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Περίληψη 

Στη Μεσόγειο πολλές θαλάσσιες περιοχές έχουν οριστεί ως προστατευόμενες 

(MPAs: Marine Protected Areas)  με σκοπό την προστασία των τύπων οικοτόπων 

που  περικλείουν. Αυτοί οι τύποι οικοτόπων αποτελούν αντικείμενο μελέτης 

προκειμένου να αξιολογηθεί η οικολογική τους κατάσταση και να βρεθούν πιο 

αποτελεσματικοί τρόποι για την ορθολογική διαχείρισή τους. Σε αυτούς τους 

προστατευόμενους οικοτόπους ανήκουν και τα ενδιαιτήματα των βυθισμένων και 

ημιβυθισμένων θαλάσσιων σπηλαίων. Σπήλαια τέτοιου είδους αφθονούν στη 

Μεσόγειο. Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας εξετάστηκαν δύο 

βυθισμένα και έξι ημιβυθισμένα θαλάσσια σπήλαια στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 

Ζακύνθου. Οι δειγματοληψίες έγιναν με τη χρήση μη καταστρεπτικών 

φωτογραφικών δειγματοληπτικών τεχνικών και τα φωτογραφικά δείγματα 

αναλύθηκαν με κατάλληλο λογισμικό με σκοπό την εύρεση των ποσοστών κάλυψης 

των τάξων που αναγνωρίστηκαν. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα έγινε εκτίμηση 

της οικολογικής κατάστασης των σπηλαίων με τη χρήση ενός πρόσφατα 

προτεινόμενου δείκτη οικολογικής ποιότητας. Ταυτοποιήθηκαν επίσης και οι 

παράγοντες που διαμορφώνουν τα πρότυπα κατανομής των ειδών στα σπήλαια της 

Ζακύνθου με τη χρήση μη παραμετρικών στατιστικών αναλύσεων. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η οικολογική κατάσταση των σπηλαίων, με 

βάση τις τιμές του περιβαλλοντικού δείκτη που εφαρμόστηκε, δεν ανταποκρίνεται 

πλήρως στην πραγματική τους εικόνα. Επιβεβαιώθηκε επίσης το γεγονός ότι κάθε 

σπήλαιο (ακόμη και γειτονικά) διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε μεγάλο 

βαθμό εμφανίζοντας παράλληλα μια πλούσια και σημαντική βιοποικιλότητα. 
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Abstract 

In the Mediterranean Sea, several marine areas have been declared as protected 

areas (MPAs: Marine Protected Areas) in order for the encompassed habitats to be 

protected. The ecological status of this type of ecotope needs to be continuously 

monitored in order to find more effective ways for its sustainable management. 

Submerged and semi-submerged marine caves are included in several MPAs. These 

types of habitats are particularly abundant across the Mediterranean coasts. In this 

study two submerged and six semi-submerged marine caves of the National Marine 

Park of Zakynthos have been investigated. Non-destructive photographic sampling 

techniques (visual census) were used for their study. The photographic samples have 

been processed with specialized software in order to estimate the per cent coverage 

of benthic taxa. Considering the above data, the ecological status of the surveyed 

caves was estimated using a recent-introduced ecological index. Non-parametric 

statistical tests were used to determine the factors shaping the species distribution 

patterns of benthic communities. The results of this study revealed that the 

ecological condition of the surveyed caves is not adequately reflected with the 

selected ecological index used. It was also confirmed that each marine cave supports 

rich benthic biodiversity also maintaining idiosyncratic features. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές 

Ο όρος  «Προστατευόμενες  περιοχές»  προτάθηκε για πρώτη φορά το 1978 από τη 

Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for Conservation of 

Nature – IUCN) (Nigel & Stolton, 2008). Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '90, η 

περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν προσανατολισμένη κυρίως 

σε θέματα που αφορούσαν τα χερσαία οικοσυστήματα. Σε μια τέτοια πολιτική 

εντάσσεται και το δίκτυο NATURA 2000, στην αρχή του οποίου όμως  

περιλαμβανόταν ελάχιστες θαλάσσιες περιοχές, γεγονός που καθιστά το δίκτυο 

ελλιπές σε ότι αφορά την αντιπροσώπευση διαφορετικών τύπων θαλάσσιων 

οικοτόπων (Garcia-Charton et al. 2008). Ο όρος «Θαλάσσια Προστατευόμενη 

Περιοχή – ΘΠΠ» (Marine Protected Area – MPA) εισήχθη το 1988 από  την IUCN και 

σημαίνει μια οποιαδήποτε περιπαραλιακή ή υποπαραλιακή περιοχή μαζί με την 

υπερκείμενη στήλη νερού που την καλύπτει, για την οποία έχει θεσπιστεί νομικό 

καθεστώς με στόχο την προστασία της χλωρίδας, πανίδας, της ιστορικής και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ΘΠΠ, ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, 

προστατεύονται με μια σειρά περιοριστικών μέτρων ως προς την παράκτια 

ανάπτυξη, την αλιεία, την πρόσβαση και σε ορισμένες περιπτώσεις την 

ολοκληρωτική απαγόρευση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της περιοχής ή 

οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας.  

 

1.1.1 Νομικό πλαίσιο για τις ΘΠΠ 

Μέχρι το 2007 μόλις το 1% των παγκόσμιων ωκεανών βρίσκονταν υπό καθεστώς 

προστασίας (Garcia-Charton et al. 2008). Εξαιτίας της παραπάνω διαπίστωσης 

ξεκίνησε μία σειρά ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που αφορούν στο πλαίσιο των 

θαλάσσιων πρακτικών κάθε κράτους-μέλους, με κεντρική κατεύθυνση την Οδηγία 

«Περί Υδάτων» (Water Framework Directive, WFD, 2000/60/ΕΚ), για την προστασία 

των εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων. 

Μετά από την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη (WSSD) το 2002 στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι συνυπογράφουσες χώρες 

έθεσαν ως στόχο την καθιέρωση ενός παγκόσμιου συστήματος αντιπροσωπευτικών 

δικτύων ΘΠΠ.  

Στην Ελλάδα η συνολική επιφάνεια των ΘΠΠ υπερβαίνει τα 2.330 km². Παρόλο που 

κατέχει ηγετική θέση αναφορικά με το μέγεθος της ακτογραμμής της στη Μεσόγειο, 

διαθέτει μόνο 4 προστατευόμενες περιοχές, ενώ η Ιταλία που αν και έχει μικρότερη 

ακτογραμμή διαθέτει 25 ανακηρυγμένες ΘΠΠ.  
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Στόχος της Ελλάδας επομένως πρέπει να είναι η οριοθέτηση και δημιουργία 

εθνικού δικτύου ΘΠΠ, ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό 

δίκτυο, μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται η προστασία και η διατήρηση τόσο της 

βιοποικιλότητας, όσο και των σημαντικών οικοτόπων, που υπάρχουν στη χώρα μας. 

Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου ΘΠΠ εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την 

αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων και θα συμβάλλει στην προσπάθεια 

ανάκαμψης και διατήρησης  της βιοποικιλότητας. 

 

1.2  Τα Θαλάσσια σπήλαια της Μεσογείου 

Τα υποθαλάσσια σπήλαια είναι ένα από τους τύπους οικοτόπων που συχνά 

συμπεριλαμβάνονται στις  ΘΠΠ της Μεσογείου. Οι βραχώδεις ασβεστολιθικές ακτές 

της Μεσογείου χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία (π.χ. μεγάλες και 

μικρές σχισμές και κοιλότητες) και αποτελούν πυρήνες ποικίλλων θαλάσσιων 

βιοκοινωνιών οι οποίες με τη σειρά τους χαρακτηρίζονται από πλούσια και 

ιδιαίτερη βιοποικιλότητα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας καλύφθηκαν με θαλασσινό νερό πολλά δίκτυα ασβεστολιθικών 

καρστικών σχηματισμών. Αυτό το γεωλογικό γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία πολυάριθμων υποθαλάσσιων σπηλαίων κατά μήκος των Μεσογειακών 

ακτών. Οι βραχώδεις ακτές της Μεσογείου είναι άφθονες σε σπήλαια τα οποία 

ποικίλλουν από μικρές ρωγμές έως μεγάλες κοιλότητες προσβάσιμες από δύτες 

(Bianchi et al. 1996). Όταν η είσοδος ή οι είσοδοί τους βρίσκονται στο επίπεδο της 

επιφάνειας της θάλασσας ενώ το υπόλοιπο σπήλαιο βρίσκεται ολόκληρο ή εν μέρει 

κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε χαρακτηρίζονται ως «ημιβυθισμένα». 

Αντίστοιχα, «Εξ ολοκλήρου βυθισμένα» χαρακτηρίζονται τα υποθαλάσσια σπήλαια 

τα οποία βρίσκονται σε όλο τους το μήκος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.  

Στις βραχώδεις Μεσογειακές ακτές έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα περίπου 3.000 

υποθαλάσσια σπήλαια (Giakoumi et al. 2013). Η πλούσια βιοποικιλότητα των 

βιοκοινωνιών που φιλοξενούν έχει προσελκύσει το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

της επιστημονικής κοινότητας. Σε μια από τις πρώτες μελέτες των υποθαλάσσιων 

σπηλαίων της Μεσογείου, ο Riedl (1966) κατέγραψε 905 διαφορετικά είδη 

οργανισμών ενώ εκτίμησε ότι ο πραγματικός αριθμός των ειδών θα πρέπει να 

ανέρχεται περίπου στα 2.000 είδη (Gerovasileiou & Voultsiadou 2014). 

 

1.2.1  Ζώνωση και βιοποικιλότητα  

Εξαιτίας των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν κατά μήκος 

των υποθαλάσσιων σπηλαίων, παρατηρείται διαβάθμιση των βιοκοινοτήτων κατά 

μήκος του άξονα εισόδου-εσωτερικού (Bianchi & Morri 1994). Πιο συγκεκριμένα, η 

διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών δημιουργεί έντονη διαβάθμιση 
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στην ποιοτική και ποσοτική σύσταση των βιοκοινοτήτων, γεγονός που έχει 

χαρακτηριστεί και ως «ζώνωση». Η φωτεινότητα και κινητικότητα της μάζας του 

νερού είναι οι κυριότεροι παράγοντες που προκαλούν τη διαβάθμιση των 

συνθηκών (Radolovic et al. 2015). Έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες φωτός 

παρατηρούνται διαδοχικά από την είσοδο προς το εσωτερικό των υποθαλάσσιων 

σπηλαίων τρείς κύριες βιοκοινότητες (Pérès 1967) : 

α) Η βιοκοινότητα των σκιόφιλων φυκών που είναι γνωστή και ως «Προ-

Κοραλλιγενής» (Pre-Coralligene) ή «Κοραλλιγενής» (C). 

β) Η βιοκοινότητα των «Ημι-Σκοτεινών Σπηλαίων» (GSO – biocοénoces des grottes 

semi-obscures) η οποία βρίσκεται σε κοιλότητες όπου η φωτεινότητα είναι αισθητά 

πολύ μειωμένη συγκριτικά με την ανοιχτή θάλασσα αλλά όχι παντελώς απούσα, και 

χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο βιογενές κάλυμμα.  

γ) Η βιοκοινότητα των «Σκοτεινών Σπηλαίων και Σηράγγων» (GO – biocοénoces des 

grottes obscures) που βρίσκεται σε κοιλότητες όπου δεν φτάνει η ηλιακή 

ακτινοβολία (φωτεινότητα μικρότερη του 0,01% της ανοιχτής θάλασσας) και η 

κυκλοφορία του νερού θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονότα που οδηγούν στη 

δημιουργία ενός εξαιρετικά ολιγοτροφικού συστήματος (Hamerlin et al. 1985, 

Zabala et al. 1989).  

Εκτός από τις τρεις κύριες έχουν καταγραφεί σε ορισμένες περιπτώσεις δύο ακόμα 

ζώνες. Στην είσοδο πολλών σπηλαίων έχει παρατηρηθεί μία ζώνη όπου 

αναπτύσσονται φωτόφιλα φύκη (Vacelet 1959). Η ζώνη αυτή αποτελεί τη μετάβαση 

από το εξωτερικό εύφωτο περιβάλλον προς την κοινότητα των σκιόφιλων φυκών . 

Τέλος, μια μεταβατική ζώνη, μεταξύ των ζωνών των «Ημι-Σκοτεινών Σπηλαίων» και 

των «Σκοτεινών Σπηλαίων και Σηράγγων» μπορεί να αναγνωριστεί σε πολλά 

σπήλαια (Harmelin et al. 1985).  

