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με χριςθ πολλαπλϊν μεκόδων. Ακόμθ, ςτοχεφει ςτθ ςυςχζτιςθ των προτφπων χωρικισ 

κατανομισ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθ ςυςχζτιςι τουσ με εκείνα οριςμζνων 

περιβαλλοντικϊν παραμζτρων τθσ ςτιλθσ του νεροφ και του ιηιματοσ εντόσ του ςπθλαίου. 

Θ εργαςία εκπονικθκε ςτο Ινςτιτοφτο Θαλάςςιασ Βιολογίασ, Βιοτεχνολογίασ και 

Υδατοκαλλιεργειϊν (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελλθνικοφ Κζντρου Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛΚΕΘΕ) ςτο 

Θράκλειο Κριτθσ. Θ μελζτθ του ςπθλαίου επικεντρϊκθκε ςε τρεισ οικολογικζσ ηϊνεσ: τθ 

ηϊνθ ειςόδου, τθν ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ και τθν εςωτερικι ςκοτεινι ηϊνθ. Από κάκε 

ηϊνθ ςυλλζχκθκαν: 1) φωτογραφικά πλαίςια και πυρινεσ ιηιματοσ για τθ μελζτθ των 

βενκικϊν κοινοτιτων ςε ςκλθρό και μαλακό υπόςτρωμα, αντίςτοιχα, 2) δείγματα νεροφ για 

τθν εκτίμθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ πζντε ςυςτατικϊν ιόντων και 3) δείγματα ιηιματοσ για τθν 

εκτίμθςθ τθσ κοκκομετρικισ ςφςταςθσ και περιεκτικότθτασ του πυκμζνα ςε χλωροφφλλθ-α, 

φαιοφυτίνεσ και οργανικι φλθ. Ρζντε φωτογραφικά πλαίςια λιφκθκαν από κάκε ζναν από 
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πζντε ςτακμοφσ ςτισ τρείσ διαφορετικζσ ηϊνεσ κατά μικοσ του ςπθλαίου, ςτα τοιχϊματα 

και ςτθν οροφι τθσ βυκιςμζνθσ ειςόδου και τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ και ςτα τοιχϊματα του 

εςωτερικοφ ςκοτεινοφ καλάμου. Οι εδραίοι οργανιςμοί που εντοπίςτθκαν, ταξινομικθκαν 

ςτο χαμθλότερο δυνατό ταξινομικό επίπεδο και υπολογίςτθκε θ χωρικι τουσ κατανομι. Τα 

αποτελζςματα ζδειξαν ότι διαφορετικζσ ταξινομικζσ ομάδεσ κυριαρχοφςαν ςε διαφορετικζσ 

ηϊνεσ του ςπθλαίου και ςε διαφορετικοφσ τφπουσ υποςτρωμάτων. Από τισ αναλφςεισ για το 

μαλακό υπόςτρωμα, φάνθκε πωσ οι Ρολφχαιτοι κυριαρχοφςαν από πλευράσ αφκονίασ ςτθ 

φωτεινι ηϊνθ ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ δφο ηϊνεσ κυριάρχθςαν οι Ολιγόχαιτοι. Τόςο ςτο ςκλθρό 

όςο και ςτο μαλακό υπόςτρωμα παρατθρικθκε μείωςθ τθσ αφκονίασ από τθν φωτεινι 

ηϊνθ προσ τθν εςωτερικι ςκοτεινι ηϊνθ του ςπθλαίου. Απεναντίασ, για το μαλακό 

υπόςτρωμα, ο αρικμόσ των ειδϊν αυξανόταν από τθ φωτεινι προσ τθν θμιςκότεινθ ηϊνθ 

και μειωνόταν ξανά προσ τθ ςκοτεινι ηϊνθ. Για το ςκλθρό υπόςτρωμα, ο αρικμόσ των ειδϊν 

φάνθκε πωσ μειωνόταν από τθ φωτεινι ηϊνθ προσ τθν εςωτερικι ςκοτεινι ηϊνθ του 

ςπθλαίου. Συνολικά ςτο ςπιλαιο καταγράφθκαν 146 τάξα: 33 τάξα από τθν ανάλυςθ των 

φωτογραφικϊν πλαιςίων για το ςκλθρό υπόςτρωμα, 40 τάξα από τθν ανάλυςθ του 

ιηιματοσ για το μαλακό υπόςτρωμα και 73 τάξα που καταγράφθκαν οπτικά και με επιπλζον 

φωτογραφικό υλικό από όλεσ τισ ηϊνεσ του ςπθλαίου. Από τθν ανάλυςθ του νεροφ 

διαπιςτϊκθκε ότι ςτθ ςκοτεινι ηϊνθ θ ςυγκζντρωςθ των πυριτικϊν ιόντων ιταν κατά εννζα 

φορζσ μεγαλφτερθ ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ δφο ηϊνεσ, γεγονόσ που πικανϊσ ςχετίηεται με 

τθν παρουςία ειςροϊν γλυκοφ νεροφ ςτο εςωτερικό του ςπθλαίου. Επιπλζον, θ 

ςυγκζντρωςθ νιτρωδϊν ιόντων ιταν κατά τριάντα ζξι φορζσ αυξθμζνθ ςτο ςκοτεινό 

κάλαμο ςε ςφγκριςθ με τθ ηϊνθ ειςόδου. Αντίκετα θ ςυγκζντρωςθ των φωςφορικϊν και 

νιτρωδϊν ιόντων και των ιόντων αμμωνίου ςτο καλαςςινό νερό δεν μεταβάλονται 

ςθμαντικά κατά μικοσ του ςπθλαίου. Πςον αφορά ςτθν ανάλυςθ των ιηθμάτων, θ 

ςυγκζντρωςθ τθσ χλωροφφλλθσ α και των φαιοφυτινϊν εμφάνιςε ςταδιακι μείωςθ προσ το 

εςωτερικό του ςπθλαίου, ενϊ θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ οργανικισ φλθσ καταγράφθκε 

ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ. Από τθν κοκκομετρικι ανάλυςθ του ιηιματοσ προζκυψε πωσ 

παρόλο που και ςτισ τρείσ ηϊνεσ κυριαρχεί θ χονδρόκκοκθ άμμοσ, ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ, 

ςθμαντικό ποςοςτό (28,5%) καταλαμβάνει θ λεπτόκοκκθ άμμοσ, γεγονόσ που πικανόν να 

οφείλεται ςτθ μειωμζνθ διατάραξθ του ςθμείου αυτοφ από τα καλάςςια ρεφματα και τον 

κυματιςμό. Τα παραπάνω ευριματα αποτελοφν τθν πρϊτθ προςπάκεια μελζτθσ του 

ςυγκεκριμζνου ςπθλαίου, θ οποία λαμβάνει μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν δυτϊν ετθςίωσ και 

αποτελεί μία από τισ λίγεσ μελζτεσ για αυτό το είδοσ οικοτόπου ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. 

Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ κζτουν τθ βάςθ για μελλοντικι παρακολοφκθςθ αυτοφ του 

ςυγκεκριμζνου οικοςυςτιματοσ. 

Abstract 
        The present BSc diploma thesis aims to study the macrobenthic marine biodiversity of 

the submerged Elephant Cave both qualitatively and quantitatively, using different methods. 

Futhermore, it aims to explore potential correlations of the spatial distribution patterns of 

biodiversity with that of certain environmental parameters related to water and sediment 

within the cave. The present work was carried out at the Institute of Marine Biology 

Biotechnology and Aquaculture (IMBBC), of the Hellenic Center for Marine Research (HCMR) 
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in Heraklion, Crete. The study focused on three main ecological zones of the cave: the 

entrance zone, the intermediate semi-dark zone and the inner dark zone. From each zone 

the HCMR scientific diving team collected: 1) photographic frames and sediment corers for 

the study of benthic communities on hard and soft substrate, respectively, 2) water samples 

for estimating the concentration of five constituted ions, and 3) sediment samples for 

estimating the concentration of chlorophyll-a, phaeophytins and organic matter. Five 

photographic frames were taken from each of five stations at the three different zones along 

the cave, on the walls and ceiling of the submerged entrance and semi-dark zone, and on 

the walls of the inner dark chamber. The sessile organisms that were found, were sorted and 

classified to the lowest possible taxonomic level while their spatial distribution was 

estimated using PhotoQuad software. According to the results, different taxonomic groups 

predominated in different cave zones and different types of substrates. Analyses on the soft 

substrate showed that Polychaetes were predominant in the entrance zone while 

Oligochaetes dominated the remaining two. Both on the hard and soft substrate, there was 

a decrease in abundance from the entrance zone to the inner dark zone of the cave. On the 

contrary, according to the soft substrate analysis, species richness increased from the 

entrance to the semi-dark zone and decreased again to the inner dark zone. In the hard 

substrate, biodiversity appeared to decrease from the entrance zone to the inner dark zone 

of the cave. A total of 146 species were identified in the cave (33 species of hard substrate 

from photographic analysis, 40 species of soft substrate analysis, and 73 species recorded 

visually and with additional photographic material). Analysis of the water showed that in the 

dark zone the concentration of silicate ions was nine times higher than the other two zones, 

possibly related to the presence of freshwater inputs inside the inner part of the cave. In 

addition, the nitrite ion concentration was thirty-six times higher in the dark chamber 

compared to the entrance zone. In contrast, the concentration of phosphate, nitrite and 

ammonium ions in seawater did not change significantly along the different zones of the 

cave. Concerning sediment analysis, the concentration of chlorophyll-a and phaeophytins 

decreased gradually inside the cave, with the highest concentration of organic matter 

recorded in the semi-dark zone. The granulometric analysis of the sediment showed that 

although all three zones are dominated by coarse-grained sand, in the semi-dark zone, a 

significant proportion of 28.5% were related to the fine-grained sand, which may be due to 

the reduced disturbance of this cave’s part by marine currents. The above findings are the 

first attempt to study this particular cave, which receives a large number of divers each year 

and is one of the few studies of this habitat type in the Eastern Mediterranean. The results 

of the study provided the basis for future monitoring of this particular ecosystem. 

