but were different 

from those observed in totally submerged ones. This study confirms the role of cave 

topography in spatial biodiversity patterns and emphasizes the uniqueness of marine 

caves, which highlights their special conservation value. 

In conclusion, it would be interesting to investigate patterns of spatial variability and 

the potential use of sponges as surrogates in caves of different types and in different 

areas of the Aegean ecoregion, which, despite its biogeographical interest, has been 

poorly investigated for its marine cave biodiversity. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Μεσογειακά θαλάσσια σπήλαια: σημασία, απειλές, προστασία 

Ο όρος σπήλαιο αναφέρεται σε φυσικά ανοίγματα, συνήθως σε βράχους, τα οποία 

είναι αρκετά μεγάλα ώστε να επιτρέπουν την είσοδο στον άνθρωπο (Gunn, 2004). 

Τα θαλάσσια σπήλαια συγκεκριμένα ορίζονται ως κοιλότητες, εντελώς ή μερικώς 

βυθισμένες, που έχουν σχηματιστεί με ποικίλους τρόπους και χαρακτηρίζονται από 

αναλογία ολικού εσωτερικού όγκου / επιφάνειας ανοίγματος μεγαλύτερη από τη 

μονάδα και πλάτος ανοίγματος που δεν πρέπει να ξεπερνάει το μέσο εσωτερικό 

πλάτος (Riedl, 1966; Bianchi et al., 1996). Σχηματίζονται κυρίως ως αποτέλεσμα της 

κυματικής δράσης που επιδρά επάνω σε ζώνες των βράχων με μικρή αντοχή στη 

διάβρωση, σε συνδυασμό με τη λειαντική δράση της άμμου και των πετρών που 

μεταφέρονται από το νερό (Gunn, 2004). 

Τα θαλάσσια σπήλαια αποτελούν χαρακτηριστικό γεωλογικό σχηματισμό των 

βραχωδών μεσογειακών ακτών. Συγκεκριμένα στην ανατολική Μεσόγειο έχουν 

καταγραφεί μέχρι σήμερα 738 θαλάσσια σπήλαια, δηλαδή το ένα τέταρτο του 

συνόλου των καταγεγραμμένων σπηλαίων στη λεκάνη της Μεσογείου (Εικ. 1, 

Giakoumi et al., 2013), ενώ τα ελληνικά νησιά αναγνωρίζονται σε παγκόσμια 

κλίμακα για την ποικιλία και την ομορφιά των θαλάσσιων σπηλαίων τους (Gunn, 

2004). Στην Εικόνα 1 φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σπηλαίων της 

Μεσογείου εντοπίζονται στις βόρειες βραχώδεις ακτές της, και πιο συγκεκριμένα 

κυρίως στην Αδριατική, την Τυρρηνική Θάλασσα, την Κορσική και τα νησιά του 

Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. 

 

Εικόνα 1. Γεωγραφική κατανομή των θαλάσσιων σπηλαίων στη Μεσόγειο (από Giakoumi et al., 
2013). 
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Έχουν χαρακτηριστεί 'φυσικά καταφύγια' (Harmelin et al., 1985) και 'ταμιευτήρες 

βιοποικιλότητας' (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012), καθώς φιλοξενούν μεγάλη 

ποικιλία οργανισμών. Ο συνολικός αριθμός των ειδών που έχουν καταγραφεί σε 

μεσογειακά σπήλαια ξεπερνά τα 2.000 είδη (Riedl, 1966; Gerovasileiou & 

Voultsiadou, 2014), ενώ για την ομάδα των σπόγγων συγκεκριμένα έχει βρεθεί ότι 

τα σπήλαια φιλοξενούν το 45,7% των μεσογειακών ειδών (Gerovasileiou & 

Voultsiadou, 2012). Ωστόσο, ο αριθμός των ειδών που έχουν καταγραφεί σε 

σπήλαια διαφέρει ανάμεσα στις περιοχές της Μεσογείου και, εκτός από τον αριθμό 

των σπηλαίων της περιοχής, σχετίζεται και με την ερευνητική προσπάθεια (αριθμός 

δημοσιεύσεων) που έχει καταβληθεί (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012; 2014). 

Μεταξύ των ειδών που συναντώνται σε σπήλαια περιλαμβάνονται σπάνια, 

ενδημικά και προστατευόμενα είδη, καθώς και είδη οικονομικής ή φαρμακευτικής 

αξίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο σπόγγος Ircinia paucifilamentosa 

που είναι είδος ενδημικό στην περιοχή του Αιγαίου (Gerovasileiou & Voultsiadou, 

2015), η μεσογειακή φώκια Monachus monachus που χρησιμοποιεί διάφορους 

τύπους θαλάσσιων σπηλαίων για ανάπαυση και για τη γέννηση των μικρών της 

(Karamanlidis et al., 2004, Dendrinos et al., 2007), το πολύτιμο κόκκινο κοράλλι 

Corallium rubrum (Santangelo et al., 2007), ο σπόγγος μπάνιου Spongia officinalis 

(Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012), καθώς και οι σπόγγοι Aplysina aerophoba, 

Spongia sp., Agelas oroides και Petrosia ficiformis οι οποίοι παράγουν αντικαρκινικές 

και βιοδραστικές ουσίες (Voultsiadou et al., 2008; Senthilkumar et al., 2013). 

Μάλιστα η μελέτη της χημικής βιοδραστικότητας των σπόγγων σε σπήλαιο της 

βορειοδυτικής Μεσογείου έδειξε τον σημαντικό ρόλο των χημικά 

διαμεσολαβούμενων αλληλεπιδράσεων στις βιοκοινότητες των σπηλαίων (Turon et 

al., 2009). Επίσης, έχει δειχθεί ότι οι κοινότητες των σπόγγων σε σπήλαια του 

Ατλαντικού συμβάλλουν στην ποικιλότητα και την υγεία των γειτονικών 

κοραλλιογενών υφάλων, μέσω του εμπλουτισμού του νερού σε νιτρικά άλατα, το 

οποίο έπειτα εξέρχεται κατά την άμπωτη (Slattery et al., 2013). 

Εκτός από την ποικιλία εδραίων οργανισμών που φιλοξενούν, τα μεσογειακά 

θαλάσσια σπήλαια αποτελούν καταφύγιο για μεγάλο αριθμό ειδών ψαριών και 

φιλοξενούν ικανό τμήμα της τοπικής βιοποικιλότητας, τονίζοντας έτσι την 

αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν μελλοντικά σε δίκτυα προστατευόμενων 

περιοχών και να ληφθούν υπόψη σε διαχειριστικά σχέδια περιβαλλοντικής 

διατήρησης (Bussotti et al., 2015). Οι Giakoumi et al. (2013) έχουν προτείνει σχέδιο 

προστασίας των σπηλαίων της Μεσογείου σε επίπεδο οικοπεριοχής, ώστε να 

τεθούν χωρικές προτεραιότητες για την προστασία αυτών των ιδιαιτέρως 

ετερογενών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, έχουν γίνει προσφάτως προσπάθειες να 

βρεθούν δείκτες εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης των μεσογειακών 

υποθαλάσσιων σπηλαίων (Rastorgueff et al., 2015) που επίσης μπορούν να 

συμβάλλουν στην επιλογή εκείνων που χρήζουν προστασίας. 
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Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις οι έρευνες στα θαλάσσια σπήλαια έφεραν στο φως 

νέα είδη για την επιστήμη από διαφορετικές ταξινομικές ομάδες οργανισμών (π.χ. 

Harmelin et al., 2007; Pisera & Vacelet, 2011; Zibrowius, 1968). Έχει δειχθεί ότι οι 

οργανισμοί που κατοικούν σε θαλάσσια σπήλαια μπορεί να αποτελούν τυχαίους 

επισκέπτες ή στυγόξενα, στυγόφιλα, και στυγόβια είδη (Culver & Pipan, 2009; 

Romero, 2009). Οι όροι 'στυγόξενος' και 'στυγόφιλος' αναφέρονται αντιστοίχως σε 

υδρόβιους οργανισμούς που αναπαράγονται/κατοικούν σε σπήλαια αλλά 

αναζητούν τροφή έξω από αυτά ή που ολοκληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο σε 

σκιερά περιβάλλοντα όπως τα σπήλαια. Τα καθαυτό σπηλαιόβια είδη που έχουν 

αναπτύξει προσαρμογές για τη διαβίωση στο συγκεκριμένο περιβάλλον (π.χ. 

έλλειψη χρωστικών και υποπλασμένα μάτια ή ανοφθαλμία) χαρακτηρίζονται 

'στυγόβια' (Gunn, 2004; Romero, 2009). 

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δυσπρόσιτα περιβάλλοντα, η πλούσια 

βιοποικιλότητα των θαλάσσιων σπηλαίων δεν παραμένει ανεπηρέαστη από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες και τις επιπτώσεις αυτών στο οικοσύστημα. Μάλιστα, 

οι κοινότητες των σπηλαίων απειλούνται εντονότερα και είναι περισσότερο 

ευαίσθητες σε διαταραχές μεγάλης κλίμακας, επειδή είναι φυσικά 

κατακερματισμένες και λιγότερο ανθεκτικές (Harmelin, 1980). Κύρια απειλή 

αποτελεί η κλιματική αλλαγή, καθώς η τοπική άνοδος της θερμοκρασίας της 

θάλασσας, εξαιτίας της θέρμανσης του πλανήτη, έχει βρεθεί να προκαλεί αλλαγές 

στη γεωγραφική κατανομή ειδών ενδημικών των σπηλαίων (Chevaldonné & 

Lejeusne, 2003). Ακόμη, αρνητικές επιπτώσεις φαίνεται να έχουν η παράκτια 

δόμηση και η θαλάσσια ρύπανση (Giakoumi et al., 2013), όπως επίσης και η 

καταδυτική δραστηριότητα (Guarnieri et al., 2012), κυρίως λόγω μηχανικής 

καταστροφής εύθραυστων ειδών που προκαλείται από την επαφή των αυτοδυτών 

με τους οργανισμούς (Di Franco et al., 2009). 

Για τους παραπάνω λόγους, δηλαδή εξαιτίας της πλούσιας και μοναδικής 

βιοποικιλότητας που φιλοξενούν, αλλά και της ευαισθησίας σε ποικίλες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τα θαλάσσια σπήλαια προστατεύονται από την 

Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνονται στην 

οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, με τον κωδικό οικοτόπου 8330 «Θαλάσσια 

σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας»  

(92/43/EEC). Επίσης, τα σπήλαια και οι κοινότητες που φιλοξενούν προστατεύονται 

με δύο σχέδια δράσης του Μεσογειακού Προγράμματος Περιβάλλοντος των 

Ηνωμένων Εθνών (UNEP-MAP-RAC/SPA, 2008; 2015). Μάλιστα, στη Μεσόγειο η 

ανάγκη για προστασία των σπηλαίων είναι πιο επιτακτική αφού ολόκληρη η λεκάνη 

αποτελεί πυρήνα βιοποικιλότητας, με περίπου 17.000 είδη, πολλά από τα οποία 

είναι ενδημικά, σε επιφάνεια μικρότερη από το 1% της επιφάνειας των ωκεανών. 

Επιπλέον, η Μεσογειακή λεκάνη απειλείται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό από 

ανθρωπογενείς επιδράσεις, όπως η απώλεια και υποβάθμιση ενδιαιτημάτων, η 
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αλιεία, η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, ο ευτροφισμός, και η εισβολή ξενικών 

ειδών (Coll et al., 2010). 

1.1.1 Μελέτη των βενθικών βιοκοινοτήτων 

Παρά τη μεγάλη αξία τους, τα θαλάσσια σπήλαια έχουν μελετηθεί λιγότερο σε 

σύγκριση με άλλους τύπους θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με τις περισσότερες 

μελέτες μάλιστα να αφορούν σε σπήλαια της βορειοδυτικής και κεντρικής 

Μεσογείου (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2014). Όπως όμως αναφέρθηκε, η 

ανατολική Μεσόγειος έχει υψηλό αριθμό ανεξερεύνητων θαλάσσιων σπηλαίων 

(Εικ. 1), η μελέτη των οποίων παρουσιάζει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς 

μπορεί να φέρει στο φως σημαντικές πληροφορίες για αυτά τα περιβάλλοντα και τα 

είδη των οργανισμών που φιλοξενούν. Πρόσφατα ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται 

ποσοτικές έρευνες για τη βιοποικιλότητα και τη δομή των βιοκοινοτήτων σε 

διαφορετικούς τύπους θαλάσσιων σπηλαίων στην περιοχή του Αιγαίου, 

συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό της ελλιπούς γνώσης για τα σπήλαια της 

ανατολικής Μεσογείου (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012; Gerovasileiou et al., 

2012; 2013c). Τα ποσοτικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση 

(monitoring) των σπηλαίων και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των 

αλλόχθονων ειδών στη δομή των κοινοτήτων τους (Gerovasileiou et al., 2015b). Η 

διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανατολική Μεσόγειο όπου η 

εισαγωγή θερμόφιλων και τροπικών αλλόχθονων ειδών έχει αυξηθεί, πιθανότατα 

λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια (Raitsos et al., 2010). 

Κάθε σπήλαιο είναι μοναδικό και παρουσιάζει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά. Αυτό, σε συνδυασμό με τη διαβάθμιση των αβιοτικών 

παραμέτρων, όπως το φως και ο υδροδυναμισμός, συμβάλλει στη διαμόρφωση 

έντονης ζώνωσης των βενθικών βιοκοινοτήτων. Το αποτέλεσμα αυτής της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας είναι η συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων σε 

περιορισμένο χώρο (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015 και εκεί αναφορές). 

Οι βιοκοινότητες σε υποθαλάσσια σπήλαια της Μεσογείου περιγράφηκαν για 

πρώτη φορά από τους Pérès & Picard (1949), οι οποίοι παρατήρησαν την κυριαρχία 

των μακροφυκών (κυρίως Rhodophyta) στη ζώνη εισόδου και την αντικατάστασή 

τους από ζωικούς οργανισμούς (κυρίως σπόγγους) προς το εσωτερικό εξαιτίας της 

μείωσης του φωτισμού. Αργότερα, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν (Pérès & Picard, 1951; 1955; Laborel & Vacelet, 1959; Vacelet, 

1964), ο Pérès (1967) περιέγραψε τις εξής βιοκοινότητες: 

i) την κοραλλιγενή βιοκοινότητα (C) στη ζώνη εισόδου των σπηλαίων όπου 

κυριαρχούν οι φυτικοί οργανισμοί, όπως τα κρουστώδη ενασβεστωμένα ροδοφύκη, 

ii) τη βιοκοινότητα των ημισκοτεινών σπηλαίων (GSO) στο μέσο, η οποία στερείται 

μακροφυκών και όπου κυριαρχούν οι ζωικοί οργανισμοί, όπως σπόγγοι (π.χ. 

Aplysina aerophoba, Petrosia ficiformis, Agelas oroides) και ανθόζωα (π.χ. 
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Leptopsammia pruvoti, Caryophyllia smithii, Hoplangia durotrix, Madracis pharensis - 

το τελευταίο περισσότερο στην ανατολική Μεσόγειο) και 

iii) τη βιοκοινότητα των εντελώς σκοτεινών σπηλαίων και σηράγγων (GO) στο 

εσωτερικό, η οποία αποτελεί το απώτατο άκρο μιας σειράς βιοκοινοτήτων που 

σχετίζονται με μια διαβαθμισμένη μείωση του φωτός και όπου κυριαρχούν λίγα 

είδη που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δεδομένες συνθήκες, όπως σπόγγοι και 

πολύχαιτοι της οικογένειας Serpulidae. 

Στην είσοδο μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μια μεταβατική ζώνη από την κοινότητα 

των φωτόφιλων φυκών προς την κοραλλιγενή κοινότητα (Vacelet, 1959). 

Μια απεικόνιση της οικολογικής διαβάθμισης των βενθικών βιοκοινοτήτων δόθηκε 

από τους Harmelin et al. (1985) όπου φαίνονται οι τρεις κοινότητες που διέκρινε ο 

Pérès (1967) και μια επιπλέον μεταβατική ζώνη, μεταξύ των GSO και GO, με 

κρουστώδη βρυόζωα που σχηματίζουν κονδύλους (Εικ. 2). 