Στην «Κοραλλιγενή» ή «Προ-Κοραλλιγενή» βιοκοινότητα η επικρατούσα βλάστηση 

αποτελείται κατά κύριο λόγο από σκιόφιλες φυτοκοινωνίες με κυρίαρχη ομάδα τα 

ενασβεστωμένα ροδοφύκη (Orfanidis et al. 2005, Dimarchopoulou et al. 2015) 

(όπως Peyssonnelia spp. κ.α.) 

 Η βιοκοινότητα των «Ημι-Σκοτεινών Σπηλαίων» είναι πάντα παρούσα και η πρώτη 

που απαντάται με την είσοδο στο σπήλαιο. Βρίσκεται πριν την βιοκοινότητα των 

«Σκοτεινών Σπηλαίων» η οποία μπορεί και να μην υπάρχει σε κάποια σπήλαια 

(Rastorgueff et al. 2015). Κυριαρχείται από σπόγγους, κνιδόζωα και βρυόζωα 

(Harmelin et al. 1985).  

Στην βιοκοινότητα των «Σκοτεινών Σπηλαίων» οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

οδηγούν σε μειωμένη ροή τροφής άρα και σε σημαντική μείωση των οργανισμών 

(Fichez 1990,  Palau et al. 1991). Εδώ, η κάλυψη από βενθικούς οργανισμούς 
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ποικίλλει από  10  έως  40% και χαρακτηρίζεται από αλλαγή στην σύσταση των 

βιοκοινωνιών με κυριαρχία των σπόγγων (Harmelin et al. 1985) .  

Γενικά, η ένταση της διαβάθμισης των περιβαλλοντικών συνθηκών και συνεπώς η 

διαμόρφωση και έκταση της κάθε οικολογικής ζώνης διαμορφώνεται ανάλογα με 

τις ιδιαιτερότητες του κάθε σπηλαίου (π.χ. μήκος και όγκος σπηλαίου, διαστάσεις, 

βάθος και αριθμός εισόδων και άλλα τοπογραφικά χαρακτηριστικά) (Rastorgueff et 

al. 2015). 

 

1.2.2  Μελέτη υποθαλάσσιων σπηλαίων 

Στην Ανατολική Μεσόγειο και στις Ελληνικές θάλασσες η επιστημονική γνώση 

σχετικά με τις βιοκοινότητες αυτών των οικοσυστημάτων είναι περιορισμένη 

(Gerovasileiou et al. 2015), παρά το μεγάλο αριθμό υποθαλάσσιων σπηλαίων που 

υπάρχουν στις περισσότερες ασβεστολιθικές ακτές του Αιγαίου και του Ιονίου 

(Giakoumi et al. 2013) εξαιτίας του μικρού ποσοστού της επιστημονικής κοινότητας 

που ασχολείται με αυτόν τον τύπο ενδιαιτημάτων. Επιπρόσθετα, η μελέτη των 

υποθαλάσσιων σπηλαίων ενέχει ένα σύνολο διαφόρων δυσκολιών που έχουν να 

κάνουν με την υποβρύχια εργασία πεδίου εξαιτίας του περιορισμένου χώρου, 

χρόνου, συνθηκών ορατότητας και επικινδυνότητας (Gerovasileiou et al. 2015). 

Λόγω λοιπόν της δυσκολίας μελέτης, προκύπτει η ανάγκη χρήσης μιας ταχείας και 

αποτελεσματικής μεθόδου δειγματοληψίας. Συνεπώς σ' αυτό τον τύπο οικοτόπου 

προτιμάται η χρήση μη καταστρεπτικών φωτογραφικών μεθόδων. Η μέθοδος αυτή 

αν και ιδιαίτερα αποτελεσματική παρουσιάζει συγκεκριμένα μειονεκτήματα όπως 

οι  περιορισμοί σε ότι αφορά την ταξινομική αναγνώριση των ειδών (Bianchi et al. 

2004). Συγκεκριμένα σε πολλές περιπτώσεις γίνεται δύσκολη η αναγνώριση των 

οργανισμών σε επίπεδο είδους κυρίως λόγω των συνθηκών φωτισμού ή/και της 

ορατότητας. Από την άλλη μεριά, οι μη καταστρεπτικές φωτογραφικές μέθοδοι 

είναι οι καταλληλότερες για την εφαρμογή σε αυτά τα εξαιρετικά ευαίσθητα 

ενδιαιτήματα καθώς είναι απόλυτα μη παρεμβατικές. Επίσης με τη χρήση των 

φωτογραφικών δεδομένων εξασφαλίζεται η μέγιστη επαναληψιμότητα της κάθε 

εφαρμοζόμενης ανάλυσης. 

 

1.2.3 Απειλές και πιέσεις στα Μεσογειακά υποθαλάσσια σπήλαια 

Η σημαντικότερη πίεση που δέχονται οι βιοκοινότητες των υποθαλάσσιων 

σπηλαίων είναι ο τουρισμός, όπως π.χ. ο καταδυτικός τουρισμός (Di Franco et al. 

2009). Η ανεξέλεγκτη καταδυτική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στα 

υποθαλάσσια σπήλαια είναι συχνά η αιτία για τον κατακερματισμό των ευαίσθητων 

ειδών όπως τα κοράλλια και οι σπόγγοι αλλά και για την ύπαρξη πλαστικών 

σκουπιδιών στην οροφή βυθισμένων σπηλαίων και στις εσωτερικές παραλίες 
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ημιβυθισμένων σπηλαίων καθώς και για την ύπαρξη φυσαλίδων αέρα τοπικά στην 

οροφή κάποιων βυθισμένων σπηλαίων. Μια ακόμη απειλή που έχει εμφανιστεί σε 

αυτόν τον τύπο οικοτόπου είναι η παρουσία αλλόχθονων ειδών τα οποία 

επηρεάζουν τις λειτουργίες, άρα και την οικολογική κατάσταση του 

οικοσυστήματος.  

Η προστασία αυτού του οικοτόπου είναι υψηλής προτεραιότητας εξαιτίας των 

σημαντικών ιδιομορφιών που παρουσιάζει ως προς τα οικολογικά χαρακτηριστικά 

του και τη σύνθεση της πανίδας που φιλοξενεί γι αυτό και προστατεύεται από την 

Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή νομοθεσία μέσω της οδηγίας  92/43 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (92/43/ΕΟΚ) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος με κωδικό οικοτόπου 8330 «Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή 

κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας». Επίσης, πρόσφατα 

ψηφίστηκαν δύο Σχέδια Δράσης για την προστασία των κοινοτήτων των θαλάσσιων 

σπηλαίων από τα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη της Σύμβασης της Βαρκελώνης και του 

Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 

Εθνών  (UNEP-MAP-RAC/SPA 2008 και 2015).  

 

1.2.4  Σημαντικότητα και Διατήρηση 

Οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό των 

υποθαλάσσιων σπηλαίων οδηγούν στην εγκαθίδρυση μιας ξεχωριστής πανίδας που 

διαφέρει σημαντικά από εκείνη της εξωτερικής εύφωτης ζώνης. Οι οργανισμοί 

αυτοί είναι εξειδικευμένοι για τη διαβίωση στις συνθήκες που δημιουργούνται από 

τη μορφολογία του σπηλαίου (πχ. έλλειψη χρωστικών στους σπόγγους) Romero et 

al. 2009). Πολλά ενδημικά είδη της Μεσογείου έχουν καταγραφεί σε υποθαλάσσιά 

της σπήλαια (Harmelin et al. 1985) είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως περιστασιακοί 

επισκέπτες προς αναζήτηση καταφυγίου. Μερικοί από τους παραπάνω 

οργανισμούς που συναντώνται στα σπήλαια είναι κάτοικοι της βαθύαλης ζώνης ή 

της ζώνης της αβύσσου καθώς στα σπήλαια βρίσκουν περιβαλλοντικές συνθήκες 

παρόμοιες με εκείνες της βαθιάς θάλασσας (Harmelin et al. 1985, Vacelet et al. 

1994, Vacelet & Boury-Esnault 1995, Calado et al. 2004, Janssen et al. 2013). Τα 

σπήλαια αποτελούν επίσης ένα περιβάλλον φυσικά κατακερματισμένο (Harmelin et 

al. 1985). Ο κατακερματισμός αυτός σε συνδυασμό με τη διαβάθμιση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών δημιουργούν πολλά μικρά απομονωμένα μεταξύ τους 

περιβάλλοντα, γεγονός που κάνει το σπήλαιο να έχει παρόμοια λειτουργία με αυτή 

των «οικολογικών νησίδων», να συμβάλλει δηλαδή στη δημιουργία απομονωμένων 

πληθυσμών (Harmelin et al. 1985, Muricy et al. 1996). Πολλοί ερευνητές έχουν 

χαρακτηρίσει τα θαλάσσια σπήλαια ως «ταμιευτήρες βιοποικιλότητας» 

(Chevaldonné & Lejeusne 2003, Lejeusne & Chevaldonné 2006, Gerovasileiou & 

Voultsiadou 2012) που φιλοξενούν βιοκοινωνίες με μικρή ικανότητα ανάκαμψης.  
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Στην Ανατολική Μεσόγειο και στις Ελληνικές θάλασσες τα υποθαλάσσια σπήλαια 

και ιδίως τα εξ' ολοκλήρου βυθισμένα αποτελούν υψηλής αξίας πυρήνες θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας ενώ τα ημιβυθισμένα χρησιμοποιούνται από τη Μεσογειακή 

φώκια Monachus monachus για την αναπαραγωγή της (Dendrinos et al. 2007). 

Πολλά είδη που κατοικούν σε υποθαλάσσια σπήλαια προστατεύονται από την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή παρουσιάζουν εμπορική σημασία για τον άνθρωπο ως 

πηγή τροφής ή επειδή μπορούν να αξιοποιηθούν από τη φαρμακευτική βιομηχανία 

και κοσμετολογία, ως πηγές βιοδραστικών ουσιών (π.χ. σπόγγοι και ανθόζωα) 

(Gerovasileiou & Voultsiadou 2012). Παρά την προστασία τους όμως από την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα οικοσυστήματα αυτά υφίστανται υποβάθμιση από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Συνεπώς καθίσταται ως επιτακτική ανάγκη η 

εύρεση αποτελεσματικών σχεδίων διατήρησης και προστασίας.  

Οι οικολογικοί δείκτες θεωρούνται ένα από τα καταλληλότερα εργαλεία για την 

παρακολούθηση των οικοσυστημάτων τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο 

και από τις διαχειριστικές αρχές οι οποίες  χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για την 

εκτίμηση της αναγκαιότητας λήψης μέτρων προστασίας (Dale & Beyeler 2001, 

Turnhout et al. 2007). Το ενδιαίτημα των υποθαλάσσιων σπηλαίων χαρακτηρίζεται 

από μεγάλη πολυπλοκότητα που καθιστά δύσκολη τη δημιουργία και εφαρμογή 

ενός οικολογικού δείκτη. Η δυσκολία αυτή έγκειται στο γεγονός ότι ο δείκτης θα 

πρέπει να δίνει μια απλουστευμένη εικόνα ενός πολύπλοκου, δυναμικού, 

ετερογενούς χωρο-χρονικά φυσικού ενδιαιτήματος (Turnhout et al. 2007).  

Επίσης, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής 

προστασίας θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το γεγονός ότι αν και απομονωμένα, τα 

υποθαλάσσια σπήλαια συνδέονται σε κάποιο βαθμό με τα γειτονικά τους 

οικοσυστήματα (Rastorgueff et al. 2015). Πιο συγκεκριμένα, τα υποθαλάσσια 

σπήλαια συνδέονται οικολογικά με ενδιαιτήματα όπως κοραλλιγενείς κοινότητες, 

βραχώδεις υφάλους, εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης και αμμώδεις πυθμένες 

(Harmelin et al. 2003). Επίσης συνδέονται με τα πελαγικά συστήματα μέσω των 

μετακινήσεων των υδάτων τα οποία μεταφέρουν τροφή και προνύμφες στο 

εσωτερικό των σπηλαίων (Rastorgueff et al. 2015). Συνεπώς θα ήταν 

αναποτελεσματικό να προστατευτεί ένα ενδιαίτημα εάν τα διπλανά του υπόκεινται 

σε καταστρεπτικές πιέσεις. Ενσωματώνοντας περισσότερα ενδιαιτήματα εντός των 

ορίων ΘΠΠ, η προστασία και η διαχείρισή τους καθίστανται περισσότερο 

αποτελεσματικές, ιδίως όταν οι παράγοντες που προκαλούν αλλαγές στα 

οικοσυστήματα είναι γνωστοί και έχουν ποσοτικοποιηθεί (Rastorgueff et al.  2015). 
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 1.3  Στόχοι της εργασίας 

Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να καταγραφεί η βιοποικιλότητα σε 

οχτώ υποθαλάσσια σπήλαια της Ανατολικής Μεσογείου και να εκτιμηθεί η 

οικολογική κατάσταση αυτών των σπηλαίων σύμφωνα με τον δείκτη οικολογικής 

κατάστασης που έχει δημιουργηθεί σε υποθαλάσσια σπήλαια της Δυτικής 

Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, τμήμα του στόχου αποτελεί και η προσπάθεια να 

προσδιοριστεί ποιοι οργανισμοί συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωση των 

οικολογικών προτύπων και ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των προτύπων βιοποικιλότητας αυτών των βιοκοινωνιών.  