1.Ειςαγωγό 

1.1 Χαρακτηριςτικϊ των θαλϊςςιων ςπηλαύων 
Σφμφωνα με τουσ Riedl (1966), Cicogna et al. (2003) και Gunn (2004), ωσ ςπιλαιο ορίηεται 

μία υπόγεια κοιλότθτα θ οποία επικοινωνεί με τθν επιφάνεια μζςω μίασ ι περιςςοτζρων 

ειςόδων, ζχει μικοσ μεγαλφτερο από το φψοσ του ανοίγματοσ τθσ ειςόδου και διαςτάςεισ 

που επιτρζπουν τθν εξερεφνθςθ τθσ από τον άνκρωπο.Θ κφρια διαδικαςία δθμιουργίασ 
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ςπθλαίων παγκοςμίωσ είναι θ καρςτικι διάβρωςθ ι αλλιϊσ καρςτικοποίθςθ 

(karstification). Σφμφωνα με αυτι, τα ςπιλαια τθσ χζρςου δθμιουργοφνται από τθ 

διάβρωςθ που προκαλείται από το νερό τθσ βροχισ κακϊσ αυτό ρζει μζςα από το χαμθλισ 

ςκλθρότθτασ αςβεςτολικικό πζτρωμα ςτθν προςπάκεια του να εκβάλει τελικά ςτθ 

κάλαςςα (Gunn 2004). Με αυτόν τον τρόπο, ςε καρςτικζσ περιοχζσ, δθλαδι εκεί όπου 

επικρατοφν αςβεςτολικικά πετρϊματα, παρατθρείται μεγάλοσ αρικμόσ από ςπιλαια, 

ρωγμζσ, ςχιςμζσ και παρόμοιουσ ςχθματιςμοφσ (Lewin & Woodward 2009). Για τα 

καλάςςια όμωσ ςπιλαια, ωσ κφρια αιτία ςχθματιςμοφ εμφανίηεται θ κυματικι δράςθ ςε 

ςυνδυαςμό με τθ λειαντικι δράςθ των κραυςμάτων και τθσ άμμου που μεταφζρονται από 

το νερό (Gunn 2004). Ωςτόςο υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ ςπθλαίων που 

δθμιουργικθκαν από καρςτικι διάβρωςθ ςτθ χζρςο και τα οποία βυκίςτθκαν ςτθ ςυνζχεια 

ωσ ζνα βακμό ι εξολοκλιρου λόγω των μεταβολϊν τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ κατά τθ 

διάρκεια του γεωλογικοφ χρόνου. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν πολλά ςπιλαια 

των ανατολικϊν ακτϊν τθσ Αδριατικισ ςτθ Μεςόγειο (Suric 2005). 

    Τα καλάςςια ςπιλαια μπορεί να εμπερικλείουν μόνο καλαςςινό νερό ι 

ςτρωματοποιθμζνεσ μάηεσ καλαςςινοφ και γλυκοφ νεροφ. Θ διαςτρωμάτωςθ αυτι 

δθμιουργεί αλλοκλινζσ δθλαδι μία επιφάνεια όπου διαχωρίηεται το γλυκό νερό (που 

βρίςκεται υψθλότερα) από το καλαςςινό νερό (που βρίςκεται χαμθλότερα) το οποίο 

ςυνικωσ επθρεάηεται από τθν παλίρροια. Χαρακτθριςτικι κατθγορία ςπθλαίων αποτελοφν 

τα αγχίαλα ςπιλαια (anchialine caves) (Stock et al. 1986; Riedl & Ozratic 1969) τα οποία 

αποτελοφν παράκτια ςπιλαια που οριςμζνεσ φορζσ βρίςκονται ζωσ και μερικά χιλιόμετρα 

μακριά από τθν ακτογραμμι, ζχουν περιοριςμζνθ ζκκεςθ ςτον ατμοςφαιρικό αζρα και 

ςυνδζονται υπογείωσ με τθ κάλαςςα (Stock et al. 1986). 

    Σε αντίκεςθ με τα χερςαία ςπιλαια, τα καλάςςια παρζμεναν ανεξερεφνθτα ζωσ και τα 

μζςα του περαςμζνου αιϊνα. Θ πρόοδοσ όμωσ τθσ τεχνολογίασ και των μεκόδων που 

χρθςιμοποιοφνται πλζον ςτθν αυτόνομθ κατάδυςθ τφπου SCUBA (Self-Contained 

Underwater Breathing Apparatus) ςυνζβαλαν κακοριςτικά ςτθν εξερεφνθςθ και τθ μελζτθ 

των ξεχωριςτϊν οικοςυςτθμάτων των υποκαλάςςιων ςπθλαίων. 

    Είναι γνωςτό από τουσ Giakoumi et al. (2013) ότι μζχρι ςιμερα ζχουν καταγραφεί ςτθ 

Μεςόγειο περίπου 3.000 καλάςςια ςπιλαια (ςυμπεριλαμβανομζνων θμιβυκιςμζνων, 

εξολοκλιρου βυκιςμζνων και αγχίαλων ςπθλαίων), 738 από τα οποία βρίςκονται ςτθν 

Ανατολικι Μεςόγειο. Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ (97%) βρίςκεται ςτισ βόρειεσ ακτζσ 

τθσ Μεςογείου, όπου εντοπίηεται το 92% των Μεςογειακϊν βραχωδϊν ακτϊν και κυρίωσ 

ςτθν Αδριατικι και τθν Τυρρθνικι Θάλαςςα, τα νθςιά του Αιγαίου και του Ιονίου Ρελάγουσ 

και ςτθν Κορςικι. 
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Εικόνα 1: Γεωγραφικι κατανομι των υποκαλάςςιων ςπθλαίων ςτθ Μεςόγειο. Με διαφορετικά χρϊματα 
απεικονίηεται ο αρικμόσ των ςπθλαίων ςε κελιά διαςτάςεων 10x10km (από Giakoumi et al. 2013). 

    Από τα ςπιλαια που ζχουν καταγραφεί φαίνεται πωσ υπάρχει μεγάλθ ποικιλία ωσ προσ 

τισ διαφορετικζσ μορφζσ των καλάςςιων ςπθλαίων. Σφμφωνα με τον Hofrichter (2002) 

διακρίνονται ζξι κφριεσ κατθγορίεσ ςπθλαίων ανάλογα με τθ μορφολογία τουσ (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2: Κατθγορίεσ θμιβυκιμςμζνων (επάνω) και εξ ολοκλιρου βυκιςμζνων (κάτω) ςπθλαίων ανάλογα με 
τθ μορφολογία τουσ και τθ μεταβολι του φωτιςμοφ ςε αυτά (από Hofrichter 2002). 
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    Κάκε ςπιλαιο είναι μοναδικό και παρουςιάηει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά 

χαρακτθριςτικά. Αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαβάκμιςθ των αβιοτικϊν παραμζτρων, όπωσ 

το φωσ και ο υδροδυναμιςμόσ, ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ζντονθσ ηϊνωςθσ των βενκικϊν 

βιοκοινοτιτων (Radolovic et al. 2015). Είναι, λοιπόν μζχρι ςτιγμισ γενικά αποδεκτό ότι οι 

οικολογικζσ αλλθλεπιδράςεισ εντόσ των ςπθλαίων κα πρζπει να μελετϊνται με βάςθ τα 

μοναδικά τοπογραφικά χαρακτθριςτικά κάκε ςπθλαίου τα οποία κακορίηουν ςε μεγάλο 

βακμό τθ διαβάκμιςθ των αβιοτικϊν παραμζτρων και κυρίωσ εκείνων που κακορίηουν τθν 

οικολογικι ηϊνωςθ, δθλαδι α) τθ διείςδυςθ του φωτόσ και β) τθν ζνταςθ του 

υδροδυναμιςμοφ. Ειδικότερα, θ διείςδυςθ του φωτόσ εξαρτάται από το βάκοσ ςτο οποίο 

βρίςκεται το ςπιλαιο, τον προςανατολιςμό τθσ ειςόδου και τθν κλίςθ τθσ ειςόδου και του 

ςπθλαίου γενικότερα, ενϊ ο υδροδυναμιςμόσ επθρεάηεται από το βακμό ζκκεςθσ και το 

προφίλ τθσ ακτισ, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και από το βάκοσ ςτο οποίο βρίςκεται το 

ςπιλαιο και τθ μορφι του (Riedl 1966, Pouliquen 1972, Harmelin et al. 1985, Marti et al. 

2004a, Radolovic et al. 2015). 

1.2 Οι βιοκοινότητεσ των θαλϊςςιων ςπηλαύων 
   Θ βιολογικι ζρευνα των υποκαλάςςιων ςπθλαίων ςτοχεφει κυρίωσ ςε δφο άξονεσ: α) τθν 

καταγραφι τθσ βιοποικιλότθτασ και β) τθν περιγραφι και μελζτθ των βιοκοινοτιτων και 

των χωρικϊν προτφπων οικολογικισ διαβάκμιςθσ τουσ ςτο εςωτερικό των ςπθλαίων.  

    Τα υποκαλάςςια ςπιλαια τθσ Μεςογείου φιλοξενοφν διαφορετικοφσ τφπουσ 

βιοκοινοτιτων που ςυνικωσ διαδζχονται θ μία τθν άλλθ δθμιουργϊντασ χαρακτθριςτικά 

πρότυπα ηϊνωςθσ μζςα ςε κλίμακα ελάχιςτων μόνο μζτρων (Riedl 1966, Peres 1967, 

Gerovasileiou & Voultsiadou 2016). Ωςτόςο, θ πλειοψθφία των ερευνϊν που ζχουν 

μελετιςει αυτζσ τισ βιοκοινότθτεσ ςυνικωσ περιλαμβάνουν μόνο ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

ςχετικά με τθν ταξινομικι τουσ ςφνκεςθ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ ςπόγγουσ (Laborel & 

Vacelet 1959, Russ & Rχtzler 1959, Sarà 1962, Pouliquen 1972, Bibiloni et al. 1989). Σε ζνα 

μικρό αρικμό μελετϊν ζχουν διερευνθκεί ποςοτικά τα πρότυπα διαβάκμιςθσ τθσ 

βιοποικιλότθτασ των βιοκοινοτιτων των ςπθλαίων (Cinelli et al. 1977, Pansini et al. 1977,         

Gili et al. 1982, Balduzzi et al. 1989, Corriero et al. 2000, Marti et al. 2004a·b, Bussoti et al. 