 

Εικόνα 2. Οικολογική διαβάθμιση κατά μήκος θαλάσσιου σπηλαίου: 1. κοραλλιγενής βιοκοινότητα 
της εισόδου, 2. βιοκοινότητα των ημισκοτεινών σπηλαίων, 3. μεταβατική κοινότητα από κονδύλους 
βρυοζώων και 4. βιοκοινότητα των σκοτεινών σπηλαίων. Εμφανής η σταδιακή μείωση της βιοτικής 
κάλυψης και της ποικιλότητας (από Harmelin et al., 1985). 

Οι Bianchi & Morri (1994) μελέτησαν υποθαλάσσια σπήλαια στη Μεσόγειο και τον 

Ινδικό Ωκεανό και διέκριναν 6 οικολογικές ζώνες: (i) τη ζώνη εισόδου, (ii) την αρχή 

της κοινότητας των σπηλαίων, (iii) τη ζώνη όπου εξαφανίζονται οι παθητικοί 

διηθηματοφάγοι οργανισμοί, (iv) τη ζώνη όπου εξαφανίζονται οι συμπαγείς 

μορφές, (v) τη ζώνη όπου εξαφανίζονται οι κρουστώδεις μορφές και (vi) τη ζώνη 

όπου εξαφανίζεται η εδραία πανίδα (Εικ. 3). 
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Εικόνα 3. Βιολογική ζώνωση σε σπήλαιο των Ιταλικών ακτών (από Bianchi & Morri, 1994). 

Ο Riedl (1966) στη μονογραφία του για τη βιοποικιλότητα των σπηλαίων της 

Μεσογείου 'Biologie der Meereshöhlen', τόνισε ότι η οικολογική ζώνωση έχει άμεση 

σχέση με τη μορφή του σπηλαίου. Κατέταξε τα θαλάσσια σπήλαια, ανάλογα με τη 

μορφή τους, σε ημιβυθισμένα και εντελώς βυθισμένα, τα οποία μπορεί να είναι 

σήραγγες ή αδιέξοδα με μια μόνο είσοδο, κατάταξη που διατήρησε και ο Hofrichter 

(2002) (Εικ. 4). Στην Εικόνα 4 απεικονίζεται και το διαφορετικό καθεστώς 

υδροδυναμισμού σε κάθε τύπο σπηλαίου. 

Το αποτέλεσμα αυτής της άμεσης συσχέτισης της γεωμορφολογίας του σπηλαίου 

με τη ζώνωση των βενθικών βιοκοινοτήτων είναι ότι για παράδειγμα σε σήραγγες 

με περισσότερες εισόδους μπορεί να μην συναντώνται οι χαρακτηριστικές 

κοινότητες των σπηλαίων λόγω του αυξημένου φωτισμού, ενώ σε αδιέξοδα 

σπήλαια να συναντώνται φαινομενικά αζωικές ζώνες εξαιτίας της μεγάλης μείωσης 

του φωτισμού και της ανανέωσης του νερού (Riedl, 1966). 

Πέρα από τις ποιοτικές περιγραφικές μελέτες που αναφέρθηκαν, έχουν 

πραγματοποιηθεί και ποσοτικές έρευνες σχετικά με τη δομή των βιοκοινοτήτων των 

σπηλαίων και τα χωρικά πρότυπα διαβάθμισής τους (Balduzzi et al., 1985; Corriero 

et al., 2000; Bell, 2002; Martí et al., 2004; Bussotti et al., 2006; Gerovasileiou & 

Voultsiadou, 2015), οι οποίες επιβεβαιώνουν πως τα μοναδικά τοπογραφικά 

χαρακτηριστικά κάθε σπηλαίου (βάθος, κλίση, αριθμός και προσανατολισμός 

εισόδων, βαθμός κάλυψης από νερό) σχετίζονται άμεσα και συνεπώς 

διαμορφώνουν τα παρατηρούμενα πρότυπα ζώνωσης των βενθικών βιοκοινοτήτων. 

Για την περιγραφή της σύνθεσης και της δομής των κοινοτήτων, οι έρευνες αυτές 

υπολογίζουν τη βιοτική κάλυψη του υποστρώματος από τις διαφορετικές 

ταξινομικές ομάδες οργανισμών, καθώς και τις τιμές τριών δεικτών ποικιλότητας 

(αριθμός ειδών S, δείκτης ποικιλότητας Shannon-Wiener H', δείκτης ομοιομορφίας 

κατανομής ειδών Pielou J') σε διάφορα σημεία των σπηλαίων (McDonald et al., 

2010) και διερευνούν τη συσχέτιση των παρατηρούμενων προτύπων με αβιοτικές 

και τοπογραφικές παραμέτρους, όπως η απόσταση από την είσοδο του σπηλαίου, 

το βάθος, η θέση εντός του σπηλαίου (κατακόρυφοι τοίχοι, πυθμένας ή οροφή), η 

ένταση του φωτός, και ο υδροδυναμισμός. 
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Εικόνα 4. Μορφολογικοί τύποι θαλάσσιων σπηλαίων, σύμφωνα με τον Hofrichter (2002). Πάνω: 
ημιβυθισμένα, κάτω: βυθισμένα, αδιέξοδα σπήλαια με μια είσοδο ή σήραγγες. 

Ακόμη, για τη διευκόλυνση των ερευνών (βλέπε Κεφ. 1.1.2 για τις δυσκολίες που 

παρατηρούνται), γίνεται προσπάθεια εύρεσης ομάδων οργανισμών ή κοινών 

μορφοτύπων των ειδών που μπορούν να χρησιμεύσουν ως υποκαταστάτες για τη 

μελέτη του συνόλου της βενθικής βιοποικιλότητας. Στην περίπτωση των σπηλαίων 

έχει εξεταστεί η χρήση των σπόγγων ως υποκαταστατών, καθώς η συγκεκριμένη 

ομάδα οργανισμών κυριαρχεί στο ενδιαίτημα αυτό (Sarà, 1968) και μάλιστα έχει 

αναπτύξει ιδιαίτερες μορφές και προσαρμογές για διαβίωση υπό αυτές τις 

συνθήκες (Εικ. 5, Bibiloni et al., 1989). Έτσι, έχουν υπολογιστεί οι παραπάνω δείκτες 

ποικιλότητας μόνο για τη συνεύρεση των σπόγγων και έχει μελετηθεί το κατά πόσο 

μπορούν να περιγράψουν ικανοποιητικά τα πρότυπα κατανομής του συνόλου της 

βενθικής κοινότητας του εκάστοτε σπηλαίου (Γεροβασιλείου, 2014). Επίσης, έχει 

γίνει υπολογισμός και αντίστοιχη συσχέτιση με τη συνολική βιοποικιλότητα του 

δείκτη μορφολογικής ποικιλότητας των σπόγγων (Bell & Barnes, 2002; Gerovasileiou 

& Voultsiadou, 2015). Έχει δειχθεί πως η δειγματοληψία της μορφολογικής 

ποικιλότητας των σπόγγων αντί της αφθονίας και ποικιλότητας ειδών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ποσοτική εκτίμηση της ποικιλότητας ειδών σπόγγων. Το 

πλεονέκτημα είναι ότι αποτελεί μια λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία, τόσο στο 

πεδίο όσο και στο εργαστήριο, που μάλιστα δεν απαιτεί την παρουσία 

εξειδικευμένου προσωπικού (Bell & Barnes, 2001) και συνεπώς μπορεί ακόμα και 

να εφαρμοσθεί από ανειδίκευτους εθελοντές δύτες με αξιόπιστα αποτελέσματα 

(Bell, 2007). 



 
16 

 

Εικόνα 5. Παραδείγματα προσαρμογής των σπόγγων στις περιβαλλοντικές συνθήκες των σπηλαίων: 
a. Αναρριχόμενα εκβλαστήματα (Rhabderemia minutula και Haliclona mucosa) b. Λεπτές 
κρουστώδεις μορφές (Phorbas tenacior), c. Κατακόρυφες διακλαδισμένες μορφές σε βυθό με ίζημα 
(Petrosia ficiformis) και d. Ολική απώλεια χρωστικών σε συνθήκες απουσίας φωτός (Ircinia variabilis) 
(από Bibiloni et al., 1989). 

1.1.2 Μέθοδοι μελέτης θαλάσσιων σπηλαίων 

Η μελέτη των θαλάσσιων σπηλαίων ενέχει δυσκολίες και περιορισμούς που 

σχετίζονται με την υποβρύχια βιολογική έρευνα, καθώς και το χρόνο, το κόστος, τον 

εξοπλισμό και την εξειδίκευση που αυτή απαιτεί (Gerovasileiou et al., 2013b). 

Μεγάλη συμβολή στην προώθηση των ερευνών αποτέλεσε η πρόοδος στον τομέα 

της επιστημονικής αυτόνομης κατάδυσης (Self Contained Underwater Breathing 

Apparatus - SCUBA diving), η οποία αποτελεί βασικό και πολύτιμο ερευνητικό 

εργαλείο για τις θαλάσσιες επιστήμες που συμπεριλαμβάνουν στις, ποιοτικές ή 

ποσοτικές, έρευνές τους δειγματοληψία ζώων, φυτών, και αβιοτικών παραμέτρων, 

in situ μετρήσεις, χαρτογράφηση και καταγραφή του γεωλογικού προφίλ του 

υποθαλάσσιου περιβάλλοντος (Sayer, 2007). Επίσης, σημαντική υπήρξε και η 

συμβολή της ανάπτυξης νέας, γρήγορης, και οικονομικής μεθοδολογίας για την 

τρισδιάστατη χαρτογράφηση και αναπαράσταση απλών μορφολογικά θαλάσσιων 

σπηλαίων, μιας διαδικασίας απαραίτητης κατά τη μελέτη της κατανομής των 
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εδραίων οργανισμών και τη συσχέτιση των παρατηρούμενων προτύπων με τα 

ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά του σπηλαίου (Εικ. 6, Gerovasileiou et al., 

2013b). 

 

 

Εικόνα 6. Τρισδιάστατα μοντέλα τριών υποθαλάσσιων σπηλαίων του βορείου Αιγαίου (Α-Γ) και οι 
εγκάρσιες τομές τους (Δ-Ε) για την απεικόνιση λεπτομερειών της εσωτερικής μορφολογίας (από 
Gerovasileiou et al., 2013b). 

Για τη μελέτη των κοινοτήτων του σκληρού υποστρώματος συγκεκριμένα, οι 

υποβρύχιες μέθοδοι δειγματοληψίας περιλαμβάνουν είτε την άμεση συλλογή 

δειγμάτων είτε τη χρήση φωτογραφικών και οπτικών μεθόδων, καθεμία από τις 

οποίες έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Πίν. 1). 

Η φωτογραφική μέθοδος χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια για την 

παρακολούθηση βενθικών κοινοτήτων σκληρού υποστρώματος. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν οι μελέτες των κοινοτήτων όπου κυριαρχεί το κόκκινο 

κοράλλι Corallium rubrum στη ΒΔ Μεσόγειο (Garrabou & Harmelin, 2002; Linares et 

al., 2010; Montero-Serra et al., 2015). Η μέθοδος αυτή μπορεί έπειτα να 

συνδυαστεί, κατά περίπτωση, με τα κατάλληλα λογισμικά ώστε να εξαχθούν 

ποικίλες μετρήσεις από τα φωτογραφικά δείγματα. Λογισμικά πακέτα 

φωτογραμμετρίας εξασφαλίζουν τρισδιάστατες μετρήσεις του ύψους αποικιών 

κοραλλιών (Drap et al., 2013), ενώ λογισμικά επεξεργασίας εικόνας, σχεδιασμένα 

ειδικά για οικολογικές εφαρμογές και μελέτες βιοποικιλότητας του θαλάσσιου 

βένθους, δίνουν μετρήσεις επιφανειακής κάλυψης και περιμέτρου (Teixidó et al., 

2011), επιφάνειας ειδών, ποσοστιαίας κάλυψης και πληροφορίες παρουσίας 

/απουσίας (Trygonis & Sini, 2012). 
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Πίνακας 1. Σύγκριση μεταξύ τριών κοινών μεθόδων υποβρύχιας δειγματοληψίας βενθικών 
βιοκοινοτήτων σκληρού υποστρώματος (από Bianchi et al., 2004). 

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Χρήση 

Άμεση συλλογή Ταξινομική ακρίβεια. 

Αντικειμενικές εκτιμήσεις. 

Συλλογές αναφοράς. 

Επίπονη, αργή, με υψηλό 

κόστος. Ανάγκη 

εξειδικευμένου 

προσωπικού. Μικρή 

δειγματοληπτική 

επιφάνεια. Καταστρεπτική 

επίδραση στο οικοσύστημα. 

Μελέτες 

ταξινομικού 

ενδιαφέροντος. 

Βιντεοσκόπηση-

φωτογράφιση 

Αντικειμενικές εκτιμήσεις. 

Επαναληψιμότητα. Συλλογές 

αναφοράς. Δυνατότητα 

αυτοματοποίησης. Γρήγορη 

υποβρύχια δουλειά. Μεγάλη 

δειγματοληπτική επιφάνεια. 

Χωρίς επίδραση στο 

οικοσύστημα. 

Μικρότερη ταξινομική 

ακρίβεια. Πιθανά 

προβλήματα στην εκ των 

υστέρων μελέτη και 

ερμηνεία των εικόνων. 

Μελέτες κύκλου 

ζωής ή χρονικών 

μεταβολών. 

Μελέτες στη 

βαθιά θάλασσα. 

Οπτική απογραφή 

(visual census) 

Χαμηλό κόστος. Άμεσα 

αποτελέσματα. Μεγάλη 

δειγματοληπτική επιφάνεια. 

Επαναληψιμότητα. Χωρίς 

επίδραση στο οικοσύστημα. 

Πιθανή υποκειμενικότητα 

στον προσδιορισμό ειδών. 

Αύξηση χρόνου υποβρύχιας 

παραμονής. 

Προκαταρκτικές 

ή διερευνητικές 

μελέτες. 

Καταγραφή 

διαφορών 

μεταξύ 

περιοχών. 

Βιονομικές 

μελέτες. 

 

Σύμφωνα με τους Bianchi et al. (2004), από τα φωτογραφικά δείγματα μπορούν να 

εξαχθούν τόσο ποιοτικές, όσο και ποσοτικές πληροφορίες για την περιγραφή των 

κοινοτήτων του σκληρού υποστρώματος. Η απλούστερη περίπτωση ποιοτικής 

περιγραφής είναι η εκτίμηση της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων ειδών. 

Φυσικά μια έρευνα σε βάθος θα χρειαστεί να υποστηρίξει την παρουσία ειδών με 

ποσοτικά στοιχεία που μπορούν να εκφραστούν μέσω διαφορετικών παραμέτρων, 

ανάλογα με τους επιμέρους στόχους αλλά και τα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη 

οργανισμών. Οι διάφορες ποσοτικές παράμετροι είναι οι εξής: 

i) Βιο-όγκος, εκφρασμένος ως μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει ο οργανισμός 

στο υπόστρωμα. Μπορεί να υπολογιστεί από φωτογραφίες, παρακάμπτοντας την 

επίπονη και λιγότερο ακριβή εργασία πεδίου. 

ii) Αφθονία και πυκνότητα. Η μέτρηση όλων των ατόμων του είδους και η αναγωγή 

σε πυκνότητα, δεδομένης της γνωστής επιφάνειας μιας περιοχής. Μπορεί να 

εφαρμοστεί μόνο σε μονήρης οργανισμούς συνήθως της κινητής πανίδας, ενώ δεν 

χρησιμεύει στην περίπτωση των μακροφυκών και των αποικιακών εδραίων ζώων. 

iii) Κάλυψη. Εκφράζεται ως ποσοστό του υποστρώματος που δεν είναι γυμνό, αλλά 

καλύπτεται από προσκολλημένους οργανισμούς. Μειονεκτεί στο ότι δεν μπορεί να 
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συνυπολογίσει την τρισδιάστατη ανάπτυξη των οργανισμών, πρόβλημα που μπορεί 

να λυθεί μερικώς αν η συνολική κάλυψη ξεπεράσει το 100% αφού ληφθεί υπόψη η 

επίστρωση των οργανισμών σε διαφορετικά επίπεδα και οι περιπτώσεις επιβιωτών 

(Boudouresque, 1971).  

iv) Συχνότητα εμφάνισης. Πόσες φορές συναντάται κάποιο είδος σε ένα πλέγμα 

γνωστών διαστάσεων. Κατάλληλο για εδραίους οργανισμούς στους οποίους 

μπορούν να διακριθούν τα όρια των ατόμων. 