Ο δευτερεύων στόχος είναι να εκτιμηθεί εάν ο συγκεκριμένος δείκτης είναι 

κατάλληλος για την εφαρμογή σε ενδιαιτήματα της Ανατολικής Μεσογείου.  
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2. Μέθοδοι και Υλικά  

 

 

2.1 Περιοχή μελέτης 

Στην παρούσα εργασία, μελετώνται τα θαλάσσια σπήλαια της  περιοχής του Κόλπου 

του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Ο Κόλπος του Λαγανά βρίσκεται στο Νοτιότερο άκρο της 

Ζακύνθου (Ιόνιο Πέλαγος) με προσανατολισμό Ν-ΝΑ (εικ. 1). Η θαλάσσια περιοχή 

του Κόλπου (συντεταγμένες: 20o 53' 20.96" E,  37o 42' 25.06" N) περιλαμβάνεται 

μέσα στα όρια ευθύνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ). Η 

προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει την θαλάσσια έκταση του κόλπου του 

Λαγανά, τις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας  χελώνας Caretta caretta,  την 

παράκτια ζώνη που τις περιβάλει, τον υγροβιότοπο της Λίμνης Κεριού, το 

Μαραθονήσι και τις Νήσους Στροφάδες, που βρίσκονται περίπου 50 km νοτίως της 

Ζακύνθου. Εντός των ορίων της ΘΠΠ έχουν καταγραφεί 25 ημιβυθισμένα και 

εξολοκλήρου βυθισμένα θαλάσσια σπήλαια. Ο τύπος αυτού του οικοτόπου 

εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του Κεριού (Ζώνη Ια), μέσα σε μία ζώνη 7 km. Ο 

αριθμός των σπηλαίων σε αυτή τη ζώνη θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός και οφείλεται 

στην γεωμορφολογία της περιοχής.  

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 8 σπήλαια (5 ημιβυθισμένα και 3  εξολοκλήρου 

βυθισμένα σπήλαια με μία ή και περισσότερες εισόδους). Τα συγκεκριμένα σπήλαια 

βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο του νησιού, στο ακρωτήρι του Κεριού (εικ. 1) σε μια 

έκταση που συμπεριλαμβάνεται στη  Ζώνη Ια του ΕΘΠΖ. Πιο συγκεκριμένα 

μελετήθηκε η οικολογική κατάσταση σε 4 σπήλαια του Κεριού  (σπήλαια Keri 1,  Keri 

2, Keri 3 και Keri 4), στα σπήλαια «Γορίλα» (Gorilla) και «Λάκα» (Laka) και σε δυο 

σήραγγες των βραχονησίδων στην περιοχή «Μυζήθρες» (Muzithres 1 και Muzithres 

2). 

Από τα σπήλαια αυτά, βυθισμένα θεωρούνται η Λάκα, με την είσοδό της  να 

εντοπίζεται στα 31 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, η δεύτερη σήραγγα 

στις Μυζήθρες, με τη μια είσοδό της στα 4,3 m και την άλλη στα 5,2 m και το 

σπήλαιο Κερί 1 με την είσοδό του στα 0,1 m υπό την επιφάνεια. Το βάθος της 

σπηλιάς ορίζεται στην ουσία ως το βάθος της εισόδου της. Έτσι οι βαθύτερες είναι 

οι τελείως βυθισμένες ενώ οι υπόλοιπες (Κερί 2, 3, 4 και Μυζήθρες 1) έχουν τις 

εισόδους τους στο επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας. Το μέγεθος της εισόδου 

είναι στην ουσία το εμβαδό του ανοίγματος της προς το εσωτερικό του σπηλαίου. 

το σπήλαιο Gorilla έχει τη μεγαλύτερη είσοδο με διαστάσεις 7,6 x 8,7  m. Δεύτερα 

έρχονται τα σπήλαια  Myzithres 1 (0,6 x 2,8 m, 6 x 8 m),  Keri 2 (5,1 x 6,1 m) και 3 (5 

x 6 m) και Keri 1 (5 x 3 m) και 4 (6,5 x 4,7 m).  Τις μικρότερες εισόδους διαθέτουν τα 

σπήλαια Laka (5 x 2 m) και Myzithres 2(1 x 7,3 m, 1 x 3 m). 
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Εικόνα 1 : Περιοχές του ΕΘΠΖ και των σπηλαίων μελέτης στο ακρωτήρι Κερί, εντός των ορίων του 

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, όπου διακρίνονται οι διαφορετικές ζώνες προστασίας. 

 

2.2 Δειγματοληψίες 

Οι δειγματοληπτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 στα 

πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης και εκτίμησης της οικολογικής 

κατάστασης των οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος από την ερευνητική ομάδα 

του Εργαστηρίου Βιοποικιλότητας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, 

Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) Κρήτης. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με χρήση αυτόνομης καταδυτικής συσκευής ενώ εφαρμόστηκε 

ειδικό πρωτόκολλο καταγραφής δεδομένων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της περιοχής, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του παραπάνω ερευνητικού 

προγράμματος.  

Για τη συγκέντρωση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε μη καταστρεπτική μέθοδος 

δειγματοληψίας μέσω της οπτικής καταγραφής (visual census). Τα δείγματα που 

συλλέχθηκαν προς ανάλυση ήταν φωτογραφικά πλαίσια (photoquadrats) από τα 

τοιχώματα των 8 σπηλαίων, επιφάνειας 25 x 25 cm (εικ. 2).  Σε κάθε σπήλαιο 

συγκεντρώθηκαν δείγματα από την είσοδο έως το εσωτερικό άκρο (μέγιστη 

απόσταση από την είσοδο). Τα φωτογραφικά δείγματα καλύπτουν συνολική 

επιφάνεια 0,5 m2 από κάθε πλευρά των τοιχωμάτων των σπηλαίων (δεξιά και 

αριστερά) (R: right και L: left). Από το σπήλαιο «Gorilla», που ήταν και το 
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μεγαλύτερο σε μήκος, πάρθηκαν συνολικά 32 φωτογραφικά πλαίσια ενώ από τα 

υπόλοιπα σπήλαια πάρθηκαν από 16 πλαίσια (συνολική επιφάνεια δειγματοληψίας 

1 m2 για κάθε σπήλαιο). Τα φωτογραφικά πλαίσια αναλύθηκαν  για τον υπολογισμό 

του ποσοστού κάλυψης επιφάνειας του κάθε τάξου που αναγνωρίστηκε στα 

τοιχώματα των συγκεκριμένων σπηλαίων. 

Σε κάθε σπήλαιο και για κάθε φωτογραφικό δείγμα καταγράφηκαν το βάθος 

(depth), οι διαστάσεις της εισόδου (entrance size), ο αριθμός των εισόδων, το 

σημείο  από όπου πάρθηκαν  δείγματα σε σχέση με την απόσταση από  την είσοδο 

(out: τμήμα κοντά στην είσοδο, in: εσωτερικό σπηλαίου) και τα τοιχώματα, 

αριστερό (L) η δεξί (R) από τα οποία πάρθηκαν δείγματα.   

Οι παράγοντες ''L-R'' (αριστερό η δεξί τοίχωμα) και ''In-Out'' (απόσταση από την 

είσοδο) έχουν προσδιοριστεί για το κάθε δείγμα. Έτσι στο όνομα του κάθε 

δείγματος φαίνεται το σπήλαιο από το οποίο αυτό συλλέχτηκε και το σημείο μέσα 

στο σπήλαιο (πόσο μακριά από την είσοδο και αν προέρχεται από το δεξί ή από το 

αριστερό τοίχωμα). 

Εικόνα 2: Φωτογραφικό πλαίσιο από το σπήλαιο Μυζήθρες 1. 

 

2.3 Ανάλυση δειγμάτων 

Τα φωτογραφικά δείγματα αναλύθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού  PhotoQuad 

(Trygonis & Sini 2012). Το PhotoQuad δημιουργήθηκε για την επεξεργασία 

δειγμάτων τα οποία προέρχονται από φωτογραφικά πλαίσια και είναι σχεδιασμένο 
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ειδικά για οικολογικές εφαρμογές. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί ώστε να 

ενσωματώνει όλες τις βασικές αναλύσεις δισδιάστατων δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στη θαλάσσια βιολογία και οικολογία, για τη μελέτη βενθικών 

κοινοτήτων μέσω φωτογραφικής δειγματοληψίας. Είναι εξοπλισμένο με εργαλεία 

για: αυτόματη ανίχνευση των ορίων του πλαισίου, βαθμονόμηση των αποστάσεων, 

βελτίωση της εικόνας, διαχείριση της «βιβλιοθήκης» (λίστας) ειδών που εισάγει ο 

χρήστης, καταμέτρηση τυχαίων σημείων, καταμέτρηση ειδών, υπέρθεση πλέγματος 

κελιών, υπολογισμό της απόλυτης ή της σχετικής κάλυψης επιφάνειας και άλλων 

εξειδικευμένων αναλύσεων. Οι παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα 

υπολογιστικό περιβάλλον που επιτρέπει την αποτελεσματική και γρήγορη 

επεξεργασία των φωτογραφικών δεδομένων (Trygonis &  Sini 2012). 

Στην παρούσα μελέτη, για τη χρήση του PhotoQuad, αρχικά δημιουργήθηκε μια 

βιβλιοθήκη ειδών σύμφωνα με τους οργανισμούς που αναγνωρίστηκαν κατά τη 

διάρκεια των αυτόνομων καταδύσεων στα σπήλαια. Η λίστα των οργανισμών 

εμπλουτίστηκε και μετά το πέρας των δειγματοληψιών κατά την ανάλυση των 

φωτογραφικών πλαισίων. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι φωτογραφίες και έγινε 

αναλυτικός οπτικός προσδιορισμός των ειδών με τη χρήση έντυπων και δικτυακών 

φωτογραφικών οδηγών όπως το Doris (http://doris.ffessm.fr/accueil.asp) και το 

medDiversa (http://meddiversa.medrecover.org/). Τέλος, δημιουργήθηκε μια 

πλήρης λίστα οργανισμών η οποία χρησιμοποιήθηκε στο PhotoQuad για την 

αντιστοίχιση των οργανισμών των φωτογραφικών πλαισίων με τα τάξα της λίστας. 

Στις περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτή η αναγνώριση του υποστρώματος ή όταν το 

υπόστρωμα δεν καλυπτόταν από οργανισμούς, χρησιμοποιήθηκαν προσδιορισμοί 

όπως «γυμνός βράχος» (bare rock), «μη αναγνωρισμένο βιογενές υπόστρωμα» 

(unidentified biogenic substrate), «τρύπα» (hole) και ίζημα (sediment cover).  

 

2.3.1 Επεξεργασία των φωτογραφικών πλαισίων 

Αρχικά για την επεξεργασία ενός φωτογραφικού πλαισίου έπρεπε να εισαχθεί στο 

PhotoQuad το αρχείο της βιβλιοθήκης το οποίο δημιουργήθηκε όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Στη συνέχεια γινόταν χειροκίνητα η οριοθέτηση της υπό μελέτη 

επιφάνειας προς ανάλυση (εικ. 3). 
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Εικόνα 3: PhotoQuad: Στάδιο οριοθέτησης του πλαισίου μελέτης. Η περιοχή μελέτης οριοθετείται με 

 την κόκκινη γραμμή. 

Έπειτα διενεργούνταν η βαθμονόμηση του φωτογραφικού πλαισίου, δηλαδή η 

αντιστοίχιση των pixels της φωτογραφίας με εκατοστά (εικ.4).   

Εικόνα 4: PhotoQuad: Στάδιο βαθμονόμησης. 