2006). Οι παραπάνω ζρευνεσ καταλιγουν ςτο γενικό ςυμπζραςμα ότι το οικοςφςτθμα των 

υποκαλάςςιων ςπθλαίων χαρακτθρίηεται από μεγάλθ ετερογζνεια και πωσ παρόλο που θ 

χωρικι κατανομι των κοινοτιτων του ακολουκεί μια γενικι αρχι, μπορεί να 

παρατθρθκοφν διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τθν τοπογραφία και τθ μορφολογία του 

ςπθλαίου. 

    Οι βιοκοινότθτεσ ςε υποκαλάςςιο ςπιλαιο τθσ Μεςογείου περιγράφθκαν για πρϊτθ 

φορά από τουσ Pérès & Picard (1949), οι οποίοι μελζτθςαν ζνα ςπιλαιο τθσ Μαςςαλίασ και 

παρατιρθςαν πρϊτοι πωσ ενϊ ςτθν είςοδο του ςπθλαίου κυριαρχοφςαν τα μακροφφκθ 

(κυρίωσ Rhodophyta), αυτά εξαφανίηονταν προσ το εςωτερικό του ςπθλαίου εξαιτίασ τθσ 

ζλλειψθσ επαρκοφσ φωτιςμοφ. Το γεγονόσ αυτό παρατιρθςαν πωσ επζτρεπε τθν 

επικράτθςθ χωρικά ανταγωνιςτικϊν ηωικϊν οργανιςμϊν (κυρίωσ ςπόγγων) που κάλυπταν 

το 90% περίπου τθσ επιφάνειασ των τοίχων. Οι ίδιοι τόνιςαν πωσ οι ςυνκικεσ μειωμζνου 

φωτιςμοφ που επικρατοφςαν ςτο ςπιλαιο ευνοοφςαν τθν ανάπτυξθ ειδϊν που κανονικά 

απαντοφν ςε μεγαλφτερθ βάκθ. Αργότερα, λαμβάνοντασ υπόψθ και άλλεσ ζρευνεσ που 

είχαν πραγματοποιθκεί (Pérès & Picard 1951, 1955, Laborel & Vacelet 1959, Vacelet,  1964), 
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ο Pérès (1967) περιζγραψε τισ εξισ βιοκοινότθτεσ: 1) τθν κοραλλιγενι βιοκοινότθτα (C), 2) 

τθ βιοκοινότθτα των θμιςκοτεινϊν ςπθλαίων (GSO), 3) τθ βιοκοινότθτα των εντελϊσ 

ςκοτεινϊν ςπθλαίων και ςθράγγων (GO). Μια απεικόνιςθ τθσ οικολογικισ διαβάκμιςθσ των 

βενκικϊν βιοκοινοτιτων δόκθκε από τουσ Harmelin et al. (1985) όπου φαίνονται οι τρεισ 

κοινότθτεσ που διζκρινε ο Pérès (1967) και μια επιπλζον μεταβατικι ηϊνθ, μεταξφ των GSO 

και GO, με κρουςτϊδθ βρυόηωα που ςχθματίηουν κονδφλουσ (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Διαβάκμιςθ βενκικϊν βιοκοινοτιτων κατά μικοσ καλάςςιου ςπθλαίου όπωσ περιγράφθκε από 
τουσ Harmelin et al. (1985). 1: κοραλλιγενι βιοκοινότθτα ειςόδου, 2: βιοκοινότθτα θμιςκότεινθσ ηϊνθσ, 3: 

μεταβατικι βιοκοινότθτα βρυόηωων και 4: βιοκοινότθτα ςκοτεινισ ηϊνθσ. 

    Στθ Μεςόγειο, τα καλάςςια ςπιλαια ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ «φυςικά καταφφγια» 

(Harmelin et al. 1985), «οικολογικά νθςιά» (Harmelin et al. 1985, Muricy et al. 1966), 

«βακφαλοι μεςόκοςμοι» ςτθν παραλιακι ηϊνθ (Harmelin & Vacelet 1997) κακϊσ και 

«ταμιευτιρεσ βιοποικιλότθτασ» (Gerovasileiou & Voultsiadou 2012) αφοφ φιλοξενοφν 

μεγάλο αρικμό ενδθμικϊν ςπάνιων και προςτατευόμενων ειδϊν. Μερικά από αυτά είναι θ 

μεςογειακι φϊκια Monachus monachus (Hermann 1779) θ οποία ζχει καταγραφεί πωσ 

χρθςιμοποιεί διάφορουσ τφπουσ καλάςςιων ςπθλαίων για ανάπαυςθ και για τθ γζννθςθ 

των μικρϊν τθσ (Karamanlidis et al. 2004, Dendrinos et al. 2007), κακϊσ και τα βακφβια είδθ 

(Harmelin et al. 1985, Gerovasileiou & Voultsiadou 2012). Χαρακτθριςτικά παραδείγματα 

αποτελοφν επίςθσ, ο ςπόγγοσ Ircinia paucifilamentosa ενδθμικόσ ςτθν περιοχι του Αιγαίου 

(Gerovasileiou & Voultsiadou, 2016, το πολφτιμο κόκκινο κοράλλι Corallium rubrum 

(Santangelo et al. 2007), ο εμπορικόσ ςπόγγοσ Spongia officinalis (Gerovasileiou & 

Voultsiadou 2012), κακϊσ και οι ςπόγγοι Aplysina spp., Spongia spp., Agelas oroides και 

Petrosia ficiformis οι οποίοι ζχει δειχκεί πωσ παράγουν βιοδραςτικζσ και αντικαρκινικζσ 

ουςίεσ (Voultsiadou et al. 2008; Senthilkumar et al. 2013). Χαρακτθριςτικι είναι θ μελζτθ 

των Turon et al. (2009) όπου βρζκθκε θ χθμικι βιοδραςτικότθτα των ςπόγγων ςε ςπιλαιο 

τθσ βορειοδυτικισ Μεςογείου και ζδειξε τον ςθμαντικό ρόλο των χθμικϊν 

αλλθλεπιδράςεων ςτισ βιοκοινότθτεσ των ςπθλαίων. Επίςθσ, ζχει δειχκεί ότι οι ςπόγγοι 
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φιλοξενοφν μία μεγάλθ ποικιλία οργανιςμϊν ωσ επιπανίδα και ενδοπανίδα και ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ «ηωντανά ξενοδοχεία» ςτθ μελζτθ των Gerovasileiou et al. (2016a). 

Επίςθσ, ζχει δειχκεί πωσ κοινότθτεσ ςπόγγων όπωσ εκείνεσ των ςπθλαίων του Ατλαντικοφ 

ςυμβάλλουν ςτθν ποικιλότθτα και τθν υγεία των γειτονικϊν κοραλλιογενϊν υφάλων, μζςω 

του εμπλουτιςμοφ του νεροφ ςε νιτρικά άλατα, τα οποία ζπειτα εξζρχονται κατά τθν 

άμπωτθ (Slattery et al. 2013). Εκτόσ από τθν ποικιλία εδραίων οργανιςμϊν που φιλοξενοφν, 

τα μεςογειακά καλάςςια ςπιλαια αποτελοφν καταφφγιο για μεγάλο αρικμό ειδϊν ψαριϊν 

και φιλοξενοφν ικανό τμιμα τθσ τοπικισ βιοποικιλότθτασ, τονίηοντασ ζτςι τθν αναγκαιότθτα 

να ςυμπεριλθφκοφν μελλοντικά ςε δίκτυα προςτατευόμενων περιοχϊν και να λθφκοφν 

υπόψθ ςε διαχειριςτικά ςχζδια περιβαλλοντικισ διατιρθςθσ (Bussotti et al. 2015). Οι 

Giakoumi et al. (2013) ζχουν προτείνει ςχζδιο προςταςίασ των ςπθλαίων τθσ Μεςογείου ςε 

επίπεδο οικοπεριοχισ, ϊςτε να τεκοφν χωρικζσ προτεραιότθτεσ για τθν προςταςία αυτϊν 

των ιδιαιτζρωσ ετερογενϊν οικοςυςτθμάτων. Ραράλλθλα, ζχουν γίνει προςφάτωσ 

προςπάκειεσ να βρεκοφν δείκτεσ εκτίμθςθσ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ των μεςογειακϊν 

υποκαλάςςιων ςπθλαίων (Rastorgueff et al. 2015). Ακόμθ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι 

ζρευνεσ ςτα καλάςςια ςπιλαια ζφεραν ςτο φωσ νζα είδθ για τθν επιςτιμθ από 

διαφορετικζσ ταξινομικζσ ομάδεσ οργανιςμϊν (π.χ. Harmelin et al. 2007, Pisera & Vacelet 

2011, Zibrowius 1968). Δεν είναι όμωσ όλα τα είδθ των ςπθλαίων προςαρμοςμζνα για να 

επιβιϊνουν ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον. Ζχει δειχκεί ότι τα είδθ που ςυναντϊνται ςε 

καλάςςια ςπιλαια μπορεί να αποτελοφν «τυχαίουσ επιςκζπτεσ» που περιςταςιακά 

επιςκζπτονται το ςπιλαιο προσ αναηιτθςθ τροφισ ι για προςταςία. Τα «ςτυγόξενα» είδθ, 

είναι οι υδρόβιοι οργανιςμοί που αναπαράγονται/κατοικοφν ςε ςπιλαια αλλά αναηθτοφν 

τροφι ζξω από αυτά. Άλλα είδθ χαρακτθρίηονται ωσ «ςτυγόφιλα», επειδι ολοκλθρϊνουν 

τον βιολογικό τουσ κφκλο ςε ςκιερά περιβάλλοντα όπωσ τα ςπιλαια ενϊ, τζλοσ, τα 

«ςτυγόβια» (Culver & Pipan 2009, Romero 2009) ι «ςπθλαιόβια» είδθ είναι εκείνα που 

ζχουν αναπτφξει προςαρμογζσ για τθ διαβίωςθ ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον. Τζτοιεσ 

προςαρμογζσ μπορεί να είναι θ ζλλειψθ χρωςτικϊν και υποπλαςμζνα μάτια ι ανοφκαλμία 

και τα εκτεταμζνα άκρα και αιςκθτιρια όργανα (Gunn 2004, Romero 2009). 