Εκτός από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει πιο γρήγορα ημιποσοτική εκτίμηση του 

αριθμού των ειδών, με τη χρήση κλίμακας της οποίας οι τιμές αντιστοιχούν σε 

ιδιότητες όπως «σπάνιο», «άφθονο», «πολύ άφθονο». 

1.2 Σκοπός της έρευνας 

Ποσοτικές μελέτες σχετικά με τα πρότυπα οικολογικής ζώνωσης έχουν γίνει μόνο σε 

δύο εξολοκλήρου βυθισμένα σπήλαια του βορείου Αιγαίου. Όμως, για να υπάρχει η 

δυνατότητα σύγκρισης με σπήλαια που ανήκουν σε διαφορετικούς μορφολογικούς 

τύπους, όπως είναι τα ημιβυθισμένα, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας και 

σε αυτά. Μάλιστα, τα ημιβυθισμένα σπήλαια είναι ευκολότερα προσβάσιμα και 

συχνά δέχονται επισκέψεις σκαφών, δυτών αλλά και ερασιτεχνών αλιέων. Αυτές οι 

δραστηριότητες τα καθιστούν περισσότερο ευάλωτα σε περιστατικά ρύπανσης (π.χ. 

συσσώρευση σκουπιδιών στο εσωτερικό τους λόγω των επισκέψεων και της 

κυματικής δράσης). Εξαιτίας της ευπάθειάς τους, και επιπλέον της μεγαλύτερης 

έκθεσής τους σε μεταβολές της επιφανειακής θερμοκρασίας του νερού (καθότι 

βρίσκονται στην επιφάνεια), τα ημιβυθισμένα θαλάσσια σπήλαια χρήζουν 

περαιτέρω διερεύνησης. 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή της βιοποικιλότητας και η 

ποσοτική περιγραφή της ζώνωσης των βενθικών βιοκοινοτήτων σε ημιβυθισμένο 

σπήλαιο της ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα του βορείου Αιγαίου, με τη 

χρήση σύγχρονης και φιλικής προς το περιβάλλον φωτογραφικής μεθόδου. 

Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκε ποσοτική 

μελέτη της σύνθεσης των βενθικών βιοκοινοτήτων του σπηλαίου, καθώς και των 

χωρικών προτύπων οικολογικής διαβάθμισης. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι 

παράγοντες της τοπογραφίας του σπηλαίου που πιθανώς διαμορφώνουν τα 

παρατηρούμενα πρότυπα και πραγματοποιήθηκε σύγκριση των προτύπων με αυτά 

που έχουν καταγραφεί για άλλα σπήλαια του Αιγαίου και της Μεσογείου με 

παρόμοια ή διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. 

Ακόμη, επειδή οι σπόγγοι αποτελούσαν την κυρίαρχη ομάδα στο υπό μελέτη 

σπήλαιο, και σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών που ενέχει η μελέτη 

των θαλάσσιων σπηλαίων γενικότερα, διερευνήθηκε και η δυνατότητα χρήσης των 

σπόγγων ως υποκαταστατών για την εκτίμηση της χωρικής ετερογένειας του 

συνόλου της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων σπηλαίων.  
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2. Υλικά και μέθοδοι 

2.1 Περιοχή και σπήλαιο μελέτης 

Περιοχή μελέτης αποτελεί η ημιβυθισμένη Τρύπια Σπηλιά (39° 32’ 5,94’’ Β, 24° 58’ 

39,72’’ Α), στις δυτικές ακτές του Αγίου Ευστρατίου στο Βόρειο Αιγαίο (Εικ. 7). Ο 

Άγιος Ευστράτιος αποτελεί μέρος του ελληνικού δικτύου Natura (GR4110002 Τόπος 

Κοινοτικής Σημασίας). Πρόκειται για ένα νησί που χαρακτηρίζεται από έντονη 

τεκτονική δραστηριότητα και σεισμικότητα, γεγονός που φαίνεται να αποτελεί το 

κύριο αίτιο δημιουργίας σπηλαίων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στις 

δυτικές ακτές του. Συνολικά στο νησί έχουν καταγραφεί 14 ημιβυθισμένα σπήλαια - 

καταφύγια της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, αριθμός μεγάλος σε 

σχέση με την περίμετρο (MOm, προσωπική επικοινωνία).  

 

Εικόνα 7. Χάρτης της περιοχής μελέτης. 

Η Τρύπια Σπηλιά είναι ένα μεγάλο σπήλαιο με ιδιαίτερη γεωμορφολογία, καθώς 

διαθέτει δύο εισόδους από όπου ξεκινούν δύο επιμήκεις σήραγγες (Εικ. 8). Μια 

σήραγγα μήκους 45 m με δυτικό προσανατολισμό και μια σήραγγα μήκους 25 m με 

βόρειο. Οι δυο σήραγγες ενώνονται σχηματίζοντας έναν εσωτερικό θάλαμο μήκους 

30 m προσδίδοντας στο σπήλαιο τη μορφή "Υ". Από τον απώτερο τοίχο του 

θαλάμου ξεκινούν δυο στενές, ημιβυθισμένες και επιμήκεις σήραγγες οι οποίες δεν 

εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη λόγω δυσκολίας στην προσέγγισή τους. Το 

βάθος στις δύο εισόδους είναι 3 και 5 m αντίστοιχα ενώ στον εσωτερικό θάλαμο το 

βάθος είναι 1-2 m. Το μεγαλύτερο τμήμα του πυθμένα του σπηλαίου είναι 

βραχώδες με άναρχα διατεταγμένους βράχους και πέτρες διαφορετικού μεγέθους 
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και σχήματος ανάμεσα στις οποίες υπάρχει αμμώδες υπόστρωμα. Η διάταξη αυτή 

ευνοεί την δημιουργία κρυψώνων και μικρο-ενδιαιτημάτων με διαφορετικό βαθμό 

σκίασης για βενθικά ασπόνδυλα και ψάρια. 

 

Εικόνα 8. Το εξωτερικό (Α) και το εσωτερικό (Β) της Τρύπιας Σπηλιάς στον Άγιο Ευστράτιο 
(Φωτογραφίες: Β. Γεροβασιλείου). 

2.2 Ποσοτική μελέτη οικολογικής διαβάθμισης βενθικών βιοκοινοτήτων 

Για την ποσοτική διερεύνηση των βενθικών βιοκοινοτήτων χρησιμοποιήθηκε 

φωτογραφική μέθοδος η οποία πλεονεκτεί έναντι των κλασικών δειγματοληπτικών 

μεθόδων καθώς πρώτα και κύρια είναι μη καταστρεπτική ενώ παράλληλα 

προσφέρει ταχύτητα, αντικειμενικότητα, επαναληψιμότητα και δυνατότητα 

μελλοντικής παρακολούθησης (Bianchi et al., 2004). Χρησιμοποιήθηκαν 

φωτογραφικά πλαίσια (photoquadrats) από PVC, επιφάνειας 25 επί 25 cm, για τη 

λήψη τριών επαναληπτικών δειγμάτων σε κάθε σταθμό. Ο συγκεκριμένος τρόπος 

δειγματοληψίας, που προτάθηκε από τους Kipson et al. (2011) για την ταχεία 

αποτίμηση της βιοποικιλότητας σε κοραλλιγενείς κοινότητες της ΒΔ Μεσογείου, 

προσφέρει επαρκή κάλυψη της μελετώμενης βιοποικιλότητας εξασφαλίζοντας την 

ταυτοποίηση των περισσότερων βενθικών οργανισμών μέχρι και το επίπεδο του 

είδους, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη διαδικασία της υποβρύχιας 

δειγματοληψίας. 

Παράλληλα με τη λήψη φωτογραφικών δειγμάτων, πραγματοποιήθηκε και ποιοτική 

δειγματοληψία των ειδών που απεικονίζονταν στα πλαίσια ώστε να διασφαλιστεί η 

μέγιστη δυνατή ακρίβεια κατά τον ταξινομικό τους προσδιορισμό (Εικ. 9). 

Α 

Β 
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Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τον Βασίλη Γεροβασιλείου, στο 

πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος μελέτης των θαλασσίων σπηλαίων. 

 

Εικόνα 9. Ποιοτικό δείγμα του σπόγγου Myrmekioderma spelaeum (Φωτογραφία: Β. Γεροβασιλείου). 

Για τις ανάγκες της μελέτης, φωτογραφήθηκαν πλαίσια από επτά τομείς κατά μήκος 

δύο διατομών από την κάθε είσοδο προς το εσωτερικό του σπηλαίου (A-D και Α’-D) 

(Εικ. 10). Έτσι, κάθε τομέας βρισκόταν σε διαφορετική απόσταση από τις εισόδους. 

Η χαρτογράφηση και απεικόνιση του σπηλαίου έγινε με χρήση της μεθόδου και του 

εξειδικευμένου λογισμικού τρισδιάστατης απεικόνισης σπηλαίων cavetopo 

(Gerovasileiou et al., 2013b). 

Σε κάθε τομέα φωτογραφήθηκαν 9 πλαίσια σε τρεις θέσεις (3 επαναληπτικά 

πλαίσια σε κάθε τοίχο, δεξί και αριστερό, και 3 στον πυθμένα). Τον τομέα Α 

συγκρότησαν τα 9 πλαίσια της εισόδου της πρώτης διατομής (A-D). Αντιστοίχως, τα 

9 πλαίσια της εισόδου της δεύτερης διατομής (Α’-D) συγκρότησαν τον τομέα Α'. Οι 

τομείς Β και C σχηματίστηκαν από τα πλαίσια του μέσου και του εσωτερικού της 

πρώτης διατομής (στα 15 και 30m από την πρώτη είσοδο, αντιστοίχως), ενώ οι 

τομείς B' και C' από τα πλαίσια του εσωτερικού της δεύτερης διατομής (στα 10m 

από τη δεύτερη είσοδο) και του εσωτερικού θαλάμου (στα 30-45m από τις 

εισόδους). Τέλος, ο τομέας D συγκροτήθηκε από τα πλαίσια του απώτερου 

τμήματος του εσωτερικού θαλάμου του σπηλαίου (στα 50-70m από τις εισόδους).  

 

 

Εικόνα 10. Κάτοψη της Τρύπιας Σπηλιάς, που σχεδιάστηκε με χρήση του λογισμικού cavetopo, όπου 
φαίνονται οι τομείς δειγματοληψίας. 
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Κατά την παρούσα μελέτη αναλύθηκαν συνολικά 63 πλαίσια από όλους τους τομείς 

και τις θέσεις για την πλήρη και αντιπροσωπευτική κάλυψη του σπηλαίου. 

Ενδεικτικές φωτογραφίες στο Παράρτημα (Εικ. 1Π). Η συνολική δειγματοληπτική 

επιφάνεια (39375 cm2) ξεπερνά κατά πολύ την ελάχιστη επιφάνεια που έχει 

προταθεί από προηγούμενες έρευνες για την ποσοτική (αριθμός ειδών) και 

ποιοτική (κύρια πρότυπα) μελέτη της βιοποικιλότητας των σκιόφιλων βενθικών 

βιοκοινοτήτων σκληρού υποστρώματος στη Μεσόγειο (Weinberg, 1978; Kipson et 

al., 2011).  

Η επεξεργασία των πλαισίων, για τον υπολογισμό της επιφάνειας κάλυψης 

υποστρώματος από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, έγινε με το εξειδικευμένο 

λογισμικό επεξεργασίας εικόνας photoQuad το οποίο έχει σχεδιαστεί πρόσφατα 

ειδικά για φωτογραφικά πλαίσια σε οικολογικές εφαρμογές (Trygonis & Sini, 2012). 

Η αναγνώριση των ειδών έγινε με τη βοήθεια των δειγμάτων που αναγνωρίστηκαν 

στο εργαστήριο και με τη χρήση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

Επιπλέον, για να εκτιμηθεί η μορφολογική ποικιλότητα των σπόγγων (MD), κάθε 

είδος σπόγγου που απεικονιζόταν στα φωτογραφικά πλαίσια αντιστοιχήθηκε σε 

έναν από τους εξής 4 μορφοτύπους οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση τη σχετική 

βιβλιογραφία (Boury-Esnault & Rützler, 1997; Bell & Barnes, 2001): κρουστώδης (EN: 

encrusting), συμπαγής (MA: massive), διατρητικός (BO: boring) και έρπων (RE: 

repent) (Εικ. 11). 

 

Εικόνα 11. Μορφότυποι των υπό μελέτη σπόγγων: Α. κρουστώδης, Β. συμπαγής, Γ. διατρητικός και 
Δ. έρπων. 

 

Α Β 

Γ Δ 
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2.3 Συνοπτική παρουσίαση της επεξεργασίας των φωτογραφικών πλαισίων 

Κατά την επεξεργασία ενός πλαισίου στο photoQuad γινόταν αρχικά οριοθέτηση της 

επιφάνειας μελέτης με το κόκκινο πλαίσιο και βαθμονόμηση (Εικ. 12). Κατά τη 

βαθμονόμηση τα pixels της φωτογραφίας αντιστοιχίζονταν σε εκατοστά. 

 

Εικόνα 12. Επεξεργασία φωτογραφικού πλαισίου στο photoQuad: στάδιο οριοθέτησης της περιοχής 
μελέτης και βαθμονόμησης. 

Στη συνέχεια, γινόταν επιλογή των περιοχών ενδιαφέροντος (ROI: regions of 

interest), δηλαδή των περιοχών εκείνων που περιέκλειαν κάποιον φυτικό ή ζωικό 

οργανισμό. Η επιλογή γινόταν με συνδυασμό του αυτόματου κατακερματισμού της 

εικόνας (SG: image segmentation-based regions) και της ελεύθερης σχεδίασης (FH: 

freehand regions) (Εικ. 13). Στην πρώτη περίπτωση το λογισμικό διαχωρίζει την 

εικόνα σε ομάδες pixel με κοινά χαρακτηριστικά όπως χρώμα και ένταση φωτός, 

ενώ στη δεύτερη ο ερευνητής σχεδιάζει χειροκίνητα το περίγραμμα των περιοχών 

διορθώνοντας τις λεπτομέρειες. 

 

Εικόνα 13. Επεξεργασία φωτογραφικού πλαισίου στο photoQuad: στάδιο επιλογής των περιοχών 
ενδιαφέροντος. 
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Ο συνδυασμός των δύο αυτών διαδικασιών υπερτερεί έναντι της μέτρησης τυχαίων 

σημείων (RP: random point counts) και κελιών πλέγματος (CL: grid cell counts), 

καθώς εξασφαλίζει μικρότερο σφάλμα και η απόδοσή του είναι σταθερή 

ανεξαρτήτως της έκτασης της επιφάνειας. 

Στη συνέχεια, κάθε περιοχή ενδιαφέροντος που περιείχε κάποιο ζωικό ή φυτικό 

εδραίο οργανισμό αντιστοιχιζόταν σε ένα είδος (Εικ. 14). 

 

Εικόνα 14. Επεξεργασία φωτογραφικού πλαισίου στο photoQuad: στάδιο αντιστοίχισης περιοχών 
ενδιαφέροντος με είδη. 

Τέλος, για κάθε φωτογραφικό πλαίσιο εξαγόταν ένας πίνακας στον οποίο 

καταγράφονταν τα είδη που ταυτοποιήθηκαν, η επιφάνεια για κάθε περιοχή 

ενδιαφέροντος και για κάθε είδος καθώς και το ποσοστό που αυτά καταλάμβαναν 

στο πλαίσιο (Πίν. 2). 

Πίνακας 2. Ενδεικτικός πίνακας που εξάγεται από το photoQuad για κάθε φωτογραφικό πλαίσιο. 