Ακολούθως, με τη βοήθεια του λογισμικού τοποθετούνταν 100 τυχαία 

κατανεμημένα σημεία μέσα στο πλαίσιο μελέτης και πραγματοποιούνταν η 
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αντιστοίχιση  κάθε σημείου με τον επικείμενο εδραίο οργανισμό (ζωικό ή 

φυτικό) που υπάρχει στη βιβλιοθήκη (εικ. 5). 

Εικόνα 5:  PhotoQuad: Στάδιο υπέρθεσης τυχαίων σημείων και αντιστοίχιση των σημείων με τους 

οργανισμούς της βιβλιοθήκης. 

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης για κάθε φωτογραφικό πλαίσιο 

εξαγόταν από το λογισμικό ένας πίνακας στον οποίο καταγράφονταν τα τάξα που 

ταυτοποιήθηκαν και το ποσοστό της επιφάνειας κάλυψης που αυτά καταλάμβαναν 

στο πλαίσιο (εικ.6).  

Εικόνα 6: PhotoQuad: εμφάνιση του αριθμού των σημείων και της επί της εκατό κάλυψης για κάθε 

τάξο που αναγνωρίστηκε στο πλαίσιο. 
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2.3.2 Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης - Δείκτης CavEBQI 

Ο δείκτης EBQI (Ecosystem-Based Quality Index) αναπτύχθηκε από τους Personnic et 

al. (2014) και αποτελεί μια μέθοδο μια για την αξιολόγηση της ποιότητας  του 

θαλάσσιου ενδιαιτήματος με βάση την ομαδοποίηση των πολλαπλών 

οικοσυστημικών παραμέτρων σε ένα δείκτη. Με βάση τον EBQI δημιουργήθηκε ο 

δείκτης CavEBQI για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των  υποθαλάσσιων 

σπηλαίων από τους Rastogueff et al. (2015). Για τη δημιουργία του δείκτη 

αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο που περιγράφει τη δομή και λειτουργία του 

οικοσυστήματος των υποθαλάσσιων σπηλαίων της Δυτικής Μεσογείου (Εικ. 7), το 

οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές ομάδες οργανισμών: 

 Παθητικοί διηθηματοφάγοι (Passive filter feeders), κυρίως κνιδόζωα. 

 Μεγάλοι διηθηματοφάγοι  (Large active filter feeders), όπως μαλάκια, 

ασκίδια, σπόγγοι  και βρυόζωα και μικροί διηθηματοφάγοι, όπως  εδραίοι 

πολύχαιτοι, σπόγγοι, βρυόζωα και βραχιόποδα. 

 Θρυμματοφάγοι και παμφάγοι οργανισμοί (Detritus feeders and omnivores), 

όπως δεκάποδα καρκινοειδή, εχινόδερμα, μαλάκια και είδη πολύχαιτων με 

δυνατότητα μετακίνησης. 

 Μυσιδώδη  (Mysida). 

 Χαρακτηριστικά σαρκοφάγα είδη.  

 Συσχετιζόμενα σαρκοφάγα που βρίσκονται συχνά σε σπήλαια, αλλά η 

παρουσία τους είναι το ίδιο συχνή και σε άλλους βιότοπους. 
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Εικόνα 7:  Θεωρητικό μοντέλο δομής και λειτουργίας των οικοσυστημάτων των υποθαλάσσιων σπηλαίων της 

Μεσογείου. Η διάκριση μεταξύ των ημισκοτεινών και των σκοτεινών βιοκοινοτήτων εμφανίζεται στην επάνω 

μεριά του πλαισίου της κάθε συνιστώσας. Τα μαύρα βέλη αναπαριστούν την ένταση της ροής της οργανικής 

ύλης μεταξύ των διαφορετικών συνιστωσών του οικοσυστήματος. Τα σκουρόχρωμα μαύρα βέλη αναπαριστούν 

τις κυριότερες ροές. Τα κάθετα διακεκομμένα βέλη αναπαριστούν την οργανική ύλη που φτάνει στον πυθμένα 

των σπηλαίων όπως η οργανική ύλη χερσαίας προέλευσης (Οrganic Μatter of Τerrestrial Οrigin: OMT), 

αιωρούμενα σωματίδια οργανικής ύλης (Suspended Particulate Organic Matter: POM),  απεκκρίματα και νεκροί 

οργανισμοί. Τα οριζόντια διακεκομμένα βέλη αναπαριστούν τις κύριες εισροές οργανικής ύλης μέσα στο 

σπήλαιο είτε λόγω της μεταφοράς από την κίνηση των υδάτων είτε λόγω των οριζόντιων μετακινήσεων 

μυσιδωδών και του ψαριού Apogon imberbis (Rastogueff et al. 2015) 

 

Για την εκτίμηση του CavEBQI έχει δοθεί βαρύτητα σε κάθε μία από τις παραπάνω 

συνιστώσες ανάλογη με το κατά πόσο συμβάλλει στη λειτουργία του 

οικοσυστήματος. Επίσης, για κάθε τιμή του δείκτη υπολογίζεται και ένας δείκτης 

εμπιστοσύνης για την ένδειξη της αξιοπιστίας της τιμής.  

Η καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων για τον υπολογισμό του δείκτη έγινε 

κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών από την καταδυτική ομάδα του Εργαστηρίου 

Βιοποικιλότητας του ΙΘΑΒΒΥΚ (ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης) με αυτόνομη κατάδυση και 

εφαρμόστηκε ειδικό πρωτόκολλο (εικ. 8) που αναπτύχθηκε από την παραπάνω 

ομάδα στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για την αξιολόγηση της οικολογικής 

κατάστασης των τύπων οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος στο ΕΘΠΖ. Σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο, καταγράφηκαν από τους δύτες τα ακόλουθα στοιχεία: (i) ο 
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αριθμός των θρυμματοφάγων και παμφάγων ειδών ψαριών και δεκαπόδων και η 

πυκνότητά τους (αριθμός ατόμων που παρατηρήθηκαν στο σπήλαιο εντός 5 min), 

(ii) ο αριθμός των σαρκοφάγων ψαριών και δεκαπόδων (iii) η παρουσία 

χαρακτηριστικών σμηνών από μυσιδώδη και (iv) ο αριθμός των σαρκοφάγων 

ανεμώνων στο κινητό υπόστρωμα.  

Εικόνα 8:  Προσαρμοσμένο πρωτόκολλο καταγραφής της οικολογικής κατάστασης του  τύπου 

οικοτόπου 8330 που αναπτύχθηκε από την καταδυτική ομάδα του Εργαστηρίου Βιοποικιλότητας του 

ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης. 

 

Για τον υπολογισμό του δείκτη τα δεδομένα που καταγράφηκαν σε κάθε 

πρωτόκολλο μεταφέρθηκαν στο ειδικό υπολογιστικό φύλλο Ms excel για τον άμεσο 

υπολογισμό της τιμής του δείκτη και του δείκτη εμπιστοσύνης.  
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2.4 Στατιστικές αναλύσεις 

Για τη διεξαγωγή των στατιστικών αναλύσεων δημιουργήθηκαν αρχικά οι μήτρες 

δεδομένων οι οποίες περιλάμβαναν τα ποσοστά κάλυψης των τάξων όπως αυτά 

προέκυψαν μέσα από την ανάλυση των φωτογραφικών πλαισίων  στο PhotoQuad.  

Οι αναλύσεις  πραγματοποιήθηκε σε 4 διαφορετικά επίπεδα σε ότι αφορά τις 

μεταβλητές (ομάδες οργανισμών που αναγνωρίστηκαν στα φωτογραφικά πλαίσια). 

Στο επίπεδο των ''τάξων'' κατασκευάστηκε η μήτρα που περιείχε όλα τα δεδομένα 

ανεξαρτήτου ταξινομικού επιπέδου (αρχική μήτρα). Έπειτα έγιναν οι ίδιες 

αναλύσεις σε  τρία διαφορετικά ταξινομικά επίπεδα (είδους, γένους και 

οικογένειας). Έτσι για την κάθε στατιστική ανάλυση τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν αναφέρονται σε επίπεδο τάξων, είδους, γένους και οικογένειας.  

Σε ότι αφορά τα δείγματα (φωτογραφικά πλαίσια) υπήρξαν 2 επίπεδα αναλύσεων, 

το επίπεδο του ''πλαισίου'' στο οποίο η μήτρα περιείχε όλα τα φωτογραφικά 

πλαίσια που συλλέχθηκαν και σε επίπεδο σπηλαίου,  όπου τα πλαίσια 

ομαδοποιήθηκαν ανά σπήλαιο (εικ. 2). Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα PRIMER ver6 (Plymouth Routines In Multivariate Ecological 

Research).  

 

Εικόνα 9 : Επιφάνεια εργασίας του προγράμματος Primer: παράδειγμα μήτρας δεδομένων με τις 

μεταβλητές σε επίπεδο τάξων και τα δείγματα σε επίπεδο σπηλαίου. 
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Αφετηρία των περεταίρω στατιστικών αναλύσεων αποτελεί η αρχή ομοιότητας (S) 

των δειγμάτων που αναφέρεται στις βιολογικές τους κοινότητες. Ο συντελεστής 

ομοιότητας, S παίρνει τιμές από 0% έως 100%. Έτσι εάν ο συντελεστής ισούται με 

0% τότε τα δείγματα δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα ενώ αν ισούται με 100% 

τότε τα δείγματα παρουσιάζουν απόλυτη ομοιότητα μεταξύ τους. Στην παρούσα 

μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής ομοιότητας Bray-Custis (Bray-Custis, 1957). 

 

2.4.1 Ανάλυση ποσοστιαίας ομοιότητας των δειγμάτων με βάση τη συμπεριφορά 

των αφθονότερων ειδών του οικοσυστήματος (SIMPER analysis).  

Με την ανάλυση similarities percentages (SIMPER) (Clarke 1993) εξακριβώθηκε ποιά 

τάξα (σε επίπεδο είδους, γένους και οικογένειας συμβάλλουν με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά στα πρότυπα κατανομής των οργανισμών σε κάθε σπήλαιο. Ο σκοπός της 

ανάλυσης ήταν να διαπιστωθεί αν σπήλαια, με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

εμφανίζουν κοινά τάξα να συμβάλουν με τα μεγαλύτερα ποσοστά.   

 

2.4.2 Ανάλυση μη μετρικής πολυδιάστατης κλιμάκωσης  (non metric Multi 

Dimetional Scaling - nMDS) και ανάλυση ομαδοποίησης (Cluster Analysis) 

 

Η μη παραμετρική ανάλυση MDS (Kruskal & Wish, 1979) εφαρμόστηκε για να 

προσωποποιηθεί σε δισδιάστατο διάγραμμα ο βαθμός ομοιότητας /ανομοιότητας 

μεταξύ των σπηλαίων όπως αυτή προκύπτει με βάση τα πρότυπα ποικιλότητάς τους 

σε συγκεκριμένο αριθμό διαστάσεων. Μικρή απόσταση μεταξύ των 

δειγμάτων/σπηλαίων φανερώνει μεγάλη ομοιότητα στα πρότυπα ποικιλότητας των 

οργανισμών ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν τα δείγματα/σπήλαια τοποθετούνται 

σε μεγάλη απόσταση.  

Η ανάλυση cluster είναι μια γραφική απεικόνιση δενδρογράμματος που συνδέει 

δείγματα τα οποία έχουν υψηλά επίπεδα ομοιότητας. Σκοπός της είναι να βρει 

φυσικές ομαδοποιήσεις των δειγμάτων ώστε τα δείγματα της μιας ομάδας να είναι 

περισσότερο όμοια μεταξύ τους σε σύνθεση τάξων παρά με αλλά δείγματα άλλων 

ομάδων. Στη συγκεκριμένη μελέτη η ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να 

συμπληρώσει και να οπτικοποιήσει καλύτερα τα αποτελέσματα της  MDS με 

ιεραρχικό πρότυπο, απεικονιζόμενο σε δενδρόγραμα και όχι σε δισδιάστατο 

διάγραμμα διαβάθμισης.  
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2.4.3 Ανάλυση ομαδοποίησης ANOSIM (Analysis of similarities) 

Η ανάλυση ομοιότητας ANOSIM εφαρμόστηκε (Clarke & Green 1988, Clarke 1993) 

έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ομαδοποιήσεις που τέθηκαν σε κάθε 

περίπτωση a priori είναι στατιστικά σημαντικές. Η ανάλυση αυτή ελέγχει εάν οι 

διαφορές μεταξύ των δειγμάτων εντός της ομάδας που ορίζεται από τον παράγοντα 

που έχει τεθεί κάθε φορά (π.χ. βυθισμένο ή ημιβυθισμένο σπήλαιο) είναι 

μικρότερες από εκείνες μεταξύ δειγμάτων που βρίσκονται εκτός της ομάδας. Η 

μηδενική υπόθεση, Ηο, είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ομάδων των σπηλαίων ενώ η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι η διαφορά που 

υπάρχει είναι στατιστικά σημαντική. Από την ανάλυση προκύπτουν οι τιμές των 

Global R και p-value. Το Global R παίρνει τιμές από -1 έως 1 και αντιστοιχεί στο κατά 

πόσο οι παρατηρούμενες τιμές του στατιστικού βρίσκονται μέσα στην κατανομή 

των τιμών του που προκύπτουν από προσομοίωση (συνήθως 1.000 δοκιμές).  Το p-

value  αντιστοιχεί στην πιθανότητα το αποτέλεσμα να είναι στατιστικά σημαντικό. 