    Με τθ ςυγκεντρωτικι μελζτθ του Riedl (1966) απαρικμικθκαν 905 είδθ που βρζκθκαν ςε 

ςπιλαια τθσ Μεςογείου. Μζςω των ερευνϊν που ακολοφκθςαν ςε υποκαλάςςια ςπιλαια 

τθσ Μεςογείου διαπιςτϊκθκε πωσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ειδϊν που ζχουν καταγραφεί 

πλζον ξεπερνά τα 2.000 είδθ (Gerovasileiou & Voultsiadou 2014), ενϊ ςυγκεκριμζνα για τθν 

ομάδα των ςπόγγων ζχει βρεκεί ότι τα ςπιλαια φιλοξενοφν το 45,7% των μεςογειακϊν 

ειδϊν (Gerovasileiou & Voultsiadou 2012). Ραρόλα αυτά, ο αρικμόσ των ειδϊν που ζχουν 

καταγραφεί ςε ςπιλαια τθσ Μεςογείου διαφζρει ανάλογα με τθν περιοχι που μελετάται 

ενϊ ςχετίηεται και με τθν ερευνθτικι προςπάκεια (αρικμόσ δθμοςιεφςεων και  αρικμόσ 

μελετθμζνων ςπθλαίων) που ζχει καταβλθκεί (Gerovasileiou & Voultsiadou 2012, 2014). 

    Ρρόςφατα ξεκίνθςαν να πραγματοποιοφνται ποςοτικζσ ζρευνεσ για τθ βιοποικιλότθτα 

και τθ δομι των βιοκοινοτιτων ςε διαφορετικοφσ τφπουσ καλάςςιων ςπθλαίων ςτθν 

περιοχι του Αιγαίου, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτον εμπλουτιςμό τθσ ελλιποφσ γνϊςθσ για τα 

ςπιλαια τθσ ανατολικισ Μεςογείου (Gerovasileiou & Voultsiadou 2012, Gerovasileiou et al. 

2013, Gerovasileiou et al. 2017). Τα ποςοτικά δεδομζνα είναι απαραίτθτα για τθν 

παρακολοφκθςθ (monitoring) των ςπθλαίων και τθν εκτίμθςθ των πικανϊν επιπτϊςεων 

των αλλόχκονων ειδϊν ςτθ δομι των κοινοτιτων τουσ (Gerovasileiou et al. 2016b). Θ 
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διαδικαςία αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν ανατολικι Μεςόγειο όπου θ ειςαγωγι 

κερμόφιλων και τροπικϊν αλλόχκονων ειδϊν ζχει αυξθκεί, πικανότατα λόγω τθσ αφξθςθσ 

τθσ κερμοκραςίασ τα τελευταία χρόνια (Raitsos et al. 2010). 

    Οι διακζςιμεσ μελζτεσ ςχετικά με τθ δομι των κοινοτιτων που φιλοξενοφν τα ςπιλαια 

ζχουν επικεντρωκεί ςτισ κοινότθτεσ ςκλθροφ υποςτρϊματοσ ςε ςπιλαια του Βόρειου 

Αιγαίου (Gerovasileiou & Voultsiadou 2016, Gerovasileiou et al. 2017, Dimarchopoulou et al. 

2018) ενϊ υπάρχουν οριςμζνα ςτοιχεία και από τισ νότιεσ νθςιωτικζσ περιοχζσ 

(Gerovasileiou et al. 2015a). 

    Ραρά το γεγονόσ ότι πρόκειται για δυςπρόςιτα περιβάλλοντα, θ πλοφςια βιοποικιλότθτα 

των καλάςςιων ςπθλαίων δεν παραμζνει ανεπθρζαςτθ από τισ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ και τισ επιπτϊςεισ αυτϊν ςτο οικοςφςτθμα. Μάλιςτα, οι κοινότθτεσ των 

ςπθλαίων απειλοφνται εντονότερα και είναι περιςςότερο ευαίςκθτεσ ςε διαταραχζσ 

μεγάλθσ κλίμακασ, επειδι είναι φυςικά κατακερματιςμζνεσ και λιγότερο ανκεκτικζσ 

(Harmelin 1980). Κφρια απειλι αποτελεί θ κλιματικι αλλαγι, κακϊσ θ τοπικι άνοδοσ τθσ 

κερμοκραςίασ τθσ κάλαςςασ, ζχει βρεκεί να προκαλεί αλλαγζσ ςτθ γεωγραφικι κατανομι 

ενδθμικϊν ειδϊν των ςπθλαίων (Chevaldonné & Lejeusne 2003). Ακόμθ, αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ φαίνεται να ζχουν θ παράκτια δόμθςθ και θ καλάςςια ρφπανςθ (Giakoumi et 

al., 2013), όπωσ επίςθσ και θ καταδυτικι δραςτθριότθτα (Guarnieri et al. 2012), κυρίωσ 

λόγω μθχανικισ καταςτροφισ εφκραυςτων ειδϊν που προκαλείται από τθν επαφι των 

αυτοδυτϊν με τουσ οργανιςμοφσ (Di Franco et al. 2009, Nepote et al. 2017, Montefalcone et 

al. 2018). 

    Ρζρα από τθ μεγάλθ αξία διατιρθςθσ, παρουςιάηουν υψθλι αιςκθτικι – και ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ πολιτιςτικι – αξία και κατά ςυνζπεια αποτελοφν δθμοφιλείσ 

προοριςμοφσ για δραςτθριότθτεσ αναψυχισ, όπωσ είναι ο καταδυτικόσ τουριςμόσ. Για 

όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, τα καλάςςια ςπιλαια προςτατεφονται από τθν Ευρωπαϊκι 

(Οικότοποσ 8330 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ) και τθ Μεςογειακι περιβαλλοντικι νομοκεςία 

(Ρρωτόκολλο SPA/BD τθσ Σφμβαςθσ τθσ Βαρκελϊνθσ και περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο 

Δράςθσ του Ρεριφερειακοφ Κζντρου Δραςτθριοτιτων για Ειδικά Ρροςτατευόμενεσ 

Ρεριοχζσ (Dark Habitats Action Plan) (UNEP-MAP-RAC/SPA 2015). 

2. Σκοπόσ τησ μελϋτησ 
 

    Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αποςκοπεί ςτθν ποιοτικι και ποςοτικι μελζτθ τθσ 

καλάςςιασ μακροβενκικισ βιοποικιλότθτασ του Σπθλαίου των Ελεφάντων με χριςθ 

πολλαπλϊν μεκόδων και τθ ςυςχζτιςθ των προτφπων χωρικισ κατανομισ τθσ, με εκείνα των 

περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν. Σκοπεφει δθλαδι ςτθν μελζτθ τθσ βενκικισ βιοποικιλότθτασ 

τόςο του ςκλθροφ όςο και του μαλακοφ υποςτρϊματοσ του ςπθλαίου και ςτθ  ςυςχζτιςθ 

τθσ με τισ ςυγκεντρϊςεισ των  φωςφορικϊν, νιτρικϊν, αμμωνιακϊν και πυριτικϊν ιόντων 

ςτο νερό και τθσ χλωροφφλλθσ-α, των φαιοφυτινϊν και του οργανικοφ άνκρακα ςτο ίηθμα. 

Ρρόκειται για τθν πρϊτθ μελζτθ αυτοφ του είδουσ ςτο ςυγκεκριμζνο καλάςςιο ςπιλαιο και 

μια από τισ ελάχιςτεσ, για το ςυγκεκριμζνο τφπο οικοτόπου, ςε επίπεδο Αιγαίου και 

Ανατολικισ Μεςογείου (προςτατευόμενοσ τφποσ οικοτόπου με κωδικό 8330 ςφμφωνα με 

τθν Κοινοτικι Οδθγία 92/43/ΕΟΚ). 
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3. Υλικϊ και Μϋθοδοι 

3.1 Περιοχό μελϋτησ - Το Σπόλαιο των Ελεφϊντων 
  

    Το Σπιλαιο των Ελεφάντων βρίςκεται ςτθν περιοχι Βάμοσ του Νομοφ Χανίων, ςτθν 

ανατολικι πλευρά του Ακρωτθρίου Δρζπανο (μεταξφ του κόλπου τθσ Σοφδασ Χανίων και 

τθσ Γεωργιοφπολθσ εκφμνου Κριτθσ). 

 

 

Εικόνα 4: Θζςθ του ςπθλαίου των Ελεφάντων ςε χάρτθ μζρουσ του ελλαδικοφ χϊρου. 

    Το ςπιλαιο ζχει δθμιουργθκεί ςε αςβεςτολικικό πζτρωμα Μεςοηωικισ θλικίασ 

(Μεςοηωικι περίοδοσ: 251-65 εκατ. ζτθ). Αποτελεί ζνα ευρφχωρο ςπιλαιο με είςοδο 

πλάτουσ 9 μ. και φψουσ 6.5 μ. Θ είςοδοσ του ςπθλαίου βρίςκεται εξ ολοκλιρου κάτω από 

τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ, με τθν οροφι τθσ να βρίςκεται ςε βάκοσ 3,5 μ. και ο 

πυκμζνασ τθσ ςτα 10 μ. βάκοσ. Στο εςωτερικό του ςπθλαίου, ο πλιρωσ βυκιςμζνοσ  

διάδρομοσ εκτείνεται προσ τθ νότια κατεφκυνςθ, ελαφρϊσ ανθφορικά με μζςο πλάτοσ και 

φψοσ περίπου τα 5 μ. και μικοσ τα 20 μ.  