Image  Species name  Region 

area cm
2 

 

Species 

area cm
2
  

Region 
coverage %  

Species 
coverage %  

0_R3  Palmophyllum crassum  0.9631 45.9542 0.1498 7.1461 

0_R3  Peyssonnelia sp.  21.5935 75.1349 3.3579 11.6838 

0_R3  Peyssonnelia sp.  10.7859 75.1349 1.6773 11.6838 

0_R3  Peyssonnelia sp.  8.0424 75.1349 1.2506 11.6838 

0_R3  Spirastrella cunctatrix  60.1352 64.7806 9.3513 10.0737 

0_R3  Spirastrella cunctatrix  3.2066 64.7806 0.4986 10.0737 
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2.4 Στατιστική ανάλυση 

Μετά τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων εφαρμόστηκαν μονομεταβλητές και 

πολυμεταβλητές στατιστικές αναλύσεις για την παρουσίαση, ερμηνεία και 

αξιολόγηση των παρατηρήσεων. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με τη χρήση των 

λογισμικών MS Excel 2007, PRIMER-E 6, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 

PERMANOVA+, και IBM SPSS Statistics 22. 

Συγκεκριμένα, για την ποσοτική περιγραφή της βιοποικιλότητας από τα δεδομένα 

κάλυψης επιφάνειας των ειδών στα φωτογραφικά πλαίσια, υπολογίστηκαν οι εξής 

τρεις δείκτες ποικιλότητας: (i) αριθμός ειδών (S: species richness), (ii) δείκτης 

ποικιλότητας Shannon-Wiener (H') και (iii) δείκτης ομοιομορφίας κατανομής ειδών 

Pielou (J'), καθώς έχει δειχθεί ότι η χρήση συνδυασμού δεικτών, οι οποίοι μετρούν 

αριθμό ειδών, ποικιλότητα, και ομοιομορφία κατανομής, κάνει την περιγραφή πιο 

ολοκληρωμένη. Ο αριθμός ειδών αφορά στον αριθμό των διαφορετικών ειδών που 

απαντούν σε μια βιοκοινότητα. Ο δείκτης Shannon αντικατοπτρίζει την ποικιλότητα 

και παίρνει την τιμή 0 όταν στο δείγμα υπάρχει μόνο ένα είδος, ενώ παίρνει τη 

μέγιστη τιμή όταν όλα τα είδη εκπροσωπούνται από τον ίδιο αριθμό ατόμων. Ο 

δείκτης Pielou εκφράζει την ομοιομορφία-ισοκατανομή και παίρνει τιμές από 0 έως 

1, με τις μεγαλύτερες τιμές να υποδηλώνουν μια πιο ομοιόμορφη κοινότητα στην 

οποία δεν υπάρχει επικράτηση ορισμένων ειδών (McDonald et al., 2010). 

Οι δείκτες αυτοί υπολογίστηκαν τόσο για το σύνολο των οργανισμών που 

παρατηρήθηκαν στα φωτογραφικά πλαίσια, όσο και ξεχωριστά για την 

επικρατέστερη -σε αριθμό ειδών, αλλά και κάλυψη- ομάδα, τους σπόγγους. 

Επιπλέον για τους σπόγγους υπολογίστηκε και η μορφολογική ποικιλότητα με τη 

χρήση της εξίσωσης του δείκτη Shannon-Wiener, όπου αντί για είδη λήφθηκαν 

υπόψη οι μορφότυποι (Maldonado & Young, 1996). 

Η μεταβλητότητα των τιμών των παραπάνω δεικτών στα διάφορα σημεία του 

σπηλαίου αξιολογήθηκε στατιστικά με χρήση της μη παραμετρικής ανάλυσης 

διακύμανσης (PERANOVA) η οποία δεν προϋποθέτει την κανονικότητα και 

ομοσκεδαστικότητα των τιμών. Η μεταβλητότητα εξετάστηκε ως προς δύο 

παράγοντες: (i) τον τομέα του σπηλαίου (Se) με 7 προκαθορισμένα (fixed) επίπεδα 

(7 τομείς σε διαφορετική απόσταση από την κάθε είσοδο: A, B, C, D, C', B', A') και (ii) 

τη θέση μέσα στο σπήλαιο (Po) με 3 προκαθορισμένα επίπεδα (3 θέσεις σε κάθε 

τομέα: F, L, R). 

Για τη διερεύνηση της πιθανής σχέσης των δεικτών ποικιλότητας της 

σπογγοπανίδας με τις αντίστοιχες τιμές για το σύνολο της βιοκοινότητας καθώς και 

της μορφολογικής ποικιλότητας των σπόγγων με τον αριθμό ειδών και την 

ποικιλότητα Shannon-Wiener για όλη την κοινότητα, υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης του Spearman (rs) ως μη-παραμετρικό μέτρο της στατιστικής εξάρτησης 

μεταξύ δύο μεταβλητών. 
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Ακόμη, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη βιολογικής ζώνωσης εξετάστηκαν τα 

πιθανά πρότυπα ομαδοποίησης των πλαισίων με χρήση των αναλύσεων ιεραρχικής 

ομαδοποίησης CLUSTER και πολυδιάστατης ταξιθέτησης MDS. Για αυτές τις 

αναλύσεις τα δεδομένα κάλυψης μετασχηματίστηκαν με διπλή τετραγωνική ρίζα, η 

οποία αμβλύνει τη συνεισφορά των πολύ άφθονων ειδών δίνοντας χώρο στα 

λιγότερο κυρίαρχα ή και σπάνια να συνεισφέρουν στην ομοιότητα μεταξύ των 

πλαισίων, και σχηματίστηκε τριγωνικός πίνακας ομοιότητας με βάση τον δείκτη 

ομοιότητας Bray-Curtis. Η επίδραση του τομέα (Se) και της θέσης (Po), αλλά και του 

συνδυασμού αυτών, στα παρατηρούμενα πρότυπα ομαδοποίησης εξετάστηκε και 

σε αυτή την περίπτωση με τη δοκιμασία PERMANOVA ως προς δύο παράγοντες 

(two-way), με τον σχεδιασμό που περιγράφηκε παραπάνω για την PERANOVA, 

λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες των Anderson et al. (2008). Οι αναλύσεις αυτές 

εφαρμόστηκαν για το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισμών αλλά και για 

τους σπόγγους ξεχωριστά και η πιθανή συσχέτιση των τριγωνικών πινάκων 

ομοιότητας που προέκυψαν σε κάθε περίπτωση υπολογίστηκε βάσει του 

συντελεστή του Spearman με την εφαρμογή RELATE. 

Τέλος, η διερεύνηση της συμμετοχής των τάξων στις παρατηρούμενες ομοιότητες 

και ανομοιότητες μεταξύ των ομάδων πλαισίων πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση 

SIMPER (SIMilarity PERcentages) ως προς τους δυο προαναφερθέντες παράγοντες 

(two-way crossed) (Clarke & Warwick, 1994). 
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3. Αποτελέσματα 

3.1 Χλωριδική και πανιδική σύνθεση βενθικών βιοκοινοτήτων  

Από την ανάλυση των φωτογραφικών πλαισίων προέκυψαν 47 τάξα τα οποία 

ανήκουν σε 9 ανώτερες ταξινομικές ομάδες (Πίν. 3). Από αυτά, 35 προσδιορίστηκαν 

σε επίπεδο είδους (74%), 7 σε επίπεδο γένους (15%) και 2 σε επίπεδο οικογένειας 

(4%). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατός ο οπτικός προσδιορισμός 

συγκεκριμένων τάξων στα φωτογραφικά πλαίσια, δημιουργήθηκαν 3 ομάδες με 

κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως μακροφύκη που σχηματίζουν τάπητα 

(Turf-forming algae), μη ενασβεστωμένα βρυόζωα (Non-calcified Bryozoa) και 

κρουστώδη βρυόζωα (Encrusting Bryozoa). 

Το φύλο με τα περισσότερα τάξα (26) ήταν τα Porifera με εκπροσώπηση της τάξης 

του 55,3%. Ακολουθούσαν τα Macroalgae (10 τάξα: 2 Chlorophyta, 2 Ochrophyta, 5 

Rhodophyta και 1 turf-forming algae) με 21,3% και τα Anthozoa (5 τάξα) με 10,6% 

(Εικ. 15). 

3.2 Βιοτική κάλυψη υποστρώματος - χωρικά πρότυπα 

Η κάλυψη του υποστρώματος από οργανισμούς παρουσίασε μείωση από τις 

εισόδους προς το εσωτερικό του σπηλαίου. Η μέγιστη μέση βιοτική κάλυψη 

παρατηρήθηκε στις δυο εισόδους του σπηλαίου (τομείς Α και Α'), αγγίζοντας το 

80%, ενώ η ελάχιστη (περίπου στο 40%) στο απώτερο εσωτερικό (τομέας D). Στα 

πλαίσια των ενδιάμεσων τομέων (B, B', C και C') παρατηρήθηκε παρόμοιο ποσοστό 

μέσης κάλυψης, της τάξης του 60%. Η υπόλοιπη επιφάνεια του πλαισίου 

καλυπτόταν από απροσδιόριστο μη ζωντανό βιογενές υπόστρωμα (UBS), το 

ποσοστό του οποίου αυξανόταν προς το εσωτερικό του σπηλαίου φτάνοντας το 35% 

στον τομέα C, καθώς και ίζημα. Το περισσότερο ίζημα (31%) παρατηρήθηκε στα 

πλαίσια του τομέα D, ενώ το λιγότερο (7%) στον τομέα C (Εικ. 16Α).  

Οι δύο τοίχοι εμφάνισαν παρόμοιο πρότυπο μείωσης της βιοτικής κάλυψης προς το 

εσωτερικό του σπηλαίου, τόσο μεταξύ τους όσο και με το σύνολο των θέσεων που 

μελετήθηκαν (Εικ. 16). Στην ακάλυπτη από οργανισμούς επιφάνεια συναντήθηκε 

κατά κύριο λόγο απροσδιόριστο βιογενές υπόστρωμα, ενώ το ίζημα ήταν πολύ 

λιγότερο. Το ποσοστό μέσης βιοτικής κάλυψης του δεξιού τοίχου ήταν μεγαλύτερο 

συγκριτικά με τον αριστερό (Εικ. 16Β, Γ). Στα πατώματα όλων των τομέων 

παρατηρήθηκε έντονη ιζηματαπόθεση με χαρακτηριστική περίπτωση τον τομέα D 

όπου το ίζημα κάλυπτε κατά μέσο όρο το 84% της επιφάνειας (Εικ. 16Δ). 
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Πίνακας 3. Τα τάξα που καταγράφηκαν στην Τρύπια Σπηλιά. 

Anthozoa Jaspis johnstoni (Schmidt, 1862) 

Caryophyllia (Caryophyllia) inornata (Duncan, 1878) Myrmekioderma spelaeum (Pulitzer-Finali, 1983) 

Hoplangia durotrix Gosse, 1860 Petrosia (Petrosia) ficiformis (Poiret, 1789) 

Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1897 Petrosia (Strongylophora) vansoesti Boury-
Esnault, Pansini&Uriz, 1994 

Madracis pharensis (Heller, 1868) Phorbas tenacior (Topsent, 1925) 

Polycyathus muellerae (Abel, 1959) Sarcotragus foetidus Schmidt, 1862 

Bryozoa Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868 

Adeonella pallasii (Heller, 1867) Spongia (Spongia) virgultosa (Schmidt, 1868) 

Non-calcified Bryozoa Spongia (Spongia) officinalis Linnaeus, 1759 

Encrusting Bryozoa Terpios gelatinosa (Bowerbank, 1866) 

Foraminifera Thymosiopsis cuticulatus Vacelet&Perez, 1998 

Miniacina miniacea (Pallas, 1766) Tunicata 

Polychaeta Didemnum sp. 

Serpulidae  Macroalgae 

Porifera Turf-forming algae 

Acanthella acuta Schmidt, 1862 Chlorophyta 

Agelas oroides (Schmidt, 1864) Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst 

Aplysilla rosea (Barrois, 1876) Valonia macrophysa Kützing 

Axinella damicornis (Esper, 1794) Ochrophyta 

Cliona schmidti (Ridley, 1881) Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux 

Corallistidae Zanardinia typus (Nardo) P.C. Silva 

Dendroxea lenis (Topsent, 1892) Rhodophyta 

Dictyonella incisa (Schmidt, 1880) Lithophyllum sp. 

Fasciospongia cavernosa (Schmidt, 1862) Mesophyllum sp. 

Haliclona (Halichoclona) fulva (Topsent, 1893) Peyssonnelia sp.1 

Haliclona (Soestella) mucosa (Griessinger, 1971) Peyssonnelia sp.2 

Haliclona sp.  Amphiroa sp. 

Hexadella pruvoti Topsent, 1896  

Ircinia oros (Schmidt, 1864)  

Ircinia paucifilamentosa Vacelet, 1961  

  

 

Εικόνα 15. Ποσοστιαία συνεισφορά κάθε ταξινομικής ομάδας στη συνολική βιοποικιλότητα που 
καταγράφηκε στην Τρύπια Σπηλιά. 
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Εικόνα 16. Μέση ποσοστιαία κάλυψη του υποστρώματος από οργανισμούς (biota), απροσδιόριστο 
βιογενές υπόστρωμα (UBS) και ίζημα (sediment) σε κάθε τομέα του σπηλαίου. Απεικονίζεται το 
τυπικό σφάλμα του μέσου όρου των τριών επαναληπτικών δειγμάτων. 
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Τα μακροφύκη (Macroalgae) των φύλων Rhodophyta, Chlorophyta, Ochrophyta 

καθώς και η ομάδα turf-forming algae κυριαρχούσαν στα πλαίσια των τομέων Α και 

Α', με το ποσοστό μέσης κάλυψης να πλησιάζει το 60%. Μακροφύκη συναντήθηκαν 

και στους τομείς B και B', σε πολύ χαμηλότερο όμως ποσοστό (γύρω στο 10%), ενώ 

έπαυαν να καταγράφονται καθώς προχωρούσαμε στο εσωτερικό του σπηλαίου (Εικ. 

17Α). 

Εκπρόσωποι του φύλου Porifera βρέθηκαν στα πλαίσια όλων των τομέων κατά 

μήκος του σπηλαίου καλύπτοντας σημαντικό ποσοστό του υποστρώματος από 17% 

(στους τομείς Α και Α') έως 52% (στον τομέα C'). Ο τομέας D χαρακτηριζόταν σχεδόν 

αποκλειστικά από σπόγγους με μέση κάλυψη της τάξης του 32% (Εικ. 17Α). 

Τα Bryozoa συναντήθηκαν σε όλους τους τομείς με μέση κάλυψη από 2% στις 

εισόδους έως 9% στο μεσαίο κομμάτι του σπηλαίου, εκτός από τον τομέα D όπου 

ήταν ελάχιστα. Τα Anthozoa κάλυπταν λιγότερο από 1% της επιφάνειας σε κάθε 

τομέα, με εξαίρεση τον τομέα Β' όπου το ποσοστό κάλυψης ήταν 5,4%. Τα 

Polychaeta κάλυπταν λιγότερο από το 1% της επιφάνειας στα πλαίσια των εισόδων 

και του τομέα D, ενώ στους υπόλοιπους τομείς κυμαίνονταν από 1,3 έως 2,7%. Τα 

Foraminifera και Tunicata κάλυπταν λιγότερο από 1% της επιφάνειας σε κάθε τομέα 

με εξαίρεση τον τομέα C όπου τα τελευταία έφταναν το 1,5% (Εικ. 17Α). 

Το πρότυπο μέσης κάλυψης των τοίχων από τις διαφορετικές ομάδες οργανισμών 

ήταν παρόμοιο (Εικ. 17Β, Γ). Αξίζει να σημειωθούν ορισμένες διαφορές του 

αριστερού τοίχου: (i) στον τομέα Β υπήρχαν μακροφύκη, ενώ στον αντίστοιχο δεξιό 

τοίχο όχι, (ii) στον τομέα Β' συναντήθηκαν ανθόζωα σε μεγάλο ποσοστό (13%-

κυρίως φάσεις του Madracis pharensis) σε αντίθεση με τον αντίστοιχο δεξιό τοίχο 

όπου απουσίαζαν και (iii) στον τομέα C' υπήρχαν περισσότερα βρυόζωα (11% -

κυρίως Encrusting Bryozoa) έναντι ποσοστού 2% στον δεξιό τοίχο. 