Επομένως, με δεδομένο ότι το επίπεδο σημαντικότητας στις βιολογικές επιστήμες 

ορίζεται στο 5%, όταν η τιμή του p είναι μεγαλύτερη του 0.05 τότε η μηδενική 

υπόθεση δεν δύναται να απορριφθεί, δηλαδή δεχόμαστε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων για τον a priori 

προσδιορισθέντα παράγοντα ομαδοποίησής τους που ελέγχεται ενώ όταν είναι ίση 

ή μικρότερη του 0.05 τότε ισχύει η εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή αυτή της 

απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης. 

Οι παράγοντες ομαδοποίησης που εξετάστηκαν με βάση τη συγκεκριμένη ανάλυση 

ήταν: (α) αν η είσοδος, άρα και το σπήλαιο, ήταν ημιβυθισμένη ή βυθισμένη, (β) το 

βάθος της εισόδου και (γ) το μέγεθος της εισόδου. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 

τιμές που έλαβε κάθε σπήλαιο για το σύνολο των διαφορετικών παραγόντων που 

εξετάστηκαν. 

Πίνακας 1: Οι τιμές που έλαβε κάθε σπήλαιο για το σύνολο των διαφορετικών παραγόντων 

που εξετάστηκαν. 

 
 

 

Cave Submerged Depth Entrance size

G 0 2 6

K1 1 1 1

K2 0 1 2

K3 0 1 2

K4 0 1 1

L 1 4 2

M1 0 1 1

M2 1 2 2
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3. Αποτελέσματα  

 

3.1 Βιοποικιλότητα υποθαλάσσιων σπηλαίων Ζακύνθου 

Από το σύνολο των πλαισίων αναγνωρίστηκαν 73 τάξα τα οποία ανήκουν συνολικά 

σε 13 ευρύτερες ταξινομικές ομάδες (Πίνακας 2). Κάποιοι σπόγγοι, βρυόζωα, φύκη 

και οι μικροβιακοί τάπητες δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστούν σε κάποιο 

ταξινομικό επίπεδο και συνεπώς κατατάχτηκαν σε ανώτερες ταξινομικές και 

μορφολογικές ομάδες, όπως για παράδειγμα «κίτρινοι σπόγγοι που σχηματίζουν 

κρούστα» (Yellow encrusting sponges), «Βρυόζωα με μορφή κρούστας» (Encrusting 

Βryozoa) και «φύκη που σχηματίζουν τάπητα». Eπίσης, στην ομάδα που ονομάστηκε 

ως «λοιπά» (Other) κατατάχθηκαν επιφάνειες που δεν καλύπτονταν από ζωντανούς 

οργανισμούς, όπως  «γυμνός βράχος» (Bare rock), «μη προσδιορισμένο βιογενές 

υπόστρωμα» (UBS: Unidentified Biogenic Substrate), «τρύπα» (Hole) και  ίζημα 

(Sediment cover). 

Πίνακας 2 : Ομάδες οργανισμών που αναγνωρίστηκαν στα υπό μελέτη σπήλαια. 

Porifera Bryozoa Tunicata 
Agelas oroides Bugula / Beania / Crissia sp. Didemnum sp.  
Axinella damicornis Encrusting bryozoa Tunicata sp.1 
Cacospongia mollior Myriapora truncata Tunicata sp.2 
Cacospongia scalaris Reptadeonella violacea Cystodytes dellecianjei 
Chondrosia reniformis Schizomavella / Rhyncozoon sp.   
Cliona celata Disporella hispida Mollusca 
Dendroxea lenis  Lithophaga tubes 
Haliclona mucosa Anthozoa Vermetidae 
Hexadella pruvoti Caryophyllia inornata Bivalvia sp. 
Ircinia oros Caryophyllia smithii   
Ircinia variabilis Hoplangia durotrix Polychaeta 
Merlia sp. Leptopsammia pruvoti Serpulidae 1 
Oscarella sp. Madracis pharensis Serpulidae 2 
Penares sp. Paracyathus pulchellus   
Petrosia ficiformis Scleractinia sp. Crustacea 
Phorbas topsenti  Cirripedia  
Phornas tenacior Chlorophyta   
Porifera sp.1 Cladophora sp. Foraminifera 
Porifera sp.2 Palmophyllum crassum Miniacina miniacea 
Sarcotragus foetidus Turf-forming algae   
Spirastrella cunctatrix   Halimeda tuna Hydrozoa 
Spongia virgultosa Valonia macrophysa Hydrozoa 
Thymosiopsis cuticulatus    
Yellow encrusting sponges Rhodophyta Bacteria 
Cliona viridis Liagora viscida Bacterial mat  
Fasciospongia cavernosa Lithophyllum sp. Bacterial bubbles 
Raspaciona aculeata Mesophyllum sp.    
Haliclona fulva Peyssonnelia sp. Other 
Cliona schmitii Amphiroa sp. Bare rock 
Dysidea fragilis  UBS 
Pleraplysilla spinifera Ochrophyta Hole 
Clathrina clathrus  
Crela pulvinar 

Dictyota dichotoma 
Padina pavonica 

Sediment cover 

Diplastrella bistellata    
Scopalina lophyropoda    
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Συγκεκριμένα, οι ομάδες με τα περισσότερα τάξα ήταν οι σπόγγοι (34 τάξα), τα 

φύκη (12), τα βρυόζωα (6) και τα κνιδόζωα (ανθόζωα) (7). Αυτές οι ομάδες ήταν και 

οι κυρίαρχες από πλευράς κάλυψης σε κάθε σπήλαιο (πίνακας 3 εικ.10 και 1Π, 2Π 

στο Παράρτημα). 

Πίνακας 3: Επί τοις εκατό κάλυψη των ομάδων των τάξων στο κάθε σπήλαιο. 

Groups/Samples Gorilla Keri 1 Keri 2 Keri 3 Keri 4 Laka Myzithres 1 Myzithres 2 

Anthozoa 1,8 0,0 0,0 1,4 7,3 4,0 2,9 2,3 

Bacteria 0,6 49,4 36,7 4,2 0,4 0,0 0,0 0,4 

Bryozoa 19,9 3,4 6,6 3,9 16,1 4,9 32,5 46,5 

Chlorophyta 7,8 22,6 10,3 1,0 4,4 0,1 2,4 1,3 

Crustacea 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 

Foraminifera 9,0 0,0 0,1 2,3 3,6 2,7 8,4 7,6 

Hydrozoa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mollusca 1,6 0,0 0,0 1,3 0,4 5,1 1,1 2,6 

Ochrophyta 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Other 4,0 3,0 5,6 25,9 4,4 20,3 5,5 3,3 

Polychaeta 3,7 0,1 0,5 0,9 5,2 21,3 6,8 10,4 

Porifera 35,4 5,7 15,5 32,7 41,2 39,2 38,8 21,9 

Rhodophyta 14,5 13,8 22,9 21,3 12,4 0,4 1,1 1,6 

Tunicata 1,1 1,9 1,6 5,1 4,6 1,6 0,4 2,1 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα βακτήρια παρουσίασαν μια εξαιρετικά μεγάλη κάλυψη στα  

σπήλαια Κερί 1 και Κερί 2, 49,4% και 36,7% αντίστοιχα, ενώ στα υπόλοιπα σπήλαια δεν 

εμφανίστηκαν καθόλου ή η κάλυψη τους ήταν μικρότερη από 1%. 

  

Εικόνα 10: Μέσος όρος κάλυψης των ανώτερων ταξινομικών ομάδων στο σύνολο των σπηλαίων. 

Bacteria 
11,46% 

Chlorophyta 
6,23% 

Ochrophyta 
0,11% 

Rhodophyta 
10,99% 

Foraminifera 
4,20% 

Porifera 
28,79% Hydrozoa 

0,00% 

Anthozoa 
2,47% 

Polychaeta 
6,09% 

Mollusca 
1,51% 

Bryozoa 
16,72% 

Tunicata 
2,29% 

Other 
8,99% 

Crustacea 
0,15% 
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Εικόνα 11: Βακτηριακοί σχηματισμοί που βρέθηκαν στα σπήλαια Keri 1 και Keri 2 και 

αναφέρονται ως ''Bacterial bubbles'' (επάνω) και ''Bacterial mat'' (κάτω). 
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Οι περισσότερες ομάδες οργανισμών βρέθηκαν στο σπήλαιο Gorilla και οι λιγότερες 

στα Keri 1 και 2 (πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4: ο αριθμός των τάξων της κάθε ομάδας που βρέθηκαν στο κάθε σπήλαιο. 

Samples/ Groups Gorilla Keri 1 Keri 2 Keri 3 Keri 4 Laka Myzithres 1 Myzithres 2 

Anthozoa 5 0 0 5 7 2 6 6 

Bacteria 0 2 2 1 1 1 0 1 

Bryozoa 4 2 2 5 6 4 5 4 

Chlorophyta 5 4 3 3 2 0 4 2 

Crustacea 0 0 1 1 1 1 1 1 

Foraminifera 1 0 1 1 1 1 1 1 

Hydrozoa 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mollusca 3 0 0 2 1 3 1 3 

Ochrophyta 2 1 1 0 0 0 0 0 

Polychaeta 2 1 1 2 2 2 2 2 

Porifera 27 8 9 14 22 21 17 21 

Rhodophyta 5 5 4 4 4 3 3 4 

Tunicata 4 2 1 2 1 2 1 2 

Σύνολο 58 25 25 40 48 40 42 48 

 

 

 

3.2 Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης σύμφωνα με τον δείκτη CavEBQI  

Από τα υπό μελέτη σπήλαια τα δύο (Gorilla και Laka) χαρακτηρίστηκαν ως «Μέτριας 

οικολογικής κατάστασης» (moderate) ενώ τα υπόλοιπα έξι χαρακτηρίστηκαν ως 

«Φτωχής οικολογικής κατάστασης»  (poor) σύμφωνα με τον δείκτη CavEBQI. Η 

αξιοπιστία της εκτίμησης  ήταν σε κάθε περίπτωση υψηλή (High) (πίνακας 5). Τα 

αποτελέσματα της εκτίμησης του δείκτη CavEBQI και του δείκτη εμπιστοσύνης CI 

EBQI  για κάθε σπήλαιο φαίνονται και στα διαγράμματα των εικόνων 12 και 13.  
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Πίνακας 5: Τιμές του δείκτη CavEBQI και του δείκτη εμπιστοσύνης CI EBQI  για κάθε σπήλαιο. 

  Gorila Keri 1 Keri 2 Keri 3 Keri 4 Laka Myzithres 1 Myzithres 2 

CavEBQI 4,1 2,1 3,9 2,4 3,5 4,1 3,8 2,6 

CI EBQI 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ecological quality  moderate poor Poor poor poor moderate poor Poor 

Confidence of the 

evaluation 
High High High High High High High High 

 

Εικόνα 12: Γραφική απεικόνιση δείκτη CavEBQI (κόκκινο) και του δείκτη εμπιστοσύνης CI EBQI  

(μπλε)  για τα σπήλαια: (α) Gorilla, (β) Keri1, (γ) Keri 2 και (δ) Keri 3. 

α. β. 

γ. δ

.. 
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Εικόνα 13: Γραφική απεικόνιση δείκτη CavEBQI (κόκκινο) και του δείκτη εμπιστοσύνης CI EBQI  

(μπλε)  για τα σπήλαια:  (ε) Keri 4, (στ) Laka, (ζ) Myzithres 1 και (η) Myzithres 2. 