Μετά το τζλοσ το διαδρόμου, εμφανίηεται θ πρϊτθ αίκουςα του ςπθλαίου θ οποία διακζτει  

ςυνκικεσ χαμθλοφ φωτιςμοφ και κοιλότθτεσ εκατζρωκεν τθσ κεντρικισ όδευςθσ του 

ςπθλαίου. Θ αίκουςα αυτι, είναι πλιρωσ βυκιςμζνθ και εκτείνεται για επιπλζον 20 μζτρα 

προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ. Θ οροφι τθσ βρίςκεται ςε βάκοσ 5 περίπου μζτρων και 

ακολουκεί, όπωσ και ο πυκμζνασ, ελαφρϊσ ανοδικι πορεία. Μετά από ςυνολικό μικοσ 40 

μ. από τθν είςοδο του ςπθλαίου, εμφανίηεται θ δεφτερθ και μεγαλφτερθ αίκουςα του 

ςπθλαίου ςτθν οποία επικρατεί απόλυτο ςκοτάδι. Σε αυτιν τθν αίκουςα, θ οροφι 

εμφανίηει ςυνεχϊσ ανοδικι πορεία, με αποτζλεςμα να εξζρχεται από τθν επιφάνεια του 

νεροφ, ζτςι ϊςτε ςε οριςμζνα ςθμεία να ξεπερνά τα 10 μ. φψοσ πάνω από τθν επιφάνεια 

του. Το μικοσ τθσ εςωτερικισ ςκοτεινισ αίκουςασ είναι 123 μ. και το μζςο πλάτοσ τθσ είναι 

τα 25 μ. Το δάπεδο του ςπθλαίου παραμζνει ςε όλο το μικοσ τθσ αίκουςασ κάτω από τθν 

επιφάνεια του νεροφ ςε βάκοσ που κυμαίνεται από 4 μ. ζωσ 20 εκ. ενϊ μόνο ςτο τζλοσ τθσ 

αίκουςασ υπάρχει χερςαίο δάπεδο εκτάςεωσ 2 μ2.  
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Εικόνα 5: Κάτοψθ του ςπθλαίου των Ελεφάντων όπου αναγράφονται: το ςυνολικό μικοσ του ςπθλαίου και 
ενδεικτικά κάποια βάκθ και φψθ που μετρικθκαν ςε αυτό (Πθγι: Εφ. Παλαιοανκρωπολογίασ και 

Σπθλαιολογίασ, Β. Γιαννόπουλοσ, μερικϊσ τροποποιθμζνθ). 

 

Εικόνα 6: Τομι του ςπθλαίου των Ελεφάντων όπου απεικονίηονται: ο διάκοςμοσ, θ άμμοσ και τα οςτά-
κροκάλεσ που βρζκθκαν ςε αυτό (Πθγι: Εφ. Παλαιοανκρωπολογίασ και Σπθλαιολογίασ). 

 

    Θ οροφι τθσ εςωτερικισ ςκοτεινισ αίκουςασ του ςπθλαίου είναι πλοφςια ςε ςταλακτίτεσ 

και ελικτίτεσ ενϊ ςτον πυκμζνα ςυναντϊνται ογκϊδεισ ςταλαγμίτεσ και κολόνεσ γεγονόσ 

που υποδθλϊνει πωσ το ςπιλαιο κάποτε ιταν εξ ολοκλιρου χερςαίο. Υπολογίηεται πωσ το 

ςπιλαιο βριςκόταν πάνω από τθν επιφάνια του νεροφ τουλάχιςτον πριν από περίπου 50-60 

χιλ. χρόνια.  



Διπλωματικι Εργαςία                                                                                                 Διγενισ Μάρκοσ 
 

17 
 
 

 

Εικόνα 7: Θ οροφι του ςπθλαίου ςτο εςωτερικό ςκοτεινό κάλαμο όπου είναι ευδιάκριτθ θ ποικιλία 
ςταλακτιτϊν (Φωτογραφία: Γεροβαςιλείου Β).  

     Θ είςοδοσ του ςπθλαίου ανακαλφφκθκε τυχαία το 1999 από τον Μ. Ευκυμάκθ  κατά τθ 

διάρκεια υποβρφχιασ αλιείασ ςτθν περιοχι. Το Μάρτιο του ζτουσ 2000, θ Εφορεία 

Ραλαιοανκρωπολογίασ – Σπθλαιολογίασ πραγματοποίθςε με αυτόνομθ κατάδυςθ τφπου 

SCUBA, το πρϊτο εγχείρθμα εξερεφνθςθσ του ςπθλαίου των Ελεφάντων. Οι 14 

ςυμμετζχοντεσ ανακάλυψαν πλθκϊρα απολικωμζνων οςτϊν, μεταξφ των οποίων, οςτά 

ελαφιϊν και οςτά ελεφάντων. Τον Ιοφνιο του 2003 πραγματοποιικθκε θ δεφτερθ αποςτολι 

από τθν Εφορεία Ραλαιοανκρωπολογίασ – Σπθλαιολογίασ κατά τθν οποία οι 8 

ςυμμετζχοντεσ χαρτογράφθςαν και φωτογράφθςαν το ςπιλαιο των Ελεφάντων, εντόσ και 

εκτόσ νεροφ και ςυνζλλεξαν περιςςότερα απολικωμζνα οςτά. 

Συνολικά ςυλλζχκθκαν 56 οςτά, τα οποία ςε μεταγενζςτερθ μελζτθ του Τμιματοσ 

Γεωλογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Φυςιογραφικοφ Μουςείου τθσ Βιζννθσ 

βρζκθκε πωσ ανικαν ςε τζςςερα προβοςκιδωτά, τρία από τα οποία ιταν ενιλικα και ςε 

αρτιοδάκτυλα αγνϊςτου ςυνολικοφ αρικμοφ. Τα αρτιοδάκτυλα βρζκθκε πωσ ανικαν ςτο 

γζνοσ Candiacervus sp. τθσ οικογζνειασ Cervidae ενϊ τα προβοςκιδωτά ςε ζνα νζο ενδθμικό 

είδοσ, που ονομάςτθκε Elephas chaniensis (Συμεωνίδθ, Γιαννόπουλοσ 1999-2000). 

 

 

Εικόνα 8: Απολικωμζνο δόντι προβοςκιδωτοφ και τα περιβάλλοντα οςτά αρτιοδάκτυλων (Φωτογραφία: 
Γεροβαςιλείου Β, Διγενισ Μ). 
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    Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ μζροσ των απολικωμζνων οςτϊν που βρζκθκαν ιταν 

προςκολλθμζνα ςτο βραχϊδθ πυκμζνα του ςπθλαίου και ςυνεπϊσ δεν ςυλλζχκθκαν από 

τθν Εφορεία Ραλαιοανκρωπολογίασ – Σπθλαιολογίασ. Για αυτό το λόγο, τα οςτά αυτά 

βρίςκονται προςκολλθμζνα ςτον πυκμζνα του εςωτερικοφ ςκοτεινοφ καλάμου του 

ςπθλαίου μζχρι ςιμερα. Τα παραπάνω, μαηί με τον πλοφςιο ςπθλαιοδιάκοςμο του 

ςπθλαίου αποτελοφν τουσ ςθμαντικότερουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ το ςυγκεκριμζνο 

ςπιλαιο αποτελεί ζναν από τουσ πιο δθμοφιλείσ προοριςμοφσ κατάδυςθσ αναψυχισ και 

δζχεται μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν δυτϊν ετθςίωσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κερινισ περιόδου 

ςτθν περιοχι δραςτθριοποιοφνται ςχεδόν ςε κακθμερινι βάςθ 3-5 καταδυτικά κζντρα.  

    Ραράλλθλα όμωσ, ςτο ςπιλαιο βρίςκει ςιμερα καταφφγιο ζνα άτομο του 

προςτατευόμενου μεςογειακοφ είδουσ φϊκιασ Μonachus monachus (Hermann 1779) 

γεγονόσ το οποίο προςδίδει ςτο ςπιλαιο των Ελεφάντων υψθλι αξία κακϊσ το είδοσ 

βρίςκεται ςε µεγάλο κίνδυνο εξαφάνιςθσ. Είναι ςυνεπϊσ επιτακτικι, θ ανάγκθ προςταςίασ 

του ςυγκεκριμζνου ενδιαιτιματοσ. 

3.2 Οικολογικό προςϋγγιςη του ςπηλαύου 
    Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ, το ςπιλαιο χωρίςτθκε ςε τρεισ διακριτζσ 

οικολογικζσ ηϊνεσ. Με φορά από το εξωτερικό προσ το εςωτερικό του ςπθλαίου, πρϊτα 

ςυναντάται θ εφφωτθ ηϊνθ ειςόδου ι αλλιϊσ “Entrance Zone (EZ)” που δζχεται φωτεινι 

ακτινοβολία τόςο ςτα τοιχϊματα όςο και ςτον πυκμζνα τθσ. Ακολουκεί θ ενδιάμεςθ 

θμιςκότεινθ ηϊνθ ι αλλιϊσ “Semi-dark Zone (SZ)” όπου το φωσ μειϊνεται ςταδιακά όςο 

αυξάνεται θ απόςταςθ από τθν είςοδο του ςπθλαίου. Τόςο θ φωτεινι ηϊνθ ειςόδου όςο 

και θ ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ είναι πλιρωσ βυκιςμζνεσ. Τθν τρίτθ και τελευταία κατά 

ςειρά οικολογικι ηϊνθ αποτελεί θ εςωτερικι ςκοτεινι ηϊνθ ι “Dark Zone (DZ)” όπου 

επικρατεί απόλυτο ςκοτάδι. Θ ςκοτεινι ηϊνθ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ ςε εμβαδόν ηϊνθ και 

είναι θμιβυκιςμζνθ ςε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ δφο ηϊνεσ. Αυτό το πρότυπο 

διάκριςθσ των ςπθλαίων ςε τρείσ κφριεσ οικολογικζσ ηϊνεσ εμφανίηεται ωσ το ςυνθκζςτερο 

για τθ μελζτθ τόςο ενάλιων και αγχίαλων όςο και των χερςαίων ςπθλαίων.  
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Εικόνα 9: Κάτοψθ του ςπθλαίου με ευδιάκριτεσ τισ τρεισ οικολογικζσ ηϊνεσ που μελετικθκαν. EZ: ηϊνθ 
ειςόδου, SZ: θμιςκότεινθ ηϊνθ, DZ: ςκοτεινι ηϊνθ (Πθγι:Εφορεία Παλαιοανκρωπολογίασ και Σπθλαιολογίασ, 

μερικϊσ τροποποιθμζνθ). 