Οι οργανισμοί που συναντήθηκαν στα πλαίσια του πατώματος (Εικ. 17Δ) ήταν 

κυρίως μακροφύκη και σπόγγοι, καθώς και αισθητά λιγότερα βρυόζωα και 

πολύχαιτοι (κάτω του 8%). Τα πατώματα των εισόδων καλύπτονταν σχεδόν 

αποκλειστικά από μακροφύκη, με το ποσοστό τους να μειώνεται και να μοιράζεται 

με τους σπόγγους στους τομείς Β και Β'. Από εκεί και πέρα προς το εσωτερικό του 

σπηλαίου το πάτωμα καλυπτόταν σχεδόν αποκλειστικά από σπόγγους, με την 

παρουσία μικρού ποσοστού πολυχαίτων και βρυοζώων που έφταναν το 2,5 και 8% 

αντιστοίχως στον τομέα C. 
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Εικόνα 17. Μέση ποσοστιαία κάλυψη του υποστρώματος από τις διαφορετικές ταξινομικές ομάδες 
οργανισμών σε κάθε τομέα του σπηλαίου. Απεικονίζεται το τυπικό σφάλμα του μέσου όρου των 
τριών επαναληπτικών δειγμάτων. 
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Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα τάξα με το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης βιοτικής 

κάλυψης καθώς και η κατανομή τους στους διάφορους τομείς και στις θέσεις του 

σπηλαίου. Τα πέντε κυρίαρχα τάξα που αποτελούσαν το 57% της βιοτικής κάλυψης 

ήταν τα εξής: Peyssonnelia sp. (22%), Spirastrella cunctatrix (14%), Agelas oroides 

(9%), Ircinia paucifilamentosa (6%) και encrusting Bryozoa (6%). Στον τομέα Α 

καταγράφηκαν 33 από τα συνολικά 47 τάξα (70%), στον τομέα Β 35 (74%), στον 

τομέα C 28 (60%), στον τομέα D 22 (47%), στον τομέα C' 26 (55%), στον τομέα B' 36 

(77%) και στον τομέα A' 29 τάξα (62%). 

Είναι φανερό και εδώ πως τα φύκη (Peyssonnelia sp.1, Peyssonnelia sp.2, Turf, 

Lithophyllum sp.) εξαπλώνονταν μόνο στις εισόδους του σπηλαίου έως και μερικά 

μέτρα προς το εσωτερικό (Πίν. 4). Οι σπόγγοι Ircinia paucifilamentosa, Ircinia oros 

και Thymosiopsis cuticulatus δεν συναντήθηκαν στις φωτεινές εισόδους του 

σπηλαίου. Το ανθόζωο Madracis pharensis συναντήθηκε μόνο στους τοίχους των 

τομέων Β και Β' στο συγκεκριμένο σπήλαιο. 

 

Πίνακας 4. Τα τάξα με το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης βιοτικής κάλυψης και η κατανομή τους κατά 
μήκος των δυο διατομών του σπηλαίου (A-D και A’-D) και στις διαφορετικές θέσεις εντός αυτού (F: 
πάτωμα, L: αριστερός τοίχος, R: δεξιός τοίχος). 

Τάξο 
Μέση βιοτική 
κάλυψη (%) 

Κατανομή 
Α-D 

Κατανομή 
Α’-D 

Κατανομή 
Θέση 

Peyssonnelia sp.1 21,75 A B A' B' F L R 
Spirastrella cunctatrix 13,83 A B C D A' B' C' D F L R 
Agelas oroides 9,43 A B C D A' B' C' D F L R 
Ircinia paucifilamentosa 5,91 B C D B' C' D F L R 
Encrusting Bryozoa 5,72 A B C D A' B' C' D F L R 
Phorbas tenacior 4,51 A B C D A' B' C' D F L R 
Turf 3,43 A B A' F L R 

Peyssonnelia sp.2 3,31 A B A' B' F L R 
Petrosia (Petrosia) ficiformis 3,29 A B C D A' B' C' D F L R 
Lithophyllum sp. 3,12 A B A' B' F L R 

Ircinia oros 2,48 B C B' C' F L R 
Haliclona sp. 2,41 C D A' B' C' D F L R 
Non-calcified Bryozoa 2,34 A B C D A' B' C' D F L R 
Haliclona (Soestella) mucosa 2,34 A B C D A' B' C' D F L R 
Dendroxea lenis 2,08 A B C D B' C' D F L R 
Serpulidae 1,96 A B C D A' B' C' D F L R 
Terpios gelatinosa 1,55 A B C D A' B' C' D F L R 
Thymosiopsis cuticulatus 1,53 B C D B' C' D F L R 
Madracis pharensis 1,21 B B' L R 
Miniacina miniacea 1,00 A B C D A' B' C' D F L R 
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3.3 Χωρικά πρότυπα ποικιλότητας 

Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 18Α, ο μέσος αριθμός ειδών είχε παρόμοια τιμή 

στις δύο εισόδους (14,3), πήρε τη μέγιστη τιμή στους τομείς Β και Β' (16,7 και 15,1 

αντιστοίχως), μειώθηκε στους τομείς C και C' (13,7 και 13,3 αντιστοίχως) και πήρε 

την ελάχιστη τιμή στον τομέα D (12,2). Ο δείκτης Shannon εμφάνισε ελάχιστο στις 

εισόδους (1,4), αυξήθηκε στους τομείς Β και Β' όπου πήρε τη μέγιστη τιμή (2,04 και 

2,1 αντιστοίχως), μειώθηκε στους τομείς C και C' (1,8) και αυξήθηκε και πάλι στον 

τομέα D (2). Ο δείκτης Pielou ακολούθησε αντίστοιχο πρότυπο με ελάχιστη τιμή στις 

εισόδους (0,5) και μέγιστη στο εσωτερικό (0,8). 

Σε ό,τι αφορά στις τιμές των δεικτών ποικιλότητας στους τοίχους του σπηλαίου (Εικ. 

18Β, Γ), οι τοίχοι των εισόδων ήταν οι πιο πλούσιοι σε αριθμό ειδών (μέγιστο 20 

διαφορετικά τάξα στον αριστερό τοίχο του τομέα Α). Ο αριθμός αυτός έφθινε προς 

το εσωτερικό του σπηλαίου με ελάχιστο τα 14 τάξα στον τομέα D του αριστερού 

τοίχου και στον τομέα C' του δεξιού. Ο δείκτης Shannon παρουσίασε παρόμοιο 

πρότυπο αυξομείωσης από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, με ελάχιστο στον 

τομέα Α' (1,5) και μέγιστο στον Β (3,4) για τον αριστερό τοίχο, ενώ για τον δεξιό 

τοίχο η ελάχιστη τιμή του δείκτη (1,4) ήταν στον τομέα Α και η μέγιστη (2,2) στον 

τομέα Β'. Κάτι αντίστοιχο ίσχυσε και για τον δείκτη Pielou ο οποίος στον αριστερό 

τοίχο πήρε την ελάχιστη τιμή του (0,6) στον τομέα Α' και τη μέγιστη (0,8) στον D, 

ενώ στον δεξιό τοίχο η ελάχιστη τιμή (0,5) ήταν στον τομέα Α και η μέγιστη (0,8) 

στον Β'. 

Στο πάτωμα (Εικ. 18Δ) ο αριθμός ειδών και ο δείκτης Shannon αυξάνονταν από τον 

τομέα Α και Α' στον Β και Β' αντίστοιχα και μετά μειώνονταν προς το εσωτερικό στον 

D. Το πάτωμα ήταν αισθητά πιο φτωχό σε αριθμό ειδών (μέσος όρος 11 τάξα), με τα 

λιγότερα (7) να συναντώνται στις εισόδους. Στους τομείς Β και Β' καταγράφηκαν τα 

περισσότερα τάξα (16 και 15 αντιστοίχως). Στους τομείς C και C' ο αριθμός ειδών 

έπεσε στο 12 και στον D ήταν 9. Ανάλογη ήταν και η πορεία του δείκτη Shannon ο 

οποίος πήρε την ελάχιστη τιμή (0,6) στον τομέα Α' και τη μέγιστη (2) στον Β'. Η 

ομοιομορφία κατανομής αυξανόταν από τις εισόδους προς το εσωτερικό (A→D: 

0,5→0,73, A'→D: 0,3→0,73) και ο δείκτης Pielou είχε και αυτός την ελάχιστη τιμή 

του (0,5) στον τομέα Α' και τη μέγιστη (0,8) στον Β'.  

Γενικά, οι τρεις δείκτες ποικιλότητας εμφάνισαν παρόμοια πρότυπα μεταβολής 

στους δύο απέναντι τοίχους, αλλά διαφοροποιήθηκαν στο πάτωμα, όπου και 

καταγράφηκαν χαμηλότερες τιμές τους. 

Ο αριθμός, η ποικιλότητα και η ομοιομορφία κατανομής των ειδών μεταβάλλονταν 

στατιστικώς σημαντικά τόσο σε σχέση με τον τομέα (Se), όσο και σε σχέση με τη 

θέση εντός κάθε τομέα (Po), αλλά και το συνδυασμό των παραγόντων αυτών (μόνη 

εξαίρεση ο δείκτης Pielou για τον συνδυασμό τομέα και θέσης) (Πίν. 5). Οι πηγές της 

μεταβλητότητας των δεικτών δίνονται στο Παράρτημα, ως αποτελέσματα των 

αναλύσεων pair-wise. Ενδεικτικά, η πηγή μεταβλητότητας του αριθμού ειδών ως 
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προς τον τομέα ήταν η διαφορά ανάμεσα στον τομέα Β και στους τομείς Α, C, D, C', 

A' καθώς και ανάμεσα στον B' και D (Πίν. 1Π, Παράρτημα). Αντιστοίχως, η πηγή της 

μεταβλητότητας όλων των δεικτών ως προς τη θέση ήταν η διαφορά ανάμεσα στο 

πάτωμα και στους δυο τοίχους (Πίν. 2Π, Παράρτημα). 

 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα της ανάλυσης PERANOVA ως προς δύο παράγοντες, τον τομέα (Se) και τη 
θέση (Po), για τους δείκτες ποικιλότητας στο υπό μελέτη σπήλαιο (d.f.: βαθμοί ελευθερίας, F: 
pseudo-F τιμή της κατανομής F, p: επίπεδο σημαντικότητας, S: αριθμός ειδών, H': ποικιλότητα ειδών, 
J': ομοιομορφία κατανομής ειδών, **επίπεδο σημαντικότητας 0,01, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05). 

  S H’ J’ 

Πηγή μεταβλητότητας d.f. F p F p F p 

Se 6 3.8683 0.006** 10.228 0.001** 10.184 0.001** 

Po 2 38.072 0.001** 19.732 0.001** 5.2732 0.009** 

Se x Po 12 5.0607 0.001** 2.8468 0.013* 1.5663 0.152 

Residual 42       

Σύνολο 62       
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Εικόνα 18. Αριθμός (S), ομοιομορφία κατανομής ειδών (J') και ποικιλότητα (H') σε κάθε τομέα του 
σπηλαίου. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 

5 

10 

15 

20 

A B C D C' B' A' 

Δ
είκτες H

' κα
ι J' Α

ρ
ιθ

μ
ό

ς 
ει

δ
ώ

ν 

Τομέας σπηλαίου 

Α. Σύνολο 

S 

J' 

H' 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 

5 

10 

15 

20 

A B C D C' B' A' 

Δ
είκτες H

' κα
ι J' Α

ρ
ιθ

μ
ό

ς 
ει

δ
ώ

ν 

Τομέας σπηλαίου 

Β. Αριστερός τοίχος 

S 

J' 

H' 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 

5 

10 

15 

20 

A B C D C' B' A' 

Δ
είκτες Η

' κα
ι J' Α

ρ
ιθ

μ
ό

ς 
ει

δ
ώ

ν 

Τομέας σπηλαίου 

Γ. Δεξιός τοίχος 

S 

J' 

H' 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 

5 

10 

15 

20 

A B C D C' B' A' 

Δ
είκτες Η

' κα
ι J' Α

ρ
ιθ

μ
ό

ς 
ει

δ
ώ

ν 

Τομέας σπηλαίου 

Δ. Πάτωμα 

S 

J' 

H' 



 
37 

3.4 Χωρικά πρότυπα οικολογικής διαβάθμισης 

Η πολυδιάστατη χωρική ταξιθέτηση (MDS) διαχώρισε το σύνολο των πλαισίων σε 5 

ομάδες (Εικ. 19). Έτσι, τα πατώματα των δύο εισόδων ομαδοποιήθηκαν μαζί με 

ομοιότητα 63,8% (ομάδα 1). Σε διαφορετική ομάδα τοποθετήθηκαν οι τοίχοι των 

δυο εισόδων, μαζί με τα πατώματα των τομέων Β και Β' καθώς και τους αριστερούς 

τοίχους του Β, με ομοιότητα 63,51% (ομάδα 2). Μια τρίτη ομάδα (ομοιότητα 

57,78%) συγκρότησαν όλα τα πλαίσια του τομέα C και C', οι τοίχοι του Β' και οι 

δεξιοί τοίχοι του Β (ομάδα 3). Η τέταρτη ομάδα (ομοιότητα 54,86%) αποτελείτο από 

τα πλαίσια του τομέα D, πλην ενός το οποίο διαφοροποιήθηκε (ομάδα 5), καθώς και 

από ένα πλαίσιο από το πάτωμα του τομέα C' (ομάδα 4). 

 

Εικόνα 19. Ανάλυση MDS που απεικονίζει την ομοιότητα των φωτογραφικών πλαισίων με βάση τη 
μέση ποσοστιαία κάλυψη στις διάφορες θέσεις (F: πάτωμα, L: αριστερός τοίχος, R: δεξιός τοίχος) των 
τομέων του σπηλαίου. 

Η ανάλυση SIMPER αποκάλυψε ότι στην ομάδα 1 κυριαρχούσαν τα μακροφύκη 

Peyssonnelia sp.1, Peyssonnelia sp.2 και turf-forming algae που συνέβαλαν στο 25% 

της ανομοιότητας διαχωρίζοντας αυτή την ομάδα από τις υπόλοιπες. Το 50% της 

ανομοιότητας των ομάδων 2 και 3 οφειλόταν σε 10 τάξα, από τα οποία τα 

μακροφύκη Peyssonnelia sp.1, Lithophyllum sp. και Peyssonnelia sp.2 και οι σπόγγοι 

Phorbas tenacior και Agelas oroides είχαν μεγαλύτερη κάλυψη στην ομάδα 2 ενώ οι 

σπόγγοι Ircinia paucifilamentosa, Dendroxea lenis, Spirastrella cunctatrix, I. oros και 

οι πολύχαιτοι Serpulidae στην ομάδα 3. Το 50% της ανομοιότητας των ομάδων 3 και 

4 οφειλόταν σε 9 τάξα, από τα οποία οι σπόγγοι Spirastrella cunctatrix, Ircinia 

paucifilamentosa και Agelas oroides και τα κρουστώδη και μη ενασβεστωμένα 

βρυόζωα είχαν μεγαλύτερη κάλυψη στην ομάδα 3, ενώ οι σπόγγοι Haliclona sp., 

Myrmekioderma spelaeum, H. mucosa και Dendroxea lenis στην ομάδα 4. 
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Σύμφωνα με την ανάλυση SIMPER και όπως φαίνεται στην Εικόνα 20, οι τρεις θέσεις 

(αριστερός και δεξιός τοίχος και πάτωμα) του τομέα Α έμοιαζαν μεταξύ τους κατά 

62%, με την ομοιότητα αυτή να οφείλεται στα τάξα Peyssonnelia sp.1, turf-forming 

algae, Agelas oroides και Lithophyllum sp.. Η ομοιότητα της τάξης του 67% μεταξύ 

των τριών θέσεων του τομέα Β οφειλόταν στα τάξα Spirastrella cunctatrix, 

κρουστώδη βρυόζωα, Serpulidae, Lithophyllum sp., Peyssonnelia sp.1, μη 

ενασβεστωμένα βρυόζωα και Miniacina miniacea. Οι θέσεις του τομέα C και D 

εμφάνισαν ομοιότητα κατά 72% η οποία αποδόθηκε αντιστοίχως στα Spirastrella 

cunctatrix, Serpulidae, μη ενασβεστωμένα βρυόζωα, κρουστώδη βρυόζωα, 

Miniacina miniacea και Dendroxea lenis, Haliclona sp., H. mucosa, M. miniacea, 

Serpulidae. Οι θέσεις του τομέα C' εμφάνισαν τη χαμηλότερη ομοιότητα με 60% 

εξαιτίας των Spirastrella cunctatrix, κρουστωδών βρυοζώων, Agelas oroides, Terpios 

gelatinosa και Serpulidae. Στον τομέα Β' τα τάξα Agelas oroides, κρουστώδη 

βρυόζωα, Spirastrella cunctatrix, μη ενασβεστωμένα βρυόζωα, Serpulidae και 

Petrosia ficiformis ήταν υπεύθυνα για ομοιότητα 72%. Οι τρεις θέσεις στον τομέα Α' 

εμφάνισαν την μεγαλύτερη ομοιότητα (74%) εξαιτίας των τάξων Peyssonnelia sp.1, 

Peyssonnelia sp.2, Agelas oroides και Fasciospongia cavernosa. 