 

3.3 Αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων 

3.3.1 MDS (Multi Dimensional Scaling) και Cluster 

Από την ανάλυση της πολυδιάστατης κλιμάκωσης προκύπτουν δισδιάστατα 

γραφήματα στα οποία απεικονίζονται τα οχτώ διαφορετικά σπήλαια ως σημεία. Στα 

διαγράμματα των τεσσάρων αναλύσεων (εικ. 14) προκύπτει ένας ευδιάκριτος 

διαχωρισμός των σπηλαίων. Συγκεκριμένα τα σπήλαια Κερί 1 και Κερί 2 

εμφανίζονται πιο απομακρυσμένα από τα υπόλοιπα. Τα δύο αυτά σπήλαια 

θεωρήθηκαν διαφορετικά a priori λόγω της έντονης ανάπτυξης βακτηρίων τα οποία 

καταλάμβαναν το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας των τοιχωμάτων τους.  Τα 

αποτελέσματα που φαίνονται στην MDS εξετάστηκαν για την ορθότητά τους και 

επιβεβαιώθηκαν με την δοκιμασία ANOSIM. Για την ANOSIM τέθηκε ως υπόθεση ότι 

τα σπήλαια Κερί 1 και Κερί 2 διαφέρουν σημαντικά από τα υπόλοιπα. Η υπόθεση 

επιβεβαιώθηκε (p=0,001), συνεπώς όντως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων που διακρίνονται στα διαγράμματα της MDS. Αυτός ο 

διαχωρισμός δείχνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στην ποικιλομορφία των δυο 

σπηλαίων από όλα τα υπόλοιπα γεγονός που δε διαφαίνεται από τις τιμές του 

δείκτη CavEBQI. Τα υπόλοιπα 6 σπήλαια (Keri 3, Keri 4, Gorilla, Laka, Myzithres 1 και 

Myzithres 2) στα διαγράμματα της ανάλυσης (εικ. 14) φαίνεται ότι απέχουν μεταξύ 

ε. 

ζ. η. 

στ. 
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τους πολύ μικρότερη απόσταση από ότι απέχουν από τα 2 σπήλαια του Κεριού που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, όταν η ανάλυση εκπονείται στο επίπεδο του είδους. Το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι οι διαφορές των πολυμεταβλητών προτύπων ποικιλότητας 

μεταξύ αυτών των σπηλαίων είναι πολύ μικρότερες από τις διαφορές τους με τα 

δυο σπήλαια του Κεριού. Το συγκεκριμένο πρότυπο ομαδοποίησης των σπηλαίων 

συντηρείται  καθώς η πληροφορία συναθροίζεται σε ανώτερες ταξινομικές 

κατηγορίες (είδους, γένους, οικογένειας και ανώτερων τάξων) με τη διαφορά ότι οι 

αποστάσεις αμβλύνονται. 

 

 

Εικόνα 14: Δισδιάστατα διαγράμματα MDS ανάλυσης που εφαρμόστηκε στις μήτρες δεδομένων με τα δείγματα 
ομαδοποιημένα σε επίπεδο σπηλαίου και τις μεταβλητές σε επίπεδο: (α) είδους, (β)γένους, (γ) οικογένειας και (δ) 

τάξων. 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης Cluster διαφαίνονται στα δενδρογράμματα των εικ. 

14 και  3Π, 4Π, 5Π του παραρτήματος. 

Από την MDS και την ανάλυση Cluster είναι φανερό ότι στο επίπεδο του είδους 

σχηματίζονται δυο διακριτές ομάδες σπηλαίων σε ότι αφορά την ομοιότητα στα 

πρότυπα ποικιλότητάς τους (εικ. 15 και Παράρτημα εικ. 3Π, 4Π, 5Π).  Στη μια ομάδα 

βρίσκονται οι σπηλιές Keri 1 και 2 και όλες οι υπόλοιπες σπηλιές τοποθετούνται 

δ. γ. 

α. β. 
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στην άλλη ομάδα. Στην ομάδα με τις υπόλοιπες σπηλιές στα περισσότερα 

διαγράμματα cluster σχηματίζονται δύο η τρεις υποομάδες που φανερώνουν πως η 

μεγαλύτερη ομοιότητα βρίσκεται μεταξύ γειτονικών σπηλιών αφού στη μια 

υποομάδα εμφανίζονται μαζί οι 2 σπηλιές μυζήθρες και στην άλλη οι σπηλιές Keri 3 

και 4.  Τέλος η Gorilla και η Laka φαίνεται να έχουν μεταξύ τους πιο πολλές 

ομοιότητες από ότι με τις υπόλοιπες της δεύτερης ομάδας.    

 

Εικόνα 15:  Δενδρόγραμμα της ανάλυσης cluster στη μήτρα δεδομένων με τα δείγματα 

ομαδοποιημένα σε επίπεδο σπηλιάς και τις μεταβλητές, χωρίς ομαδοποίηση, σε επίπεδο τάξων.  

 

 

 

3.3.2 Ανάλυση SIMPER 

Από την ανάλυση SIMPER προέκυψε ότι τα βρυόζωα που σχηματίζουν κρούστα 

(Encrusting Βryozoa) μαζί με τον σπόγγο Spirastrella cunctatrix, το τρηματοφόρο 

Miniacina miniacea και την  οικογένεια των πολύχαιτων  Serpulidae (εικ. 16 και 17) 

βρέθηκε πως είναι τα τάξα που κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συνεισφοράς στη 

διαμόρφωση των πολυμεταβλητών προτύπων βιοποικιλότητας των σπηλαίων. 

Αξιοσημείωτη είναι η συνεισφορά των βακτηρίων που βρέθηκε στα δυο από τα  

σπήλαια του Κεριού (Keri 1 και 2) (πίνακες 6 και 7 και πίνακες 1Π, 2Π στο 

παράρτημα).  
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Πίνακας 6: Αποτελέσματα ανάλυσης Simper στη μήτρα δεδομένων με τις μεταβλητές σε επίπεδο 

τάξων (taxa) και τα δείγματα σε επίπεδο σπηλαίου. 

Taxa Gorila Keri1 Keri2 Keri3 Keri4 Laka Myzithres1 Myzithres2 

Bacterial bubbles    28,4 16,61           

Bacterial mat    36,67 20,4 25,1         

Cacospongia mollior         8,94 9,41     

Didemnum sp.   

 

  12,9         

Encrusting bryozoa 8,65       11,6   23,85 31,63 

Miniacina miniacea 16,29           17,51 14,34 

Palmophyllum crassum   12,7             

Peyssonnelia sp.   

 

            

Serpulidae 9,29         28,5   7,92 

Spirastrella cunctatrix      16,25   15,3   18,63   

Vermetidae           8,04     

Yellow encrusting sponge       8,9         

 

 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα ανάλυσης Simper στη μήτρα δεδομένων με τις μεταβλητές σε επίπεδο 

είδους και τα δείγματα σε επίπεδο σπηλαίου. 

Species Gorila Keri 1 Keri 2 Keri 3 Keri 4 Laka Myzithres 1 Myzithres 2 

Agelas oroides 11,57 

     

9,62 

 

Cacospongia mollior 

  

17,89 18,1 13,31 19,64 

  

Ircinia variabilis 

       

9,36 

Miniacina miniacea 40,66 

  

14,67 12,75 

 

33,59 48,46 

Myriapora truncata 

 

16,56 23,43 

     

Palmophyllum crassum 

 

65,39 

      

Phornas tenacior 

       

16,48 

Spirastrella cunctatrix 9,83 16,15 41,32 18,69 24,77 17,6 33,89 

 

Thymosiopsis cuticulatus 

     

14,08 
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Εικόνα 16: Ο σπόγγος Spirastrella cunctatrix (αριστερά) και το τρηματοφόρο Miniacina miniacea (δεξιά). 

 

Εικόνα 17: Βρυόζωα που σχηματίζουν κρούστα πάνω στο σκληρό υπόστρωμα (αριστερά) και πολύχαιτοι της 

οικογένειας Serpulidae (δεξιά) 
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3.3.3 Δοκιμασία ANOSIM 

Μέσω της δοκιμασίας ANOSIM προκύπτει το αν είναι η όχι σημαντικός ο 

εξεταζόμενος παράγοντας στη διαμόρφωση των προτύπων ποικιλότητας των 

σπηλαίων. Στη δοκιμασία εξετάστηκαν μόνο οι παράγοντες που σχετίζονται με την 

τοπογραφία των σπηλαίων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης  για τους παράγοντες 

που εξετάστηκαν παρατίθενται στον πίνακα 7. Από το σύνολο των παραγόντων που 

εξετάστηκε με τη δοκιμασία ANOSIM βρέθηκε ότι οι στατιστικά σημαντικοί 

παράγοντες στη διαμόρφωση της βιοποικιλότητας είναι: η απόσταση των σπηλαίων, 

η απόσταση από την είσοδο του σπηλαίου το βάθος της εισόδου και η διάσταση της 

εισόδου. Δε φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντικός ο παράγοντας της πλευράς του 

σπηλαίου από το οποίο λαμβάνονται τα δείγματα (αριστερό η δεξί τοίχωμα). 

Σε κάθε επίπεδο συνάθροισης της πληροφορίας (είδος, γένος, οικογένεια και τάξα) 

φάνηκε ότι η απόσταση των σπηλαίων είναι καθοριστικός παράγοντας.  

Επιπρόσθετα, στο επίπεδο όλων των τάξων οι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες 

είναι και η απόσταση από την είσοδο, το βάθος και το μέγεθος της εισόδου. Σε 

επίπεδο είδους (εκτός του σπηλαίου) παίζει σημαντικό ρόλο η απόσταση από την 

είσοδο και το μέγεθος της εισόδου. Σε επίπεδο γένους, εκτός του διαφορετικού 

σπηλαίου, τα πρότυπα κατανομής βρέθηκε ότι επηρεάζουν η απόσταση από την 

είσοδο και το βάθος και μέγεθος της εισόδου. Τέλος σε επίπεδο οικογένειας το 

βάθος της εισόδου και το αν είναι η όχι βυθισμένο το σπήλαιο, φάνηκε ότι είναι οι 

παράγοντες που μαζί με το διαφορετικό σπήλαιο επηρεάζουν τα πρότυπα της 

βιοποικιλότητας. 

Πίνακας 8: Τιμές του στατιστικού P και του Global-R από τη ανάλυση ANOSIM στις τέσσερις μήτρες 

δεδομένων.  (∗∗ επίπεδο σημαντικότητας 0,01, ∗ επίπεδο σημαντικότητας 0,05). 

 

 

File Taxa Species Genus Familly 

Factor/R-P R P R P R P R P 

Cave 0,41 0,001** 0,395 0,001** 0,324 0,001** 0,37 0,001** 

L-R -0,009 0,87 -0,001 0,886 -0,013 0,946 -0,004 0,607 

in-out 0,029 0,029* 0,071 0,001** 0,045 0,007** 0,022 0,067 

Depth 0,158 0,001** 0,077 0,09 0,126 0,001** 0,116 0,001** 

Entrance size 0,062 0,006** 0,081 0,001** 0,058 0,007** 0,057 0,06 

Submerged 0,049 0,065 0,008 0,381 0,01 0,345 0,061 0,036* 
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4. Συζήτηση 

 

 

4.1. Βιοποικιλότητα 

Τα υποθαλάσσια σπήλαια του ΕΘΠΖ που μελετήθηκαν φάνηκε ότι στην πλειοψηφία 

τους εμφανίζουν σημαντική βιοποικιλότητα. Οι σπόγγοι, τα φύκη και τα βρυόζωα 

ήταν οι ανώτερες ταξινομικές ομάδες που καταλάμβαναν τη μεγαλύτερη κάλυψη 

των τοιχωμάτων των σπηλαίων. Συνολικά καταγράφηκαν 73 τάξα ενώ σε κάθε 

σπήλαιο αναγνωρίστηκε διαφορετικός αριθμός τάξων με μέγιστο τα 58. Παρόμοιος 

αριθμός τάξων έχει καταγραφεί και από άλλες μελέτες των σπηλαίων της 

Μεσογείου (Bussoti et al. 2006, Gerovasilleiou et al. 2015). Σε δύο σπήλαια 

καταγράφηκαν μόνο 25 εκ των 73 τάξων, αισθητά λιγότερα από το υπόλοιπα έξι. Το 

γεγονός αυτό πιθανώς σχετίζεται με την ανάπτυξη βακτηρίων σε αυτά, όπως 

εξηγείται παρακάτω. 

Σε όλα τα σπήλαια, οι σπόγγοι ήταν οι κυρίαρχοι οργανισμοί (αντιπροσωπεύονται 

από τα περισσότερα τάξα σε κάθε σπήλαιο, και εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κάλυψη) 

όπως έχει βρεθεί και σε σπήλαια της Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου 

(Gerovasileiou & Voultsiadou 2012). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σπόγγοι, ως 

ενεργοί διηθηματοφάγοι οργανισμοί, είναι καλά προσαρμοσμένοι σε αυτό τον τύπο 

του περιβάλλοντος εξαιτίας της μεγάλης αποτελεσματικότητας για κατακράτηση 

μικρών σωματιδίων οργανικής ύλης (Simpson, 1984). Αυτό το χαρακτηριστικό, σε 

συνδυασμό με την απουσία των φυκών λόγω μειωμένου φωτισμού, τους καθιστά 

ισχυρά ανταγωνιστικούς οργανισμούς στα υποθαλάσσια σπήλαια (Harmelin et al. 