 

3.3 Δειγματοληψύα 
    Για τθ διεκπεραίωςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ πραγματοποιικθκε μία πρϊτθ επίςκεψθ 

ςτο ςπιλαιο των Ελεφάντων με αυτόνομθ κατάδυςθ (SCUBA) από τουσ Γεροβαςιλείου Β. 

και Διγενι Μ. ςτισ 22/9/18. Θ κατάδυςθ αυτι πραγματοποιικθκε με ςκοπό τθν 

προκαταρκτικι επιςκόπθςθ του ςπθλαίου ςχετικά με τθ βιοποικιλότθτα, τθ γεωμορφολογία 

και τα γενικότερα χαρακτθριςτικά του, κακϊσ και για τθ λιψθ φωτογραφιϊν. Στθ ςυνζχεια, 

ςτισ 28/10/18 πραγματοποιικθκε με αυτόνομθ κατάδυςθ τφπου SCUBA θ δειγματολθψία 

ςτο ςπιλαιο από τουσ ερευνθτζσ του Ινςτιτοφτου Θαλάςςιασ Βιολογίασ, Βιοτεχνολογίασ και 

Υδατοκαλλιεργειϊν του Ελλθνικοφ Κζντρου Θαλάςςιων Ερευνϊν και μζλθ τθσ ομάδασ 

επιςτθμονικισ κατάδυςθσ του Ινςτιτοφτου, Δρ. Βαςίλθ Γεροβαςιλείου, Δρ. Χριςτο 

Αρβανιτίδθ, Δρ. Θάνο Νταϊλιάνθ και Δρ. Γιϊργο Χατηθγεωργίου  και από τον Μάρκο Διγενι.  

    Κατά τθ διάρκεια τθσ δειγματολθψίασ λιφκθκαν 25 ςυνολικά φωτογραφικά πλαίςια 

διαςτάςεων 25x25 εκ. για τθ μελζτθ των βενκικϊν κοινοτιτων του ςκλθροφ υποςτρϊματοσ. 

Τα φωτογραφικά πλαίςια λιφκθκαν ςε 5 επαναλθπτικά δείγματα από 5 διαφορετικοφσ 

ςτακμοφσ μζςα από το ςπιλαιο. Συγκεκριμζνα λιφκθκαν: 5 πλαίςια από τα αριςτερά 

τοιχϊματα τθσ ηϊνθσ ειςόδου και 5 από τθν οροφι τθσ ίδιασ ηϊνθσ, 5 πλαίςια από τα 

αριςτερά τοιχϊματα τθσ ενδιάμεςθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ και 5 από τθν οροφι τθσ και τζλοσ 

5 πλαίςια από τα τοιχϊματα τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ. Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω (ενότθτα 

3.1, 3.2), θ οροφι του ςκοτεινοφ καλάμου βρίςκεται εξ ολοκλιρου πάνω από τθν 

επιφάνεια του νεροφ οπότε και δεν λιφκθκαν φωτογραφικά πλαίςια από το ςυγκεκριμζνο 

τμιμα του ςπθλαίου. 
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Aπο  κα θε οικολογικη  ζω νη λη φθηκαν επι ςησ τρεισ πυρη νεσ ιζη ματοσ ο γκου 100 εκ.3 για 

την μελε τη των βενθικω ν οργανιςμω ν του μαλακου  υποςτρω ματοσ και δει γματα 

ιζη ματοσ ο γκου 50ml για κοκκομετρικη  ανα λυςη, ανα λυςη χλωροφυ λλησ-α, 

φαιοφυτινω ν και οργανικου  α νθρακα. Τε λοσ, απο  κα θε οικολογικη  ζω νη λη φθηκαν τρι α 

δει γματα των 400 ml για την ευ ρεςη τησ ςυγκε ντρωςησ των νιτρικω ν, νιτρωδω ν, 

αμμωνιακω ν, πυριτικω ν και φωςφορικω ν ιο ντων. 

3.4 Φυςικοχημικό μελϋτη δειγμϊτων νερού  
    Οι μζκοδοι που ακολουκικθκαν για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων νεροφ και τον 

υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των φωςφορικϊν, πυριτικϊν, νιτρικϊν, νιτρωδϊν και 

αμμωνιακϊν ιόντων, είναι αυτοί που ςυνοψίηονται από τουσ Strickland & Parsons (1972) 

ςτο εγχειρίδιο “A practical handbook of seawater analysis”. Ο υπολογιςμόσ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ αυτϊν των ιόντων που αποτελοφν κρεπτικζσ ενϊςεισ για πολλοφσ 

καλάςςιουσ οργανιςμοφσ, αποτελεί πλζον μία εργαςία ρουτίνασ ςτα εργαςτιρια 

Ρεριβαλλοντικισ Χθμείασ για τθ μελζτθ τθσ ποιότθτασ πλθκϊρασ καλάςςιων 

οικοςυςτθμάτων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατι θ ςυςχζτιςθ των προτφπων κατανομισ 

τθσ βιοποικιλότθτασ με εκείνων τθσ ποιότθτας του καλάςςιου περιβάλλοντόσ τθσ. Οι 

αναλφςεισ των δειγμάτων νεροφ για τον υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των πζντε ιόντων 

πραγματοποιικθκε ςτο εργαςτιριο Χθμείασ του ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ. 

3.4.1 Φωςφορικα ιόντα PO43- 

    Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων νεροφ και τον 

υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των φωςφορικϊν ιόντων, είναι αυτι που ζχει προτακεί από 

τουσ Strickland & Parsons (1972). Για τον υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των φωςφορικϊν 

ιόντων χρθςιμοποιικθκε θ εξίςωςθ:  

C = (Aδείγματοσ-Ablank)*5  

όπου C: θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ ςε Molarity των ιόντων, Α: θ απορρόφθςθ ςτα 

885nm που μετρικθκε για το δείγμα νεροφ, Ablank: θ απορρόφθςθ που μετρικθκε για το 

τυφλό διάλυμα και 5: ο αρικμόσ που προκφπτει από τθ βακμονόμθςθ τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ. 

3.4.2 Πυριτικϊ ιόντα SiO44- 

    Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων νεροφ και τον 

υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των πυριτικϊν ιόντων, είναι αυτι που ζχει προτακεί από 

τουσ Mullin & Riley (1955). Για τον υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των πυριτικϊν ιόντων 

χρθςιμοποιικθκε θ εξίςωςθ:  

C = (Aδείγματοσ-Ablank)*9  

όπου C: θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ ςε Molarity των ιόντων και Αδείγματοσ: θ απορρόφθςθ 

ςτα 810nm που μετρικθκε για το δείγμα νεροφ, Ablank: θ απορρόφθςθ που μετρικθκε για 

το τυφλό διάλυμα και 9: ο αρικμόσ που προκφπτει από τθ βακμονόμθςθ τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ. 

3.4.3 Νιτρικϊ NO3- – Νιτρώδη NO2- ιόντα 

    Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των νιτρικϊν ιόντων πραγματοποιικθκε με αναγωγι 

τουσ ςε νιτρϊδθ ιόντα όταν το δείγμα αφζκθκε να ρεφςει μζςω κολϊνασ καδμίου-χαλκοφ. 
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Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων νεροφ και τον 

υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των νιτρικϊν ιόντων, είναι αυτι που ζχει προτακεί από τουσ 

Morris & Riley (1963) και βελτιϊκθκε από τουσ Strickland & Parsons (1972). Σφμφωνα με 

τουσ τελευταίουσ, το χλωριοφχο αμμϊνιο με το άλασ τετρανατρίου αντικακίςταται από το 

αντιδραςτιριο EDTA για τθ μεγαλφτερθ ςυντιρθςθ τθσ κολϊνασ αφοφ είναι ικανό να 

ςυμπλοκοποιεί το ιόν καδμίου. Θ κολϊνα όμωσ που χρθςιμοποιικθκε διακζτει τθν διάταξθ 

που ζχει προτακεί από τουσ Wood et al. (1967) και παρουςιάηεται παρακάτω ςτθν Εικόνα 

13.  

 

Εικόνα 10: Σχθματικι απεικόνιςθ κολϊνασ που χρθςιμοποιείται για τθν αναγωγι νιτρικϊν ιόντων ςε νιτρϊδθ 
για τθν ανάλυςθ δειγμάτων καλαςςινοφ νεροφ (Wood  et al.  1967). 

    Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των νιτρωδϊν ιόντων πραγματοποιικθκε με 

απευκείασ μζτρθςθ του δείγματοσ νεροφ με αντιδραςτιρια που ζχουν προτακεί από τον 

Shinn (1941) και δίνουν προϊόντα με ζντονο βακφ κόκκινο χρϊμα όπωσ ζχει χαρακτθριςτεί 

από τουσ Bendschneider & Robinson (1952). Στθ ςυνζχεια υπολογίςτθκαν οι ςυγκεντρϊςεισ 

των νιτρωδϊν ιόντων ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ:  

C = (Aδείγματοσ-Ablank)*21  

και των νιτρικϊν ιόντων ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ:  

C = (Aδείγματοσ-Ablank)*25 – 0,95* CNO2  

όπου C: θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ ςε Molarity των νιτρικϊν ιόντων, Α: θ απορρόφθςθ 

που μετρικθκε για το δείγμα νεροφ, Ablank: θ απορρόφθςθ ςτα 543nm που μετρικθκε για 

το διάλυμα blank, CNO2: θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ ςε Molarity για τα νιτρϊδθ ιόντα 
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(NO2-) και 21, 25, 0,95: οι αρικμοί που προκφπτουν από τθ βακμονόμθςθ τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ. 