 

Εικόνα 20. Ομοιότητα με βάση τον δείκτη Bray-Curtis ανάμεσα στις κοινότητες των διαφορετικών 
θέσεων (αριστερός, δεξιός τοίχος και πάτωμα) σε κάθε τομέα του σπηλαίου. 

 

Η ανάλυση SIMPER και η Εικόνα 21 έδειξαν πως η ανομοιότητα των τομέων Α και Β 

ανήλθε στο 59% και οφειλόταν στα τάξα Peyssonnelia sp.1, turf-forming algae, 

Lithophyllum sp., Phorbas tenacior, Serpulidae, Spirastrella cunctatrix, Peyssonnelia 

sp.2, Hexadella pruvoti, Fasciospongia cavernosa, Agelas oroides, Spongia virgultosa. 

Οι τομείς B και C διέφεραν κατά 47% εξαιτίας των τάξων Ircinia paucifilamentosa, 

Peyssonnelia sp.1, Lithophyllum sp., Ircinia oros, Petrosia ficiformis, Phorbas tenacior, 

Haliclona mucosa, Didemnum sp., Axinella damicornis και Hexadella pruvoti. Οι 

τομείς C και D εμφάνισαν τη μεγαλύτερη ανομοιότητα 61% η οποία αποδόθηκε στα 

τάξα Spirastrella cunctatrix, Haliclona sp., κρουστώδη βρυόζωα, H. mucosa, 
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Dendroxea lenis, μη ενασβεστωμένα βρυόζωα, Ircinia paucifilamentosa και Phorbas 

tenacior. Οι τομείς C' και D διέφεραν κατά 52% εξαιτίας των τάξων Spirastrella 

cunctatrix, κρουστώδη βρυόζωα, Phorbas tenacior, Haliclona mucosa, Ircinia 

paucifilamentosa, Agelas oroides, Petrosia ficiformis. Οι τομείς C' και B' εμφάνισαν 

τη μικρότερη ανομοιότητα 45% η οποία οφειλόταν στα τάξα Ircinia 

paucifilamentosa, Phorbas tenacior, Dendroxea lenis, I. oros, Madracis pharensis, 

Haliclona sp., μη ενασβεστωμένα βρυόζωα, Peyssonnelia sp.1, Lithophyllum sp. και 

Agelas oroides. Τέλος, οι τομείς Β' και Α' διέφεραν κατά 57% λόγω των τάξων 

Peyssonnelia sp.1, Lithophyllum sp., Petrosia ficiformis, Peyssonnelia sp.1, 

κρουστώδη βρυόζωα, Phorbas tenacior, Serpulidae, turf-forming algae και 

Palmophyllum crassum. 

 

Εικόνα 21. Ανομοιότητα με βάση τον δείκτη Bray-Curtis των κοινοτήτων για ζεύγη των διαδοχικών 
τομέων του σπηλαίου. 

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA έδειξαν πως τόσο ο τομέας όσο και 

η θέση, αλλά και ο συνδυασμός αυτών, είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση στη 

δομή των βιοκοινοτήτων του σπηλαίου (Πίν. 6). Εξαίρεση αποτέλεσαν οι τομείς Α 

και Α' οι οποίοι παρουσίασαν παρόμοια σύνθεση βιοκοινοτήτων. Επίσης, οι 

κοινότητες του πατώματος διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από εκείνες των τοίχων, 

ενώ οι κοινότητες των τοίχων δεν διαφοροποιήθηκαν στη δομή τους (Πίν. 3Π, 

Παράρτημα). 

Πίνακας 6. Αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA ως προς δύο παράγοντες, τον τομέα (Se) και 
τη θέση (Po), για τη διαφοροποίηση των κοινοτήτων στο υπό μελέτη σπήλαιο (d.f.: βαθμοί 
ελευθερίας, SS: άθροισμα των τετραγώνων, MS: μέση τιμή των τετραγώνων, F: pseudo-F, P: επίπεδο 
σημαντικότητας, **επίπεδο σημαντικότητας 0,01). 

Πηγή μεταβλητότητας d.f. SS MS F P 

Se 6 57968 9661.4 17.22 0.001** 

Po 2 11235 5617.6 10.012 0.001** 

Se x Po 12 23605 1967.1 3.5061 0.001** 

Residual 42 23565 561.06   

Σύνολο 62 3    
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3.5 Οι σπόγγοι ως υποκαταστάτες για τη μελέτη των βενθικών κοινοτήτων 
των σπηλαίων  

Γενικά, οι δείκτες ποικιλότητας των σπόγγων παρουσίασαν παρόμοιο πρότυπο με 

αυτούς του συνόλου της βιοκοινότητας του σπηλαίου, με εξαίρεση τον αριθμό 

ειδών στους τοίχους που παρουσίασε κάποια διαφοροποίηση (σύγκρινε Εικ. 22 με 

Εικ. 18). Υπήρχε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στους τρεις 

δείκτες ποικιλότητας που υπολογίστηκαν για τη συνολική βιοκοινότητα και για τους 

σπόγγους ξεχωριστά (Πίν. 7). 

 

Πίνακας 7. Συντελεστής συσχέτισης Spearman ανάμεσα στις τιμές των δεικτών αριθμός ειδών (S), 
ποικιλότητα Shannon-Wiener (H’) και ομοιομορφία κατανομής ειδών (J’) για το σύνολο της 
βιοκοινότητας και τις τιμές των ίδιων δεικτών για τη συνεύρεση των σπόγγων (S-P, H’-P και J’-P 
αντίστοιχα) (**επίπεδο σημαντικότητας 0,01). 

 S & S-P  H’ & H’-P  J’ & J’-P  

Spearman's rho 0,650 0,685 0,542 

Sig. (2-tailed) 0,000** 0,000** 0,000** 

N 63 63 63 

 

Η μορφολογική ποικιλότητα των σπόγγων (MD) παρουσίασε παρόμοιο πρότυπο 

τόσο για το σύνολο των θέσεων όσο και εξετάζοντας τους τοίχους ξεχωριστά, με 

μικρή διαφοροποίηση στο πάτωμα (Εικ. 22). Μειώθηκε από τον τομέα Α προς τον C 

και έπειτα αυξήθηκε προς τον D, ενώ αυξήθηκε από την είσοδο προς το εσωτερικό 

στη δεύτερη διατομή (A’-D) (Εικ. 22Α, Β, Γ). Η μέση τιμή της μορφολογικής 

ποικιλότητας ήταν μεγαλύτερη στους τοίχους (αριστερός: 0,71, δεξιός: 0,68) από 

ό,τι στο πάτωμα (0,45). 

Η μορφολογική ποικιλότητα των σπόγγων συσχετίστηκε θετικά και στατιστικά 

σημαντικά με τον αριθμό ειδών σπόγγων και την ποικιλότητα Shannon τόσο των 

σπόγγων όσο και του συνόλου της βιοποικιλότητας του σπηλαίου. Πιο ισχυρή ήταν 

η συσχέτιση της MD με τον Η' των σπόγγων (0,612). Ωστόσο, δεν υπήρξε συσχέτισή 

της με τον αριθμό ειδών του συνόλου της βιοποικιλότητας του υπό μελέτη 

σπηλαίου (Πίν. 8). 

 

Πίνακας 8. Συντελεστής συσχέτισης Spearman της μορφολογικής ποικιλότητας των σπόγγων με τον 
αριθμό ειδών (S) και την ποικιλότητα Shannon-Wiener (H’) για το σύνολο της βιοκοινότητας και για 
τη συνεύρεση των σπόγγων (S-P και H’-P αντίστοιχα) στο υπό μελέτη σπήλαιο (**επίπεδο 
σημαντικότητας 0,01). 

 S  H’  S-P  H'-P 

Spearman's rho 0,92 0,370 0,331 0,612 

Sig. (2-tailed) 0,475 0,003** 0,008** 0,000** 

N 63 63 63 63 
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Εικόνα 22. Αριθμός (S), ομοιομορφία κατανομής ειδών (J'), ποικιλότητα (H') και μορφολογική 
ποικιλότητα (MD) για την κοινότητα των σπόγγων σε κάθε τομέα του σπηλαίου. 
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Ο αριθμός ειδών και ο δείκτης ποικιλότητας Shannon των σπόγγων μεταβάλλονταν 

στατιστικώς σημαντικά σε σχέση με τον τομέα, τη θέση αλλά και τον συνδυασμό 

αυτών. Ο δείκτης Pielou των σπόγγων παρουσίασε στατιστικά σημαντική μεταβολή 

μόνο σε σχέση με τον τομέα, ενώ η μορφολογική ποικιλότητα μεταβαλλόταν 

σημαντικά τόσο σε σχέση με τον τομέα όσο και με τη θέση, αλλά όχι και με τον 

συνδυασμό αυτών (Πίν. 9). Αναλυτικά αποτελέσματα των αναλύσεων pair-wise 

δίνονται στο Παράρτημα (Πίν. 5Π, 6Π, Παράρτημα). 

 

Πίνακας 9. Αποτελέσματα της δοκιμασίας PERANOVA ως προς δύο παράγοντες, τον τομέα (Se) και τη 
θέση (Po), για τους δείκτες ποικιλότητας των σπόγγων (d.f.: βαθμοί ελευθερίας, F: pseudo-F τιμή της 
κατανομής F, p: επίπεδο σημαντικότητας, S: αριθμός ειδών, H': ποικιλότητα ειδών, J': ομοιομορφία 
κατανομής ειδών, MD: μορφολογική ποικιλότητα, **επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05). 

  S H’ J’ MD 

Πηγή 
μεταβλητότητας 

d.f. F p F p F p F p  

Se 6 4,2391 0,004** 7,8931 0,001** 3,1038 0,01* 4,7967 0,001** 

Po 2 20,466 0,001** 19,28 0,001** 2,3589 0,091 10,643 0,003** 

Se x Po 12 2,2391 0,026* 3,5543 0,002** 1,7542 0,95 1,3399 0,236 

Residual 42         

Σύνολο 62         

 

Η πολυδιάστατη χωρική ταξιθέτηση (MDS), υπολογισμένη μόνο για την κοινότητα 

των σπόγγων, διαχώρισε τα πλαίσια σε 3 ομάδες (Εικ. 23). Και πάλι τα πλαίσια των 

πατωμάτων των δύο εισόδων ομαδοποιήθηκαν ξεχωριστά (ομάδα 1) με ομοιότητα 

33,28%. Όμως οι άλλες δυο ομάδες δεν παρουσίασαν σαφή και ξεκάθαρο 

διαχωρισμό, αλλά είχαν μεγάλο βαθμό αλληλεπικάλυψης. Ως ενιαία ομάδα 2 είχαν 

ομοιότητα 44,12%. 

Η ανάλυση SIMPER αποκάλυψε ότι τα είδη Fasciospongia cavernosa και Agelas 

oroides συνέβαλαν στην ομοιότητα των πλαισίων της ομάδας 1, ενώ 6 ήταν τα είδη 

σπόγγων που διαμόρφωσαν το 50% της ανομοιότητας ανάμεσα στις 2 ευρύτερες 

ομάδες. Το είδος Fasciospongia cavernosa είχε μεγαλύτερη κάλυψη στην ομάδα 1, 

ενώ τα είδη Spirastrella cunctatrix και Agelas oroides είχαν μεγαλύτερη κάλυψη 

στην ομάδα 2. Οι σπόγγοι Phorbas tenacior, Terpios gelatinosa και Petrosia ficiformis 

δεν συναντήθηκαν στα πλαίσια της ομάδας 1. 
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Εικόνα 23. Ανάλυση MDS, μόνο για τους σπόγγους, που απεικονίζει την ομοιότητα των 
φωτογραφικών πλαισίων με βάση τη μέση ποσοστιαία κάλυψη στις διάφορες θέσεις των τομέων του 
σπηλαίου. 

 

Αντιστοίχως με το σύνολο της χλωρίδας και της πανίδας, έτσι και για τους σπόγγους 

μόνο, τα αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA έδειξαν πως ο τομέας, η θέση 

αλλά και ο συνδυασμός τους είχαν σημαντική επίδραση στη δομή των κοινοτήτων 

(Πίν. 10). Μόνη εξαίρεση οι τομείς Α και Α' που, και σε αυτή την περίπτωση, δεν 

διέφεραν σημαντικά. Σε ό,τι αφορά στη θέση, οι σημαντικές διαφορές των τοίχων 

από το πάτωμα ήταν που έπαιξαν ρόλο στα πρότυπα ομαδοποίησης. Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων pair-wise στο Παράρτημα (Πίν. 7Π, 8Π,  Παράρτημα).  

 
Πίνακας 10. Αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA ως προς δύο παράγοντες, τον τομέα και τη 
θέση, για τη συνεύρεση των σπόγγων στο υπό μελέτη σπήλαιο (d.f.: βαθμοί ελευθερίας, SS: 
άθροισμα των τετραγώνων, MS: μέση τιμή των τετραγώνων, F: pseudo-F, P: επίπεδο σημαντικότητας, 
**επίπεδο σημαντικότητας 0,01). 

Πηγή μεταβλητότητας d.f. SS MS F P 

Τομέας (Se) 6 45109 7518,2 7,7497 0,001** 

Θέση (Po) 2 10028 5014,2 5,1686 0,001** 

Se x Po 12 31346 2612,1 2,6926 0,001** 

Residual 42 40746 970,13   

Σύνολο 62 1.2723E5    

 

Η συσχέτιση βάσει του συντελεστή του Spearman ανάμεσα στους τριγωνικούς 

πίνακες ομοιότητας (RELATE) για τη συνεύρεση των σπόγγων και το σύνολο της 

βιοκοινότητας, ήταν θετική και στατιστικά σημαντική (Rho: 0,896 P: 0,001). 
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4. Συζήτηση 

4.1 Σύνθεση βενθικών βιοκοινοτήτων  

4.1.1 Βιοποικιλότητα 

Tο υπό μελέτη σπήλαιο φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα με 47 τάξα εδραίας 

χλωρίδας και πανίδας. Σε αυτό καταγράφηκαν χαρακτηριστικά είδη της 

κοραλλιγενούς βιοκοινότητας (C) και της βιοκοινότητας των ημισκοτεινών σπηλαίων 

(GSO) (sensu Pérès & Picard, 1949), όπως για παράδειγμα τάξα ροδοφυκών που 

αποτελούν δομικά συστατικά της πρώτης (Ballesteros, 2006). Επίσης, στα 

φωτογραφικά πλαίσια βρέθηκε το 16% των καταγεγραμμένων ειδών των 

μεσογειακών σπηλαιόβιων κερατόσπογγων (Manconi et al., 2013). Ανάμεσα σε 

αυτούς, βρέθηκε το είδος Ircinia paucifilamentosa, το οποίο είναι ενδημικό στην 

περιοχή του Αιγαίου (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015). Ακόμη, βρέθηκε σπόγγος 

της οικογένειας Corallistidae, ο οποίος όμως δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθεί σε 

επίπεδο είδους από τα φωτογραφικά δείγματα. Παρόλα αυτά, θα είχε ενδιαφέρον ο 

ταξινομικός του προσδιορισμός καθώς μορφολογικά μοιάζει με σπάνιο είδος που 

βρέθηκε σε σπήλαιο της Σαρδηνίας (Manconi & Serusi, 2008). 