1985). 

Παρά το  μεγάλο ποσοστό κάλυψης των φυκών και βρυοζώων, ο αριθμός των 

αναγνωρισμένων τάξων από τις συγκεκριμένες ομάδες ήταν μικρός. Αυτό συμβαίνει 

διότι δεν ήταν εφικτός ο οπτικός προσδιορισμός σε επίπεδο είδους για τις 

συγκεκριμένες ομάδες. 

Αντίστοιχη κατανομή των παραπάνω ομάδων έχει καταγραφεί και σε άλλες μελέτες 

βιοποικιλότητας υποθαλάσσιων σπηλαίων της  Μεσογείου (Bussotti et al 2006, 

Gerovasileiou & Voultsiadou 2014, Gerovasileiou et al. 2015). Επίσης, τα είδη που 

αναγνωρίστηκαν αποτελούν  χαρακτηριστικά είδη των υποθαλάσσιων σπηλαίων της 

Μεσογείου και έχουν αναγνωριστεί και σε άλλες μελέτες για το συγκεκριμένο τύπο  

οικοτόπων (Balduzzi et al 1989, Corriero et al. 2000, Bussotti et al. 2006, Marti et al. 

2004, Radolovic  et al 2015). 
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4.1.1  Μικροβιακοί τάπητες 

Η εμφάνιση σε δυο σπήλαια (Κερί 1 και 2) εκτεταμένων μικροβιακών ταπήτων έχει 

παρατηρηθεί σε ελάχιστα υποθαλάσσια σπήλαια της Μεσογείου και συγκεκριμένα 

στα σπήλαια Azzurra και Sulfurea που βρίσκονται στο ακρωτήριο Παλινούρο στην 

Ιταλία  (Cinelli et al. 1994, Abbiati et al. 1992). Έρευνες στα συγκεκριμένα  σπήλαια  

έχουν δείξει ότι η πανίδα που φιλοξενούσαν  ήταν πιο πλούσια από το αναμενόμενο 

για την ολιγοτροφική φύση αυτών των οικοσυστημάτων (Bianchi et al. 1994, 

Southward et al. 1996). Συγκεκριμένα στο σπήλαιο Azzurra υπήρχαν ινώδεις 

βακτηριακοί σχηματισμοί κοντά στην είσοδο και κατά τόπους άλλοι με μορφή 

θυλάκων, όπως και στα σπήλαια της παρούσας μελέτης. Στο σπήλαιο Sulfurea οι 

σχηματισμοί ήταν πιο πολύπλοκοι και είχαν μεγαλύτερο πάχος (Southward et al. 

1996). Οι μικροβιακοί τάπητες στα δυο προαναφερθέντα σπήλαια αναπτύσσονταν 

λόγω της ανάβλυσης του θερμού θειούχου νερού από τον πυθμένα των σπηλαίων. 

Η εν λόγω βιομάζα αποτελεί πρόσθετη πηγή τροφής στο ενδιαίτημα επειδή τα 

βακτήρια δρουν και ως πρωτογενείς παραγωγοί (καθήλωση του CO2 μέσω της 

καρβοξυλάσης της διφωσφορικής ριβουλόζης: RuBisCo) και επειδή τα ίδια τα 

βακτήρια όταν αποκολλώνται από τα τοιχώματα των σπηλαίων αυξάνουν το 

περιεχόμενο του νερού σε οργανικής φύσης σωματίδια, αποτελώντας τροφή για 

πολλά είδη αιωρηματοφάγων και διηθηματοφάγων οργανισμών (π.χ. σπόγγοι, 

κνιδόζωα, πολύχαιτοι). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την υψηλή 

βιομάζα και την ασυνήθιστα πλούσια πανίδα αυτών των σπηλαίων (Abbiati et al.  

1992, Southward et al. 1996). Από την άλλη μεριά, τα ευρήματα της παρούσας 

εργασίας και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα σπήλαια Κερί 1 και Κερί 2 

έδειξαν ότι οι μικροβιακοί τάπητες δεν συνέβαλαν στην αύξηση της βιοποικιλότητας 

και μάλιστα  εμπόδιζαν την ανάπτυξη οποιουδήποτε άλλου βενθικού οργανισμού 

στις επιφάνειες που εξετάστηκαν. Μάλιστα, όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα 

της MDS, τα σπήλαια Κερί 1 και Κερί 2 διαφοροποιούνταν σημαντικά από όλα τα 

υπόλοιπα σπήλαια. Το γεγονός αυτό πιθανότατα σχετίζεται με το γεγονός ότι οι 

συγκεκριμένοι τάπητες δεν πρέπει να αναπτύσσονται λόγω αναβλύσεων θειούχων 

υδάτων, όπως συμβαίνει στα παραπάνω σπήλαια (ΕΛΚΕΘΕ, αδημοσίευτα στοιχεία). 

Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη για εξειδικευμένη μελέτη σε 

αυτούς τους ιδιαίτερους τύπους οικοσυστημάτων.  

 

4.2 Οικολογική κατάσταση 

Η οικολογική κατάσταση των υπό μελέτη σπηλαίων όπως αυτή αξιολογήθηκε με τον 

δείκτη CavEBQI (2 από τα 8 υπό μελέτη σπήλαια χαρακτηρίστηκαν μέτριας 

οικολογικής κατάστασης και τα υπόλοιπα 6 φτωχής οικολογικής κατάστασης) δε 

συμφωνεί με τα δεδομένα της επιτόπιας οπτικής παρατήρησης που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συλλογής των δειγμάτων για την παρούσα 

μελέτη αλλά και στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 
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προγράμματος διατήρησης οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, 

όλα τα σπήλαια, με εξαίρεση τα Κερί 1 και Κερί 2, παρουσιάζουν χαρακτηριστικές 

βιοκοινότητες, όμοιες με εκείνες άλλων σπηλαίων που έχουν μελετηθεί στην 

περιοχή του Ιονίου Πελάγους (π.χ. Bussotti et al. 2006) και της Ανατολικής 

Μεσογείου (Gerovasileiou et al. 2015, Gerovasileiou & Voultsiadou 2016) και δεν 

παρουσίασαν εμφανή σημάδια υποβάθμισης. Επιπρόσθετα, τα σπήλαια Κερί 1 και 

Κερί 2, όπως περιγράφηκε παραπάνω, παρουσίαζαν φτωχότερες βιοκοινότητες 

εξαιτίας των φυσικών ιδιαιτεροτήτων τους και όχι εξαιτίας ανθρωπογενών 

παρεμβάσεων.  Ο δείκτης κατατάσσει στην ίδια κατηγορία (poor) 6 σπήλαια τα 2 εκ 

των οποίων (Κερί 1 και Κερί 2) έχουν μικρή βιοποικιλότητα λόγω των φυσικών 

ιδιαιτεροτήτων και τα υπόλοιπα 4 (Κερί 3 και 4, Μυζήθρες 1 και 2) εμφανίζουν 

παρόμοια  εικόνα με τα σπήλαια που βρέθηκαν να παρουσιάζουν μέτρια οικολογική 

κατάσταση (Γορίλα και Λάκα). Συνεπώς προτείνεται η αναπροσαρμογή του 

συγκεκριμένου δείκτη πριν αυτός να εφαρμοστεί ξανά σε οικοτόπους 8330 της 

Ανατολικής Μεσογείου καθώς δε δίνει αξιόπιστη εικόνα της οικολογικής 

κατάστασης των σπηλαίων στην παρούσα μορφή του.  

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει πιθανότατα λόγω του γεγονότος ότι ο δείκτης αυτός 

έχει δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των υποθαλάσσιων σπηλαίων 

της Δυτικής Μεσογείου. Για παράδειγμα από τα υποθαλάσσια σπήλαια της 

περισσότερο ολιγοτροφικής Ανατολικής Μεσογείου απουσιάζουν  διακλαδισμένες 

μορφές ανθόζοων, όπως οι γοργονίες και το κόκκινο κοράλλι, τα οποία συχνά 

ευδοκιμούν στην είσοδο και στις ημισκοτεινές ζώνες των σπηλαίων της 

Βορειοδυτικής Μεσογείου (Gerovasileiou et al. 2015). Σύμφωνα με τους Bibiloni & 

Gili (1982) και Uriz et al. (1993) αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη διαφορετική 

θερμοκρασία και τις τροφικές διαφορές μεταξύ των δύο λεκανών. Συνεπώς 

προτείνεται για τον υπολογισμό του δείκτη σε σπήλαια της Ανατολικής Μεσογείου 

να αφαιρεθούν είδη τα οποία παίρνουν μεγάλο συντελεστή βαρύτητας στη Δυτική 

Μεσόγειο αλλά είναι απόντα η σπάνια σε σπήλαια της Ανατολικής λεκάνης. 

Παράλληλα θα πρέπει να προστεθούν για τον υπολογισμό του δείκτη είδη που είναι 

πιο κοινά σε σπήλαια της Ανατολικής Μεσογείου και να τους δοθεί ο ανάλογος  

συντελεστής βαρύτητας.  

 

4.3 Πρότυπα βιοποικιλότητας 

4.3.1  Συμβολή οργανισμών στον  καθορισμό των προτύπων βιοποικιλότητας 

Κάποιες από τις ομάδες οργανισμών  που αναγνωρίστηκαν στα οχτώ υπό μελέτη 

σπήλαια βρέθηκε ότι έπαιζαν σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της 

βιοποικιλότητας τους από τους υπόλοιπους. Ένα είδος σπόγγου, ένα είδος 

τρηματοφόρου, είδη μιας οικογένειας πολύχαιτων καθώς και διάφορα είδη 

βρυόζωων με τη χαρακτηριστική εμφάνιση κιτρινωπής κρούστας αποτελούν αυτές 
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τις 4 ομάδες οργανισμών. Τα τάξα αυτά έχουν καταγραφεί και σε προηγούμενες 

μελέτες θαλάσσιων σπηλαίων της Μεσογείου και στις περισσότερες από αυτές 

εμφανίζονται να καταλαμβάνουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης απο 

πολλούς άλλους οργανισμούς (Corriero et al. 2000, Marti et al. 2004, Gerovasileiou 

& Voultsiadou 2015,  Radolovic  et al 2015).  Αποτελούν χαρακτηρστικά σκιόφιλα 

είδη που αναπτύσσονται επάνω σε σκληρό υπόστρωμα. 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε αντιδιαστολή με τα σπήλαια των 

παραπάνω μελετών, το βενθικό τρηματοφόρο Miniacina miniacea είχε ασυνήθιστα 

μεγάλη κάλυψη στα περισσότερα σπήλαια που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία 

(4,2% κατά μέσο όρο και κάλυψη 9% στο σπήλαιο «Gorilla»). Τα ποσοστά που 

καταγράφηκαν είναι ιδιαίτερα υψηλά αν ληφθεί υπόψη ότι το είδος σχηματίζει 

πολύ μικρές δομές. Το συγκεκριμένο είδος είναι ένας χαρακτηριστικός σκιόφιλος 

κάτοικος των σπηλαίων της Μεσογείου που όμως δεν έχει καταγραφεί ξανά να 

καταλαμβάνει τέτοιο ποσοστό κάλυψης σε άλλα σπήλαια. Πιθανώς οι συνθήκες που 

επικρατούν στα σπήλαια της περιοχής μελέτης (Ιόνιο Πέλαγος) και πιο 

συγκεκριμένα στο σπήλαιο «Gorilla» να ευνοούν την αξιοσημείωτη αυτή ανάπτυξη 

του. Αυτή η παρατήρηση θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για περεταίρω 

διερεύνηση προκειμένου να διευκρινιστούν οι παράγοντες που την προκαλούν. 

 

4.3.2  Παράγοντες καθορισμού προτύπων βιοποικιλότητας 

Είναι γνωστό πως η τοπική ετερογένεια είναι υψηλή στα υποθαλάσσια σπήλαια της 

Μεσογείου καθώς  κάθε σπήλαιο έχει τη δική του διαφορετική και ιδιαίτερη 

τοπογραφία. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε σχεδόν μοναδική βιοποικιλότητα των 

οργανισμών των σπηλαίων και σε υψηλή  τοπική ετερογένεια (Rastorgueff et al. 