3.4.4 Αμμωνιακϊ ιόντα NH4
+ 

    Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων νεροφ και τον 

υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των αμμωνιακϊν ιόντων, είναι αυτι που ζχει προτακεί από 

τουσ Ivančič & Degobbis (1984). Για τον υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των αμμωνιακϊν 

ιόντων χρθςιμοποιικθκε θ εξίςωςθ:  

C = (Aδείγματοσ-Ablank)*5,3  

όπου C: θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ ςε Molarity των αμμωνιακϊν ιόντων, Α: θ 

απορρόφθςθ ςτα 640nm που μετρικθκε για το δείγμα νεροφ, Ablank: θ απορρόφθςθ που 

μετρικθκε για το τυφλό διάλυμα και 5,3: ο αρικμόσ που προκφπτει από τθ βακμονόμθςθ 

τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ. 

3.5 Ανϊλυςη δειγμϊτων ιζόματοσ 

3.5.1 Κοκκομετρικό ανϊλυςη ιζόματοσ  

    Για τθν κοκκομετρικι ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ που ζχει προτακεί από τον 

Folk (1968). Θ ανάλυςθ πραγματοποιικθκε για τρία δείγματα ιηιματοσ (ζνα από κάκε 

οικολογικι ηϊνθ) βάρουσ περίπου 100 γραμμαρίων. Χρθςιμοποιικθκε μθχανικόσ 

αναδευτιρασ κοςκινίςματοσ που περιείχε διάταξθ δεκατριϊν κοςκίνων ςε ςειρά 

μειοφμενου μεγζκουσ πόρων από το υψθλότερο προσ το χαμθλότερο επίπεδο. Θ διάταξθ 

αποτελοφνταν κατά ςειρά από τα κόςκινα μεγζκουσ πόρων 4mm (φ=-2), 2,8mm (φ=-1,5), 

2mm (φ=-1), 1,4mm (φ=-0,5), 1mm (φ=0), 710μm (φ=0,5), 500μm (φ=1), 355μm (φ=1,5), 

250μm (φ=2), 180μm (φ=2,5), 125μm (φ=3), 90μm (φ=3,5), 63μm (φ=4). Στθν Εικόνα 16 

παρουςιάηεται μία απεικόνιςθ τθσ διάταξθσ κοςκινίςματοσ για τθν επεξεργαςία δειγμάτων 

ιηιματοσ. 
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Εικόνα 11: Απεικόνιςθ διάταξθσ κοςκινίςματοσ για τθν επεξεργαςία δειγμάτων ιηιματοσ (επιμζλεια: Διγενισ 
Μ). 

    Στθ ςυνζχεια το ίηθμα που περίςςευε από κάκε κόςκινο ηυγιηόταν και υπολογιηόταν το 

ποςοςτό επί τισ εκατό του ιηιματοσ για κάκε κόςκινο ςφμφωνα με τον τφπο: % = mx / mtotal 

*100 όπου mx : θ μάηα από το ςυγκεκριμζνο προσ μελζτθ κόςκινο και mtotal : θ ςυνολικι 

μάηα που ζχει περιςςζψει από όλα τα κόςκινα για το ίδιο δείγμα ιηιματοσ. Ακολοφκθςε 

ομαδοποίθςθ των αποτελεςμάτων με τον τρόπο που ζχει προτακεί από τον Flemming 

(2000). Στισ ακόλουκεσ δθλαδι ζντεκα ομάδεσ κόκκων διαφορετικοφ μεγζκουσ: Pebbles 

(Χαλίκια), Granule (Κροκάλεσ), Very coarse sand (Ρολφ χονδρόκοκκθ άμμοσ), Coarse Sand 

(Χονδρόκοκκθ άμμοσ), Medium sand (Άμμοσ με κόκκουσ μεςαίου μεγζκουσ), Fine sand 

(λεπτόκοκκθ άμμοσ), Very fine sand (Ρολφ λεπτόκοκκθ άμμοσ), Coarse silt (Χονδρόκκοκκθ 

λάςπθ), Medium silt (Λάςπθ με κόκκουσ μεςαίου μεγζκουσ), Clay (Ρθλόσ) και Silt & Clay 

(Μίξθ λάςπθσ και πυλοφ) και ςτθ ςυνζχεια ςε ζξι ομάδεσ: Gravel, Very coarse-coarse-

medium sand, Fine sand, Very fine sand, Silt, Clay. 

3.5.2 Ανϊλυςη χλωροφύλλησ-α και φαιοφυτινών 

    Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων ιηιματοσ και τον 

υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ χλωροφφλλθσ-α και των φαιοφυτινϊν, είναι αυτι που 

ζχει προτακεί από τουσ Orr & Grady (1953). Θ ςυγκζντρωςθ τθσ χλωροφφλλθσ-α 

υπολογίςτθκε ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ: C = F*1,9*(Rb-Ra)*Vacetone/Wchlorophyll ενϊ θ 

ςυγκζντρωςθ των φαιοφυτινϊν ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ:   

C = (F*1,9*((2,1*Ra)-Rb)* Vacetone/ Wpheophytins       

όπου: C θ εκάςτοτε υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ, Rb: θ τιμι φκοριςμοφ ςτα 700nm για το 

εκάςτοτε υπολογιηόμενο διάλυμα χλωροφφλλθσ ι φαιοφυτινϊν, Ra: θ τιμι φκοριςμοφ ςτα 

700nm για το διάλυμα ακετόνθσ, Vacetone: ο όγκοσ τθσ ακετόνθσ που προςτζκθκε (ςε ml), 

Wchlorophyll: το βάροσ του ιηιματοσ που χρθςιμοποιικθκε για τον υπολογιςμό τθσ 

ςυγκζντρωςθσ τθσ χλωροφφλλθσ-α (ςε mg), Wpheophytins: το βάροσ του ιηιματοσ που 
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χρθςιμοποιικθκε για τον υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των φαιοφυτινϊν (ςε mg), F = 

0,0423 και 1,9, 2,1: οι αρικμοί που προκφπτουν από τθ βακμονόμθςθ τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ. 

3.5.3 Ανϊλυςη οργανικού ϊνθρακα 

    Θ μζκοδοσ που ακολουκικθκε για τθν επεξεργαςία των δειγμάτων ιηιματοσ και τον 

υπολογιςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ οργανικισ φλθσ, είναι αυτι που ζχει προτακεί από τουσ 

Parsons & Maita (1984). Ο υπολογιςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ οργανικισ φλθσ 

πραγματοποιικθκε με βάςθ τθν εξίςωςθ:  

C = ((Ablank*F) -T)*300/Wtoc  

όπου: C: θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ ςε Molarity του οργανικοφ άνκρακα, Ablank: θ 

απορρόφθςθ που μετρικθκε για το διάλυμα blank, F = 1 , Τ: όγκοσ του προςτικζμενου 

διαλφματοσ γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ κατά τθν ογκομετρικι ανάλυςθ, Wtoc: το βάροσ του 

ιηιματοσ (ςε g) και 300: ο αρικμόσ που προκφπτοει από τθ βακμονόμθςθ τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ. 

3.6 Επεξεργαςύα φωτογραφικών πλαιςύων 
    Για τθν ποιοτικι και ποςοτικι μελζτθ των βιοκοινοτιτων του ςπθλαίου 

χρθςιμοποιικθκαν φωτογραφικζσ μζκοδοι οι οποίεσ ςφμφωνα με τουσ Bianchi et al. (2004) 

εμφανίηουν πολλά πλεονεκτιματα όπωσ: α) αντικειμενικι εκτίμθςθ, β) επαναλθψιμότθτα, 

γ) χριςθ ςθμείων αναφοράσ για παρακολοφκθςθ (monitoring), δ) δυνατότθτα 

αυτοματοποίθςθσ, ε) μεγάλθ ταχφτθτα τθσ δειγματολθψίασ, ςτ) μεγάλθ δειγματολθπτικι 

επιφάνεια και η) απουςία αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτο μελετϊμενο οικοςφςτθμα (μθ 

καταςτρεπτικι μζκοδοσ). Ωσ μοναδικά μειονεκτιματα των φωτογραφικϊν μεκόδων 

εμφανίηονται οι δυςκολίεσ που προκφπτουν κατά τον ταξινομικό προςδιοριςμό των ειδϊν 

και τθν επεξεργαςία των φωτογραφιϊν (Bianchi et al., 2004) κακότι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

δεν είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ οργανιςμϊν λόγω τθσ χαμθλισ ευκρίνειασ και τθσ 

ζλλειψθσ δείγματοσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ των παραπάνω προβλθμάτων ζχουν αναπτυχκεί 

εξειδικευμζνεσ μζκοδοι και λογιςμικά για τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των 

φωτογραφικϊν πλαιςίων (π.χ. Trygonis & Sini, 2012), ενϊ ςυχνά πραγματοποιείται 

ςυμπλθρωματικι ποιοτικι δειγματολθψία για τον ταξινομικό προςδιοριςμό των 

οργανιςμϊν ςτο εργαςτιριο κακϊσ και τον προςδιοριςμό ςε ανϊτερεσ ταξινομικζσ και 

μορφολογικζσ κατθγορίεσ όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο (π.χ. Marti et al. 2004a·b, 

Bussotti et al. 2006, Kipson et al. 2011). Λόγω των περιςςότερων πλεονεκτθμάτων τουσ, οι 

φωτογραφικζσ μζκοδοι χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για τθ μελζτθ των βενκικϊν κοινοτιτων 

ςε ευαίςκθτα και προςτατευόμενα οικοςυςτιματα όπωσ τα υποκαλάςςια ςπιλαια και οι 

κοραλλιογενείσ φφαλοι. Οι οικότοποι αυτοί εμφανίηουν επίςθσ δυςκολίεσ πρόςβαςθσ και 

ςυνκικεσ περιοριςμζνου χϊρου, ορατότθτασ και παραμονισ (Gili et al. 1982, Balduzzi et al. 