4.1.2 Βιοτική κάλυψη 

Η βιοτική κάλυψη μειωνόταν από τις εισόδους προς το εσωτερικό του σπηλαίου, 

χωρίς όμως να παρατηρείται απότομη πτώση της, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα 

περισσότερα βυθισμένα αδιέξοδα σπήλαια (Riedl, 1966; Balduzzi et al., 1989; Martí 

et al., 2004; Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015). Αυτό έχει άμεση σχέση με τα 

γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του σπηλαίου (ημιβυθισμένο σπήλαιο με μικρό 

βάθος και δύο μεγάλες εισόδους) τα οποία συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διείσδυση 

του φωτός και την ανανέωση του νερού μέσω του κυματισμού έως το εσωτερικό 

του. Αντιθέτως, έχει δειχθεί ότι σε βυθισμένα, αλλά και ημιβυθισμένα, αδιέξοδα 

σπήλαια με μία είσοδο, η ένταση του φωτός και η κίνηση του νερού παρουσιάζουν 

έντονη μείωση προς στο εσωτερικό (Balduzzi et al., 1989; Corriero et al., 2000). Η 

ιδιαίτερη τοπογραφία κάθε σπηλαίου αποτελεί κύριο παράγοντα που διαμορφώνει 

τα πρότυπα διαβάθμισης των κοινοτήτων που φιλοξενούνται σε αυτό. Κάθε 

τοπογραφική μεταβολή, μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας, προκαλεί διαβάθμιση των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων η οποία, με τη σειρά της, συμβάλλει στη δημιουργία 

της παρατηρούμενης χωρικής ετερογένειας των βενθικών βιοκοινοτήτων 

(Benedetti-Cecchi et al., 1996). 

Εκτός από τη διαφοροποίηση κατά μήκος του σπηλαίου σε σχέση με την απόσταση 

από την είσοδο, παρατηρούνται διαφορές και μεταξύ των θέσεων (πάτωμα και 

κάθετοι τοίχοι). Συγκεκριμένα, στο πάτωμα συμβαίνει έντονη ιζηματαπόθεση, 

αποτέλεσμα που συμφωνεί με την οπτική παρατήρηση του δαπέδου του σπηλαίου 

κατά τις εργασίες πεδίου (Β. Γεροβασιλείου, προσωπική επικοινωνία), το οποίο, 
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όπως αναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται από βράχους και πέτρες με αμμώδες 

υπόστρωμα στο ενδιάμεσο. Αντιθέτως, η κλίση των κάθετων τοίχων δεν ευνοεί την 

απόθεση του ιζήματος, που ενδεχομένως είναι αυξημένη στο εσωτερικό άκρο του 

σπηλαίου λόγω των ρευμάτων που εξακολουθούν να δρουν εξαιτίας της μορφής 

του. Η μελέτη των κοινοτήτων κινητού υποστρώματος στο εσωτερικό του σπηλαίου 

παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι 

μπορεί να φιλοξενούν αφθονία μακροπανιδικών ειδών, ίσως και μεγαλύτερη από 

ό,τι τα ιζήματα της γειτονικής εξωτερικής περιοχής, εξαιτίας της αυξημένης 

περιβαλλοντικής σταθερότητας εντός του σπηλαίου (Navarro-Barranco et al., 2014). 

Σε ό,τι αφορά στις επικρατούσες ομάδες οργανισμών και στο πρότυπο κάλυψής 

τους, όπως και σε άλλες έρευνες θαλάσσιων σπηλαίων (π.χ. Bussotti et al., 2006), 

έτσι και στην Τρύπια Σπηλιά οι ομάδες με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση ήταν οι 

σπόγγοι και τα μακροφύκη. 

4.1.2α Σπόγγοι και μακροφύκη 

Οι σπόγγοι κυριαρχούν στο ενδιαίτημα των θαλάσσιων σπηλαίων, τόσο από 

πλευράς αριθμού ειδών όσο και κάλυψης υποστρώματος (Sarà, 1968; Martí et al., 

2004; Bussotti et al., 2006). Μάλιστα, το 45,7% των μεσογειακών σπόγγων έχουν 

καταγραφεί σε σπήλαια (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2012). Το πρότυπο κάλυψης 

των σπόγγων, με αύξηση από τις εισόδους έως το μέσο και μετέπειτα μείωση προς 

το εσωτερικό, συμφωνεί με αντίστοιχη έρευνα χωρίς όμως την απότομη πτώση στο 

απώτερο άκρο του σπηλαίου (Corriero et al., 2000). Παρόλες τις αυξομειώσεις, οι 

σπόγγοι δεν παύουν να καλύπτουν σημαντικό ποσοστό του υποστρώματος σε όλο 

το μήκος του σπηλαίου, όπως έχει βρεθεί και από άλλους ερευνητές (Harmelin, 

1997). 

Τα μακροφύκη συναντώνται μόνο στις καλά φωτισμένες ζώνες της εισόδου των 

σπηλαίων. Σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από την είσοδο, σε συνθήκες αμυδρού 

φωτός, ευδοκιμούν συγκεκριμένα τα κρουστώδη ενασβεστωμένα ροδοφύκη που 

αποτελούν τους δομικούς λίθους της κοραλλιγενούς κοινότητας (Ballesteros, 2006). 

Έτσι και στο συγκεκριμένο σπήλαιο, τα μακροφύκη επικρατούν στις εισόδους και 

στα πρώτα μέτρα, ενώ παύουν να καταγράφονται μετά τα 10-15 m από αυτές, και 

στη συνέχεια αντικαθιστώνται από τους σπόγγους, οι οποίοι επωφελούνται από την 

σταδιακή εξαφάνιση των φυκών με τα οποία ανταγωνίζονται για χώρο (Cinelli et al., 

1977; Corriero et al., 2000). 

4.1.2β Ανθόζωα 

Κυρίαρχη ομάδα στα σπήλαια αποτελούν και τα ανθόζωα, κυρίως αυτά της τάξης 

Scleractinia. Περίπου το 27% των μεσογειακών ανθοζώων και 58% των 

σκληρακτινίων έχουν βρεθεί σε σπήλαια (Γεροβασιλείου κ.α., 2012). Παρόλα αυτά, 

στο υπό μελέτη σπήλαιο η κάλυψη του υποστρώματος από αυτή την ομάδα 
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οργανισμών ήταν ελάχιστη, με εξαίρεση τον δεξί τοίχο του τομέα Β όπου 

καταγράφηκε φάση του σκληρακτινίου Leptopsammia pruvoti (2%) και τον αριστερό 

τοίχο του τομέα Β' που παρατηρήθηκε φάση του Madracis pharensis (16%). Το 

τελευταίο είναι είδος πιο κοινό στην ανατολική Μεσόγειο (Pérès, 1967; 

Gerovasileiou et al., 2015a). Σύμφωνα με τους Γεροβασιλείου κ.α. (2012) το 

ποσοστό κάλυψης των ανθοζώων είναι μεγαλύτερο σε οροφές (εφόσον πρόκειται 

για βυθισμένα σπήλαια) και επιφάνειες με αρνητική κλίση, γεγονός που 

ενδεχομένως εξηγεί το αυξημένο ποσοστό σκληρακτινίων σε τμήματα των τοίχων 

της Τρύπιας Σπηλιάς που σχηματίζουν εσοχές με αρνητική κλίση. Τα σκληρακτίνια 

φαίνεται να διαβιούν σε στενή επαφή με τους σπόγγους, χωρίς όμως ενδείξεις 

ανταγωνισμού ή αλληλεπικάλυψης (Pansini & Pronzato, 1990). 

4.1.2γ Βρυόζωα 

Τα θαλάσσια σπήλαια φιλοξενούν σημαντικό ποσοστό της μεσογειακής 

βιοποικιλότητας των βρυοζώων (56,4%, Gerovasileiou & Voultsiadou, 2014). Στην 

Τρύπια Σπηλιά τα βρυόζωα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη κάλυψη στο ενδιάμεσο 

τμήμα του σπηλαίου, μεταξύ 10 και 30 m από τις εισόδους, που φαίνεται να 

αντιστοιχεί στις βιοκοινότητες C και GSO (βλέπε Κεφ. 4.2). Σε αυτή περίπου την 

απόσταση (12-40 m) παρουσίασαν μεγάλη κάλυψη (με αισθητά αυξημένο ποσοστό 

σε σχέση με την Τρύπια Σπηλιά) τα βρυόζωα και σε ρηχό σπήλαιο των μεσογειακών 

γαλλικών ακτών (Harmelin, 1997). Αντιθέτως, οι Harmelin et al. (1985) κατέγραψαν 

φάσεις βρυοζώων στη μεταβατική ζώνη μεταξύ των βιοκοινοτήτων GSO και GO, ενώ 

οι Balduzzi et al. (1989) τις συνάντησαν εντός της GO σε συγκεκριμένα 

μικροενδιαιτήματα που είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας της ιδιαίτερης μορφολογίας 

του σπηλαίου που μελέτησαν. 

4.1.2δ Πολύχαιτοι 

Οι πολύχαιτοι της οικογένειας Serpulidae δεν παρουσιάζουν μεγάλη κάλυψη στο 

εσωτερικό του συγκεκριμένου σπηλαίου, όπως συμβαίνει συνήθως στο σκοτεινό 

εσωτερικό βυθισμένων σπηλαίων (Harmelin, 1985; Gerovasileiou et al., 2014). Οι 

Harmelin et al. (1985) επισημαίνουν πως από τη θεαματική μείωση του ποσοστού 

βιοτικής κάλυψης, της βιομάζας και του αριθμού ειδών, που σηματοδοτεί τη 

μετάβαση από την βιοκοινότητα GSO στην GO, εξαιρούνται οι πολύχαιτοι 

Serpulidae. Εφόσον όμως η τοπογραφία του υπό μελέτη σπηλαίου δεν εξασφαλίζει 

τις συνθήκες σκότους, ολιγοτροφίας και απομόνωσης που συμβάλλουν στον 

σχηματισμό της καθαυτό βιοκοινότητας GO στο εσωτερικό, δεν παρατηρείται και 

κυριαρχία των πολυχαίτων. 
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4.2 Χωρικά πρότυπα οικολογικής διαβάθμισης 

Από την ομαδοποίηση των πλαισίων προέκυψαν ομάδες που φαίνεται να 

αντιστοιχούν στην κοραλλιγενή βιοκοινότητα (C) της ζώνης των δύο εισόδων, όπου 

επικρατούσαν τα ροδοφύκη (π.χ. Peyssonnelia και Lithophyllum spp.) και στη 

βιοκοινότητα των ημισκοτεινών σπηλαίων (GSO), όπου κυριαρχούσαν οι σπόγγοι 

(π.χ. Spirastrella cunctatrix και Agelas oroides), που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 

τμήμα του σπηλαίου (sensu Pérès & Picard, 1949). Ωστόσο, το πρότυπο ζώνωσης 

στην Τρύπια Σπηλιά είναι λιγότερο ξεκάθαρο σε σχέση με τα εντελώς βυθισμένα 

σπήλαια, καθώς παρατηρήθηκαν μεταβατικές ζώνες και κατά τόπους αποκλίσεις, 

λόγω της επικράτησης διαφορετικών οργανισμικών ομάδων, γεγονός που θα πρέπει 

να αποδοθεί στη διαμόρφωση των αβιοτικών συνθηκών εξαιτίας της ιδιαίτερης 

γεωμορφολογίας του σπηλαίου. Συγκεκριμένα, στο πάτωμα των εισόδων 

παρατηρήθηκε μια μεταβατική ζώνη με φωτόφιλα και σκιόφιλα μακροφύκη ενώ 

στον εσωτερικό τομέα του σπηλαίου παρατηρήθηκε μια ζώνη μετάβασης προς τη 

βιοκοινότητα των σκοτεινών σπηλαίων και σηράγγων (GO). Η τελευταία κοινότητα, 

η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή κάλυψη και φτωχή ποιοτική σύνθεση της 

πανίδας (μόνο σπόγγοι και πολύχαιτοι Serpulidae) και αποτελεί το απώτατο άκρο 

μιας αλληλουχίας βιοκοινοτήτων που σχετίζεται με τη σταδιακή μείωση του φωτός 

(Pérès, 1967), δεν φαίνεται να συναντάται στους τομείς του υπό μελέτη σπηλαίου 

που εξετάστηκαν, όπου δεν επικρατούν συνθήκες απόλυτου σκότους. 

Η μοναδικότητα της τοπογραφίας κάθε σπηλαίου, που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη 

διαμόρφωση των χωρικών προτύπων βιοποικιλότητας (Bussotti et al., 2006), 

τονίζεται και στην παρούσα περίπτωση κατά την οποία παρατηρούμε ομαδοποίηση 

των πατωμάτων των εισόδων και τον διαχωρισμό τους από τους αντίστοιχους 

τοίχους. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη μεγαλύτερη κάλυψη των πατωμάτων των 

εισόδων από μακροφύκη, καθώς φαίνεται πως η θέση αυτή στο συγκεκριμένο 

σπήλαιο εξασφαλίζει περισσότερο φως σε σχέση με τους αντίστοιχους τοίχους που 

είναι πιο σκιεροί αν και βρίσκονται επίσης στην είσοδο. Ακόμη, η ομαδοποίηση των 

πλαισίων του δεξιού τοίχου του τομέα Β με την ομάδα του ημισκοτεινού 

εσωτερικού θαλάμου θα πρέπει να οφείλεται στο κοίλωμα που σχηματίζεται στο 

σημείο αυτό, με αποτέλεσμα να επικρατούν τοπικά σκιερότερες συνθήκες. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Bell (2002) σε ημιβυθισμένο σπήλαιο του Ατλαντικού, 

διαφορετικοί αβιοτικοί παράγοντες ασκούν διαφορετική επίδραση στη δομή των 

κοινοτήτων σε κάθε περιοχή του σπηλαίου. Έτσι, για δεδομένο βάθος σπηλαίου, η 

επίδραση του φωτός ελέγχεται από την απόσταση από την είσοδο. Αντιστοίχως, η 

επίδραση του βαθμού έκθεσης στον αέρα, που έχει σχέση με την παλίρροια, 

ελέγχεται από το βάθος, ενώ της ροής του νερού από την ύπαρξη στενωμάτων ή και 

ρηχότερων σημείων. Συνολικά δηλαδή, από τη μορφολογία και την ιδιαίτερη 

τοπογραφία του σπηλαίου. Πρόσφατες μελέτες σε σπήλαια του βορείου Αιγαίου 

επισημαίνουν επίσης τον ρόλο της τοπογραφίας των σπηλαίων γενικά στη 
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διαμόρφωση των χωρικών προτύπων διαβάθμισης των βιοκοινοτήτων που 

φιλοξενούν (Gerovasileiou et al., 2013a, c; Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015). 

4.3 Χωρικά πρότυπα ποικιλότητας 

Το παρατηρούμενο πρότυπο της αρχικής αύξησης του αριθμού ειδών από την 

είσοδο έως τα 15 m και της μετέπειτα μείωσης έως το εσωτερικό του σπηλαίου, 

συμφωνεί και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, τόσο σε ημιβυθισμένα όσο και 

σε εντελώς βυθισμένα θαλάσσια σπήλαια της Μεσογείου (Martí et al., 2004; 

Bussotti et al., 2006). Αντιθέτως, σε άλλα σπήλαια καταγράφηκε συνεχής μείωση 

του δείκτη S (Pansini et al., 1977; Balduzzi et al., 1989; Martí et al., 2004) ή ακόμα 

και αύξησή του (Martí et al., 2004) προς το εσωτερικό. Αντίστοιχο πρότυπο, 

αύξησης του S έως το μέσο και μείωσης έως το εσωτερικό, καταγράφηκε και για τον 

αριθμό ειδών των σπόγγων, γεγονός που έχει παρατηρηθεί τόσο σε ημιβυθισμένα 

όσο και σε εντελώς βυθισμένα σπήλαια της Μεσογείου και του Ατλαντικού (Corriero 

et al., 2000; Bell, 2002; Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015). 

Ο δείκτης ποικιλότητας Shannon παρουσιάζει αυξομειώσεις αντίστοιχες με αυτές 

που κατέγραψαν οι Balduzzi et al. (1989), όμως με τη διαφορά ότι στην Τρύπια 

Σπηλιά η γενική τάση είναι αυξητική. Αντίστοιχο πρότυπο αύξησης προς το 

εσωτερικό εμφανίζει και η ποικιλότητα των σπόγγων, όπως έχει παρατηρηθεί και σε 

κάποια σπήλαια (Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015), ενώ είναι αντίθετο σε άλλες 

περιπτώσεις (Bell, 2002; Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015). 