2011). Στα σπήλαια της παρούσας μελέτης όμως ο παράγοντας που δημιουργεί της 

πιο έντονη διαφοροποίηση δεν είναι τοπογραφικός. είναι η παρουσία-απουσία 

βακτηρίων. 

 Οι  τοπογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα βιοποικιλότητας στα 

υπό μελέτη σπήλαια προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια της μη παραμετρικής 

στατιστικής δοκιμασίας ANOSIM. Ο παράγοντας της απόστασης μεταξύ σπηλαίων  

('cave'), βρέθηκε στατιστικά σημαντικός, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το κάθε 

σπήλαιο διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επίσης η απόσταση από την 

είσοδο του σπηλαίου ('in-out') συμβάλλει στη διαμόρφωση των προτύπων 

ποικιλότητας πιθανώς λόγω της μείωσης της φωτεινότητας και της ανανέωσης του 

νερού καθώς προχωράμε προς το εσωτερικό του σπηλαίου (Radolovic et al 2015, 

Riedl 1966, Cinelli et al. 1977,  Harmelin et al. 1985,  Gili et al. 1986). Το παραπάνω 

γεγονός συμφωνεί με την ζώνωση που έχει προτείνει ο Péres (1967). Το βάθος της 

εισόδου ('depth') φαίνεται να επηρεάζει και αυτό τη βιοποικιλότητα των σπηλαίων 

πιθανώς λόγω της μείωσης της φωτεινής ακτινοβολίας καθώς αυξάνεται το βάθος 
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και της ανανέωσης των υδάτων από τον κυματισμό στην επιφάνειας. Τέλος το 

μέγεθος της εισόδου είναι ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τη 

διαμόρφωση των προτύπων βιοποικιλότητας (Harmelin et al. 1985, Radolovic et al 

2015). Όσο μεγαλύτερη είναι η είσοδος τόσο περισσότερο φως εισέρχεται στο 

σπήλαιο και τόσο πιο έντονες και συχνές είναι οι μετακινήσεις του νερού προς το 

σπήλαιο και μέσα σε αυτό.  Παρόλα αυτά έχει βρεθεί πως ακόμα και σε τεχνητά και 

πανομοιότυπα σπήλαια, όπως αυτά που βρίσκονται στο λιμάνι του Μονακό, 

υπάρχει ετερογένεια λόγω της στοχαστικότητας των μετακινήσεων του νερού και 

της διασποράς και εγκαθίδρυσης των προνυμφών των εδραίων ειδών (Péres et al. 

2013). Στα φυσικά σπήλαια η ετερογένεια αυξάνεται ακόμα περισσότερο από την 

ειδική τοπογραφία του καθενός (Ugolini et al. 2003).  

 

4.4 Κύρια συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη σχετικά με τη βιοποικιλότητα των 

υποθαλάσσιων σπηλαίων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Όντας πολύ 

κοντινά σπήλαια υπάρχουν κάποιες ομοιότητες στη σύσταση των βιοκοινοτήτων 

τους και μεταξύ τους αλλά και με άλλα ήδη μελετημένα υποθαλάσσια σπήλαια. 

Ωστόσο, σε ότι αφορά τα πρότυπα κατανομής των οργανισμών, τα σπήλαια αν και 

γειτονικά, διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους επιβεβαιώνοντας έτσι ότι τα 

υποθαλάσσια σπήλαια αποτελούν περιβάλλοντα τα οποία διατηρούν σε μεγάλο 

βαθμό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δυο σπήλαια αποτελούν την εξαίρεση: σ' 

αυτά η βιοποικιλότητα και τα πρότυπα κατανομής βρέθηκε ότι διαφέρουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, γεγονός που αποδόθηκε στην ύπαρξη βακτηρίων.  

Τα αποτελέσματα του δείκτη CavEBQI για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης 

των σπηλαίων αυτών παρουσιάζουν μια πιο υποβαθμισμένη εικόνα της οικολογικής 

κατάστασης αυτών των οικοτόπων σε σχέση με αυτήν που θα αναμενόταν με βάση 

τα δεδομένα της ολιγοτροφικής Ανατολικής Μεσογείου. Συνεπώς, η συγκεκριμένη 

μελέτη υποδεικνύει ότι ο δείκτης πιθανότατα δεν είναι κατάλληλος για την 

εφαρμογή του στα υποθαλάσσια σπήλαια της Ανατολικής Μεσογείου στην παρούσα 

του μορφή. Προτείνεται λοιπόν αναπροσαρμογή του δείκτη CavEBQI για τα 

δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου.  

Συνοψίζοντας, στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώνεται η μοναδικότητα των 

υποθαλάσσιων σπηλαίων και η άμεση ανάγκη που υπάρχει για μια καλά 

μελετημένη και ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας, η οποία θα μπορέσει να 

δημιουργηθεί μόνο μέσα από τη συνεχή μελέτη τους με σκοπό τη διεύρυνση των 

γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ξεχωριστών οικοτόπων. 
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6. Παράρτημα 

 

Πίνακας 1Π: Παρουσία ή απουσία (1/0 αντίστοιχα) του κάθε τάξου για το κάθε σπήλαιο. 

Taxa/Caves Gorilla Keri  1 Keri  2 Keri  3 Keri  4 Laka Myzithres 1 Myzithres 2 

Agelas oroides 1 0 0 0 1 1 1 0 

Amphiroa sp. 1 1 0 0 0 1 0 0 

Axinella damicornis 1 0 0 0 0 1 0 0 

Bacterial bubbles 0 1 1 0 0 0 0 0 

Bacterial mat 0 1 1 1 1 1 0 1 

Bivalvia sp 1 0 0 0 0 1 0 1 

Bugula / Beania / Crissia sp. 1 1 1 0 1 1 1 1 

Cacospongia mollior 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cacospongia scalaris 1 0 0 1 1 0 1 1 

Caryophyllia inornata 1 0 0 1 1 0 1 0 

Caryophyllia smithii 1 0 0 1 1 0 1 1 

Chondrosia reniformis 1 0 0 0 1 0 1 1 

Cirripedia balanus sp. 0 0 1 1 1 1 1 1 

Cladophora sp. 1 1 1 0 0 0 1 1 

Clathrina clathrus 0 0 1 1 1 1 1 1 

Cliona celata 1 0 0 1 0 1 0 0 

Cliona schmitii 1 0 0 1 0 0 0 1 

Cliona viridis 0 1 1 1 1 0 0 0 

Crella pulvinar 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cystodytes dellecianjei 1 1 0 1 0 0 0 0 

Dendroxea lenis 1 0 0 1 1 1 1 1 

Dictyota dichotoma 1 0 1 0 0 0 0 0 

Didemnum sp. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diplastrella bistellata 0 0 0 0 1 0 1 0 

Disporella hispida 0 0 0 1 1 0 1 1 

Dysidea fragilis 1 0 0 0 0 0 0 0 

Encrusting bryozoa 1 0 0 1 1 1 1 1 

Fasciospongia cavernosa 1 0 1 0 1 1 0 1 

Haliclona fulva 1 0 0 0 0 0 0 0 

Haliclona mucosa 1 0 0 1 1 1 0 0 

Halimeda tuna 1 0 0 0 0 0 0 0 

Hexadella pruvoti 1 1 0 0 1 1 0 1 

Hoplangia durotrix 1 0 0 1 1 0 1 1 

Hydrozoa 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ircinia oros 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ircinia variabilis 1 1 1 1 1 1 1 1 

Leptopsammia pruvoti 1 0 0 0 1 0 0 1 
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Liagora viscida 1 1 1 1 1 0 0 1 

Lithophaga tubes 1 0 0 1 0 1 1 1 

Lithophyllum 1 1 1 1 1 0 1 1 

Madracis pharensis 0 0 0 1 1 1 1 1 

Merlia sp. 1 0 0 0 0 1 1 1 

Mesophyllum 1 1 1 1 1 1 1 1 

Miniacina miniacea 1 0 1 1 1 1 1 1 

Myriapora truncata 0 1 1 1 1 0 0 0 

Oscarella sp. 1 0 0 0 0 1 1 1 

Padina pavonica 1 1 0 0 0 0 0 0 

Palmophyllum crassum 1 1 1 0 1 0 1 0 

Paracyathus pulchellus 0 0 0 1 1 0 1 1 

Penares sp. 1 1 0 0 1 1 1 0 

Petrosia ficiformis 1 0 0 0 1 0 0 0 

Peyssonnelia 1 1 1 1 1 1 1 1 

Phorbas topsenti 1 0 0 0 0 0 0 1 

Phornas tenacior 1 0 1 1 1 1 1 1 

Pleraplysilla spinifera 1 0 0 0 1 1 0 0 

Porifera sp.1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Porifera sp.2 0 0 0 1 1 1 0 1 

Raspaciona aculeata 1 1 0 0 0 1 0 1 

Reptadeonella violacea 1 0 0 1 1 1 1 0 

Schizomavella /Rhyncozoon 
sp. 

1 0 0 1 1 1 1 1 

Scleractinia sp 1 0 0 0 1 1 1 1 

Scopalina lophyropoda 0 0 0 0 1 0 1 1 

Serpulidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Serpulidae 2 1 0 0 1 1 1 1 1 

Spirastrella cunctatrix 1 1 1 1 1 1 1 1 

Spongia virgultosa 1 0 0 0 1 0 1 1 

Thymosiopsis cuticulatus 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tunicata sp.1 1 0 0 0 0 1 0 1 

Tunicata sp.2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Turf-forming algae 1 1 1 1 1 0 1 1 

Valonia macrophysa 1 1 0 1 0 0 1 0 

Vermetidae 1 0 0 1 1 1 0 1 

Yellow encrusting sponge 1 0 0 1 1 1 1 1 

Number of  taxa in each cave 58 25 25 39 48 40 42 48 
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Εικόνα 1Π: Επί τοις εκατό (%) κάλυψη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων στα σπήλαια Γορίλλα και Κερί 1,2 και 

3. 

 
Εικόνα 2Π: Επί τοις εκατό (%) κάλυψη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων στα σπήλαια Κερί 4, Λάκα, Μυζήθρες 

1 και Μυζήθρες 2. 
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Πίνακας 2Π: Ανάλυση Simper στη μήτρα δεδομένων με τους οργανισμούς σε επίπεδο γένους. 

Genus Gorila Keri 1 Keri 2 Keri 3 Keri 4 Laka Myzithres 1 Myzithres 2 

Agelas 

     

13,4 

  

Bugula 9,9 

       

Cacospongia 

   

32,05 

 

13,59 11,68 

 

Cliona 

    

9,29 

   

Didemnum 

   

5,37 16,03 

   

Ircinia 

       

7,92 

Lithophyllum 

  

17,71 

     

Mesophyllum 

 

10,22 

      

Miniacina 21,22 

   

12,47 

 

12,02 37,69 

Palmophyllum 

 

37,39 22,03 

     

Peyssonnelia 
10,04 18,41 26,31 

     

Spirastrella 
   

45,07 

 

16,82 28,59 15,89 

 

Πίνακας 3Π: Ανάλυση Simper στη μήτρα δεδομένων με τους οργανισμούς σε επίπεδο οικογένειας. 

Familly Gorila Keri 1 Keri 2 Keri 3 Keri 4 Laka Myzithres 1 Myzithres 2 

Didemnidae 

 

13,65 

 

21,73 9,66 

   

Homotrematidae 18,08 

     

24,35 25,14 

Hymedesmiidae 

   

10,48 

   

10,54 

Myriaporidae 

  

22,49 

     

Palmophyllaceae 

 

35,16 

      

Peyssonneliaceae 9,03 17,3 11,7 

     

Serpulidae 10,62 

    

32,03 17,25 26,57 

Spirastrellidae 

  

26,88 12,1 18,12 

 

24,8 

 

Thorectidae 

    

10,6 11,05 

  

Vermetidae 

     

8,5 
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Εικόνα 3Π: Δενδρόγραμμα της ανάλυσης Cluster στη μήτρας δεδομένων με τα δείγματα 

ομαδοποιημένα σε επίπεδο σπηλαίου και τις μεταβλητές σε επίπεδο είδους. 

 

 

Εικόνα 4Π: Δενδρόγραμμα της ανάλυσης Cluster στη μήτρας δεδομένων με τα δείγματα 

ομαδοποιημένα σε επίπεδο σπηλαίου και τις μεταβλητές σε επίπεδο γένους . 
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Εικόνα 5Π: Δενδρόγραμμα της ανάλυσης Cluster στη μήτρας δεδομένων με τα δείγματα 

ομαδοποιημένα σε επίπεδο σπηλαίου και τις μεταβλητές σε επίπεδο οικογένειας. 

 

 

 