Γενικά, παρά τις διαφοροποιήσεις που αναφέρθηκαν, όλοι οι παραπάνω ερευνητές 

καταλήγουν στο ότι η αύξηση της ποικιλότητας στο μεσαίο τμήμα των σπηλαίων 

έχει σχέση με την αντικατάσταση των μακροφυκών από ζωικούς εδραίους 

οργανισμούς εξαιτίας της μείωσης του εισερχόμενου φωτός. Αντιθέτως, η μείωση 

της ποικιλότητας που παρατηρείται στο εσωτερικό πιθανόν να σχετίζεται με τη 

μειωμένη κυκλοφορία του νερού που συνεπάγεται λιγότερη τροφή για τους 

αιωρηματοφάγους και διηθηματοφάγους οργανισμούς, αλλά και μικρότερη 

διασπορά προνυμφών (Palau et al, 1991). 

Η ομοιομορφία κατανομής των ειδών είναι μεγαλύτερη στο εσωτερικό του 

σπηλαίου, τόσο για τους σπόγγους όσο και για το σύνολο της βιοποικιλότητας, 

όπως έχουν δείξει και άλλες μελέτες (Balduzzi et al., 1989; Bell, 2002; Gerovasileiou 

& Voultsiadou, 2015). Αυτό δείχνει πως στο εσωτερικό του σπηλαίου δεν 

επικρατούν λίγα συγκεκριμένα είδη, δηλαδή είδη με μεγαλύτερη κάλυψη ή 

περισσότερα άτομα από άλλα, όπως αντιθέτως συμβαίνει στις εισόδους όπου 

σαφώς επικρατούν τα μακροφύκη. 

Τα παρατηρούμενα χωρικά πρότυπα ποικιλότητας αποδείχθηκε πως επηρεάζονται 

τόσο από τον τομέα του σπηλαίου όσο και από τη θέση μέσα σε κάθε τομέα. Γενικά, 

οι δείκτες παρουσίασαν παρόμοια πρότυπα αυξομείωσης στους απέναντι τοίχους, 

ενώ διαφοροποιήθηκαν στον πυθμένα όπου και καταγράφηκαν μικρότερες τιμές 
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των δεικτών. Οι περισσότερες ποσοτικές έρευνες μέχρι σήμερα εξετάζουν τη 

διαμόρφωση της οικολογικής διαβάθμισης μόνο σε σχέση με την απόσταση από την 

είσοδο, ενώ ελάχιστες είναι εκείνες που έχουν εντοπίσει διαφορές ανάμεσα (i) 

στους απέναντι τοίχους του σπηλαίου (Dellow & Cassie, 1955), (ii) στον πυθμένα και 

τους τοίχους (Russ & Rützler, 1959) και (iii) στους τοίχους και την οροφή 

(Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015). 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιβεβαιώνει και η παρούσα έρευνα είναι πως το 

περιβάλλον των σπηλαίων παρουσιάζει έντονη εσωτερική διαφοροποίηση καθώς 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλά μικροενδιαιτήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της 

ιδιαίτερης τοπογραφίας σε κάθε σημείο (Sarà, 1974). Κάθε σπήλαιο είναι ένα 

μοναδικό, ξεχωριστό ενδιαίτημα που δομείται από τοπικά προσδιορισμένες 

υδρογραφικές διεργασίες (Slattery et al., 2013). Αυτή η μοναδικότητα έχει ως 

αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, τα παρατηρούμενα πρότυπα διαβάθμισης των 

βενθικών βιοκοινοτήτων να μην μπορούν να εξηγηθούν μόνο με βάση τον τύπο του 

σπηλαίου ή τη γεωγραφική περιοχή όπου αυτό εντοπίζεται, αλλά από τη 

συγκεκριμένη μικρο-τοπογραφία σε κάθε σημείο του. Για αυτόν τον λόγο, έχει 

μεγάλη αξία η δυνατότητα ακριβούς τρισδιάστατης απεικόνισης της τοπογραφίας 

των σπηλαίων (Gerovasileiou et al., 2013b) ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή και 

να ερμηνευτεί η χωρική ετερογένεια των βενθικών βιοκοινοτήτων. 

4.4 Οι σπόγγοι ως υποκαταστάτες για τη μελέτη των βενθικών 
βιοκοινοτήτων των σπηλαίων 

Η χρήση υποκαταστατών για την ταχεία εκτίμηση της βιοποικιλότητας σε θαλάσσιες 

βενθικές κοινότητες αποτελεί αντικείμενο έρευνας εδώ και χρόνια. Οι προσπάθειες 

εστιάζονται στην εύρεση των κατάλληλων ταξινομικών ομάδων (μαλάκια, 

καρκινοειδή, πολύχαιτοι, εχινόδερμα) που κυριαρχούν σε διαφορετικά 

ενδιαιτήματα και τη χρήση της ποικιλότητας των ειδών (ή και ανώτερων 

ταξινομικών βαθμίδων) των συγκεκριμένων αντί του συνόλου της βιοποικιλότητας 

(Olsgard & Somerfield, 2000; Magierowski & Johnson, 2006). Στις κοινότητες του 

σκληρού υποστρώματος των σπηλαίων, αυτή η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για 

τους σπόγγους, με θετικά αποτελέσματα (Γεροβασιλείου, 2014). Τα αποτελέσματα 

της παρούσας εργασίας ενισχύουν το συμπέρασμα ότι οι σπόγγοι θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως υποκαταστάτης για τη μελέτη των κοινοτήτων των σπηλαίων, 

τουλάχιστον σε σπήλαια του Αιγαίου και περιοχές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, 

καθώς τα χωρικά πρότυπα ποικιλότητας των σπόγγων είναι αντίστοιχα με εκείνα για 

το σύνολο της βενθικής κοινότητας (βλέπε Κεφ. 4.3) και η σχέση των δεικτών 

ποικιλότητας είναι θετική και στατιστικά σημαντική. Επίσης θετική και στατιστικά 

σημαντική είναι και η συσχέτιση των τριγωνικών πινάκων ομοιότητας των 

δειγμάτων, γεγονός που ενισχύει το παραπάνω συμπέρασμα. Αντίστοιχα ήταν και 

τα αποτελέσματα της πολυδιάστατης χωρικής ταξιθέτησης των δειγμάτων του 

συνόλου της βενθικής κοινότητας και των σπόγγων ξεχωριστά, χωρίς όμως τον 
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σαφή διαχωρισμό των ομάδων του ενδιάμεσου και του εσωτερικού του σπηλαίου 

στην περίπτωση της συνεύρεσης των σπόγγων. Αυτή η απόκλιση φαίνεται να 

οφείλεται στο γεγονός ότι και στις δυο αυτές περιοχές του συγκεκριμένου σπηλαίου 

επικρατούν τα ίδια σκιόφιλα είδη σπόγγων. 

Οι Bell & Barnes (2001), αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν στην 

ταυτοποίηση των σπόγγων (ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού, αυξημένος χρόνος 

υποβρύχιας παραμονής και εργαστηριακής ανάλυσης, τραυματισμός δειγμάτων στο 

περιβάλλον), έδειξαν ότι, σε περιοχές εκτός σπηλαίων, η μορφολογική ποικιλότητα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των χωρικών προτύπων των συνευρέσεων 

των σπόγγων, αντικαθιστώντας την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία της 

συλλογής και του προσδιορισμού των διαφορετικών ειδών. Αντίστοιχη έρευνα 

πραγματοποιήθηκε και σε υποθαλάσσια σπήλαια της ανατολικής Μεσογείου 

(Gerovasileiou & Voultsiadou, 2015), όπου βρέθηκε θετική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση της μορφολογικής ποικιλότητας των σπόγγων με τον αριθμό και την 

ποικιλότητα των ειδών τους. Αντιθέτως, αντίστοιχη συσχέτιση δεν βρέθηκε σε 

σπήλαια τροπικών περιοχών του Ινδικού (Bell & Barnes, 2002). Τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας φανερώνουν συσχέτιση της μορφολογικής ποικιλότητας των 

σπόγγων με τον αριθμό και την ποικιλότητα των ειδών (ισχυρότερη για την 

ποικιλότητα), δείχνοντας πως ο δείκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

υποκαταστάτης για τη μελέτη της ποικιλότητας της συνεύρεσης των σπόγγων. Δεν 

φαίνεται να ισχύει το ίδιο για το σύνολο των βενθικών κοινοτήτων της Τρύπιας 

Σπηλιάς και αυτό πιθανώς οφείλεται στη μεγάλη παρουσία αφενός των 

μακροφυκών (καθώς πρόκειται για ρηχό και φωτεινότερο σπήλαιο) και αφετέρου 

των κρουστωδών μορφοτύπων σπόγγων (εξαιτίας της έντονης κυκλοφορίας του 

νερού από τις εισόδους). Οι κρουστώδεις μορφότυποι κυριαρχούν σε σημεία του 

σπηλαίου όπου τα ρεύματα είναι έντονα (Bell, 2002), αντικαθιστώντας τις πιο 

ευαίσθητες μορφές, όπως οι δενδροειδείς, με μικρή βάση προσκόλλησης στο 

υπόστρωμα (Bell & Barnes, 2000). 

4.5 Γενικά συμπεράσματα 

Αυτή η πρώτη ποσοτική έρευνα σε ημιβυθισμένο σπήλαιο του βορείου Αιγαίου 

αποτελεί μια συμβολή στην ελάχιστα μελετημένη βιοποικιλότητα των σπηλαίων της 

ανατολικής Μεσογείου, αποτελώντας μια βάση για πραγματοποίηση συγκριτικών 

μελετών σε διαφορετικούς μορφολογικούς τύπους θαλάσσιων σπηλαίων σε όλη την 

έκταση της λεκάνης. 

Τα γενικά βιοτικά χαρακτηριστικά της Τρύπιας Σπηλιάς (συνολική βιοτική κάλυψη 

του υποστρώματος, επικρατούσες ομάδες οργανισμών και πρότυπο κάλυψης 

κυρίαρχων ομάδων) είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων 

ερευνών σε ημιβυθισμένα σπήλαια της Μεσογείου. Διαφορές παρατηρήθηκαν σε 

σχέση με εντελώς βυθισμένα αδιέξοδα σπήλαια, οι οποίες προκύπτουν από τις 
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διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες φωτισμού και κυκλοφορίας του νερού που 

διαμορφώνει η διαφορετική τοπογραφία. Επιπρόσθετα, ενισχύθηκε η άποψη ότι οι 

σπόγγοι είναι κατάλληλοι υποκαταστάτες για τη μελέτη αυτών των δυσπρόσιτων 

περιβαλλόντων, τουλάχιστον στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Η χρήση τους 

μπορεί να συμβάλλει στην παράκαμψη πολλαπλών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζονται στο πεδίο και στο εργαστήριο. 

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, και από την παρούσα έρευνα η μοναδικότητα που 

χαρακτηρίζει τα θαλάσσια σπήλαια. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη 

συνέχισης της έρευνας σε περισσότερα σπήλαια διαφορετικών τύπων και 

τοποθεσιών στην ανατολική Μεσόγειο, ώστε να διευρυνθεί η βάση των διαθέσιμων 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη βιοπαρακολούθηση, τον σχεδιασμό 

διαχειριστικών προγραμμάτων και την εφαρμογή αιτιολογημένων και 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων προστασίας. 
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6. Παράρτημα 
Πίνακας 1Π. Δείκτες ποικιλότητας που διέφεραν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στους τομείς 
(Sector) σύμφωνα με την ανάλυση pair-wise της PERANOVA (S: αριθμός ειδών, H’: ποικιλότητα 
ειδών, J’: ομοιομορφία κατανομής ειδών). 
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Πίνακας 2Π. Δείκτες ποικιλότητας που διέφεραν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις θέσεις 
(Position: F πάτωμα, L αριστερός τοίχος, R δεξιός τοίχος) σύμφωνα με την ανάλυση pair-wise της 
PERANOVA (S: αριθμός ειδών, H’: ποικιλότητα ειδών, J’: ομοιομορφία κατανομής ειδών). 

Position F L R 

F    

L 

**S 

**J 

**H 

  

R 

**S 

*J 

**H 

  

 

 

Πίνακας 3Π. Pair-wise αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA, ως προς τον παράγοντα τομέας 
(Sector) για τις κοινότητες του σπηλαίου (**επίπεδο σημαντικότητας 0,01). 

Sector A B C D C' B' A' 

A        

B p=0.001**       

C p=0.001** p=0.001**      

D p=0.001** p=0.001** p=0.002**     

C' p=0.001** p=0.001** p=0.003** p=0.001**    

B' p=0.001** p=0.001** p=0.001** p=0.001** p=0.001**   

A' p=0.308 p=0.001** p=0.001** p=0.001** p=0.001** p=0.001**  
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Πίνακας 4Π. Pair-wise αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA, ως προς τον παράγοντα θέση 
(Position: F πάτωμα, L αριστερός τοίχος, R δεξιός τοίχος για τις κοινότητες του σπηλαίου (**επίπεδο 
σημαντικότητας 0,01). 

Position F L R 

F    

L p=0.001**   

R p=0.001** p=0.564  

 

 

Πίνακας 5Π. Δείκτες ποικιλότητας των σπόγγων που διέφεραν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στους 
τομείς (Sector) σύμφωνα με την ανάλυση pair-wise της PERANOVA (S: αριθμός ειδών, H’: 
ποικιλότητα ειδών, J’: ομοιομορφία κατανομής ειδών, MD: μορφολογική ποικιλότητα). 

Sector A B C D C' B' A' 

A        

B *S 

**H 
      

C *S 

 

*J 

*H 

*MD 

     

D *S 

*J 

**H 

*MD 

**J 

*MD 

**J 

**H 

**MD 

    

C' **S 

**H 

*MD 

 *J 

*H 

**MD 

**J 

 

   

B' *S 

**H 
 **J 

*H 
**J 

*MD 

*MD   

A'  **S 

*H 
 **J 

**H 

*MD 

**S 

**H 

*MD 

*S 

*H 
 

 

 

Πίνακας 6Π. Δείκτες ποικιλότητας των σπόγγων που διέφεραν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις 
θέσεις (Position: F πάτωμα, L αριστερός τοίχος, R δεξιός τοίχος) σύμφωνα με την ανάλυση pair-wise 
της PERANOVA (S: αριθμός ειδών, H’: ποικιλότητα ειδών, J’: ομοιομορφία κατανομής ειδών, MD: 
μορφολογική ποικιλότητα). 

Position F L R 

F    

L 

**S 

**J 

**H 

  

R 

**S 

*J 

**H 
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Πίνακας 7Π. Pair-wise αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA, ως προς τον παράγοντα τομέας 
(Sector) για τις κοινότητες σπόγγων του σπηλαίου (**επίπεδο σημαντικότητας 0,01, * επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05). 

Sector A B C D C' B' A' 

A        

B p=0.001**       

C p=0.001** p=0.001**      

D p=0.001** p=0.001** p=0.001**     

C' p=0.001** p=0.002** p=0.035* p=0.003**    

B' p=0.003** p=0.003** p=0.002** p=0.001** p=0.006**   

A' p=0.646 p=0.002** p=0.001** p=0.001** p=0.001** p=0.001**  

 

 

Πίνακας 8Π. Pair-wise αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA, ως προς τον παράγοντα θέση 
(Position: F πάτωμα, L αριστερός τοίχος, R δεξιός τοίχος) για τις κοινότητες σπόγγων του σπηλαίου 
(**επίπεδο σημαντικότητας 0,01). 

Position F L R 

F    

L p=0.001**   

R p=0.001** p=0.579  
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Τομέας Α 

 
Τομέας Β 

 
Τομέας C 

 
Τομέας D 
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Τομέας C'  

 
Τομέας B' 

 
Τομέας A' 

 
Εικόνα 1Π. Απόψεις των βενθικών βιοκοινοτήτων της Τρύπιας Σπηλιάς. Ενδεικτικά φωτογραφικά 
πλαίσια από κάθε τομέα του σπηλαίου: Α. αριστερός τοίχος, Β. δεξιός τοίχος, Γ. πάτωμα 
(Φωτογραφίες: Β. Γεροβασιλείου). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