1985, Garrabou et al. 1998, Marti et al. 2004a·b, Antoniadou et al. 2006, Bussoti et al. 2006, 

Kipson et al. 2011, Teixido et al. 2011). 

    Για τθν ποιοτικι και ποςοτικι μελζτθ τθσ οικολογικισ διαβάκμιςθσ των βιοκοινοτιτων 

του ςπθλαίου χρθςιμοποιικθκε θ φωτογραφικι μθ καταςτρεπτικι μζκοδοσ τθσ ανάλυςθσ 

φωτογραφικϊν πλαιςίων. Ριο ςυγκεκριμζνα, χρθςιμοποιικθκαν φωτογραφικά πλαίςια 

(photoquadrads) διαςτάςεων (25x25εκ.). Θ ςυγκεκριμζνθ δειγματολθπτικι επιφάνεια ζχει 
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προτακεί ωσ πρότυπθ για τθ μελζτθ ςκιόφιλων μακροβενκικϊν και μεγαβενκικϊν 

κοινoτιτων ςκλθροφ υποςτρϊματοσ τθσ Μεςογείου από τουσ Kipson et al. (2011) κακϊσ 

εξαςφαλίηει ευελιξία υποβρφχιασ κίνθςθσ των δυτϊν ςε ςυνκικεσ περιοριςμζνου χϊρου 

(π.χ. υποκαλάςςια ςπιλαια και κοιλότθτεσ) και χωρικι ανάλυςθ που επιτρζπει τθ διάκριςθ 

και τον ταξινομικό προςδιοριςμό ειδϊν ςυχνά ςτο κατϊτερο ταξινομικό επίπεδο. Θ τεχνικι 

αυτι ζχει χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ τα τελευταία χρόνια για τθ μελζτθ των βενκικϊν 

βιοκοινοτιτων των ςπθλαίων του Αιγαίου (Gerovasileiou & Voultsiadou 2016, Gerovasileiou 

et al. 2017, Dimarchopoulou et al. 2018). 

Στισ Εικόνεσ 10-12 παρουςιάηονται ενδεικτικά φωτογραφικά πλαίςια από κάκε ζναν από 

τουσ πζντε ςτακμοφσ που μελετικθκαν. 

  

Εικόνα 12: Φωτογραφικά πλαίςια από τα τοιχϊματα (αριςτερά) και τθν οροφι (δεξιά) τθσ ηϊνθσ ειςόδου 
(Φωτογραφία: Θ. Νταϊλιάνθσ και Β. Γεροβαςιλείου). 

  

Εικόνα 13: Φωτογραφικά πλαίςια από τα τοιχϊματα (αριςτερά) και τθν οροφι (δεξιά) τθσ θμιςκότεινθσ 
ηϊνθσ (Φωτογραφία: Θ. Νταϊλιάνθσ και Β. Γεροβαςιλείου). 
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Εικόνα 14: Φωτογραφικό πλαίςιο από τα τοιχϊματα τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ (Φωτογραφία: Θ. Νταϊλιάνθσ και Β. 
Γεροβαςιλείου). 

        Τα 25 ςυνολικα  φωτογραφικα  πλαι ςια διαςτα ςεων 25x25cm αναλυ θηκαν 

ψηφιακα  με ςω του εξειδικευμε νου λογιςμικου  επεξεργαςι ασ υποβρυ χιων εικο νων 

photoQuad (Trygonis & Sini 2012), το οποι ο εξειδικευ εται ςτη μελε τη των βενθικω ν 

κοινοτη των του ςκληρου  υποςτρω ματοσ. Το λογιςμικο  αυτο  παρε χει τη δυνατο τητα 

εφαρμογη σ πολλω ν διαφορετικω ν τρο πων υπολογιςμου  τησ επιφα νειασ κα λυψησ των 

ειδω ν αλλα  και τησ παρουςι ασ/απουςι ασ τουσ ςε ε να πολυεπι πεδο περιβα λλον. 

Διαθε τει εφαρμογε σ ο πωσ α) τη με τρηςη τυχαι α διατεταγμε νων ςημει ων (random point 

counts), β) τη με τρηςη κελιω ν ςυγκεκριμε νων διαςτα ςεων μετα  απο  υπε ρθεςη 

πλε γματοσ (grid cell counts), γ) τη χειροκι νητη ςχεδι αςη περιοχω ν ενδιαφε ροντοσ 

(freehand regions) καθω σ και δ) τον κατακερματιςμο  χρωματικω ν περιοχω ν 

(segmentation-based regions). Για τη παρου ςα εργαςι α χρηςιμοποιη θηκε η με τρηςη 

κελιω ν ςυγκεκριμε νων διαςτα ςεων μετα  απο  υπε ρθεςη πλε γματοσ (grid cell counts). 

Πρω τα δημιουργη θηκε μι α βιβλιοθη κη ειδω ν (species library) η οποι α περιελα μβανε 

ο λεσ τισ ομα δεσ ειδω ν καθω σ και εκει να που εμφανι ζονται ςτα φωτογραφικα  πλαι ςια. 

Η βιβλιοθη κη ειςη χθη ςτο λογιςμικο  με τη μορφη  excel και ςτη ςυνε χεια οριοθετου νταν 

το εκα ςτοτε προσ ανα λυςη πλαι ςιο. Ακολουθου ςε η ειςαγωγη  100 ιςοκατανεμημε νων 

ςημει ων ςτο οριοθετημε νο πλαι ςιο και η αντιςτοι χηςη κα θε ςημει ου με το 

αναγνωριςμε νο ει δοσ η  την ομα δα οργανιςμω ν απο  την βιβλιοθη κη ειδω ν. Ο 

προςδιοριςμο σ των ειδω ν πραγματοποιη θηκε με τη βοη θεια εικο νων απο  βα ςεισ 

δεδομε νων βιοποικιλο τητασ (π.χ. DORIS 2017, WoRCS 2016 και WoRMS 2019) και απο  

εγχειρι δια για τη Μεςογειακη  βιοποικιλο τητα (Cabioc’h et al. 2006, Calvín 2000). Για 

μικρο  ποςοςτο  ειδω ν, πραγματοποιη θηκε επι ςησ ςυμπληρωματικη  εξε ταςη 

αντιπροςωπευτικω ν δειγμα των που ςυλλε χθηκαν κατα  τη δειγματοληψι α ςτο 

μικροςκο πιο.  
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Εικόνα 15: Στιγμιότυπο από τθν ανάλυςθ φωτογραφικοφ πλαιςίου από τθν είςοδο του ςπθλαίου με το 
λογιςμικό PhotoQuad (Επιμζλεια: Διγενισ Μ).  

3.7 Διαλογό και ταξινόμηςη βενθικών ειδών μαλακού 

υποςτρώματοσ 
    Για το χρωματιςμό των ατόμων που ςυλλζχκθκαν από το μαλακό υπόςτρωμα, δθλαδι 

από τουσ πυρινεσ ιηιματοσ, χρθςιμοποιικθκε θ χρωςτικι xanthene stain Rose Bengal 

200mg/L. Σφμφωνα με τουσ Williams & Williams (1974) θ χρωςτικι Rose Bengal αποτελεί 

τθν αποδοτικότερθ χρωςτικι για τθν πιο εφκολθ και γριγορθ διάκριςθ των οργανιςμϊν ενϊ 

δεν εμφανίηει χθμικζσ επιπλοκζσ από τθ χριςθ αικανόλθσ 70% ι φορμόλθσ 5% ωσ 

ςυντθρθτικό (Dudley Williams & Williams 1974). 

    Για τθ ςυντιρθςθ των οργανιςμϊν, αρχικά προςτζκθκε ςτα δείγματα ποςότθτα 

φορμόλθσ (buffered formaldehyde) περιεκτικότθτασ 4%. Ρριν τθν περαιτζρω επεξεργαςία 

τουσ, τα δείγματα βζνκουσ ξεπλφκθκαν με άφκονο νερό για τθν απομάκρυνςθ των 

ςυντθρθτικϊν ουςιϊν και λεπτόκοκκων μεριδίων του ιηιματοσ. Τα δείγματα υπζςτθςαν 

διαχωριςμό, με κόςκινο με άνοιγμα πόρων 500μm. Ακολοφκθςε θ διαδικαςία διαλογισ 

(sorting) των μακροβενκικϊν οργανιςμϊν που κατακρατικθκαν. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαλογισ ζγινε προςκικθ αικανόλθσ περιεκτικότθτασ 70% και πλιρθσ διαχωριςμόσ των 

μεριδίων ιηιματοσ από τουσ οργανιςμοφσ που ζχουν βαφτεί με τθν χρωςτικι Rose Bengal 

με τθ βοικεια μεγεκυντικϊν φακϊν και ςτερεοςκοπίου. Θ διαλογι και θ ταξινόμθςθ των 

οργανιςμϊν πραγματοποιικθκαν ςτο εργαςτιριο Βιοποικιλότθτασ του ΙΘΑΒΒΥΚ – ΕΛΚΕΘΕ. 
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Εικόνα 16: Φωτογραφία καρκινοειδοφσ ςτο ςτερεοςκόπιο (αριςτερά) που βρζκθκε κατά τθ διαλογι από το 
ίηθμα (δεξιά) (επιμζλεια: Διγενισ Μ) 

    Τα άτομα των βενκικϊν ειδϊν διαχωρίςτθκαν αρχικά με βάςθ τθν κφρια ταξινομικι 

ομάδα ςτθν οποία κατατάςςονται όπωσ Ρολφχαιτοι, Καρκινοειδι, Μαλάκια, Εχινόδερμα και 

Λοιπά (όπου τοποκετοφνταν είδθ που δεν κατατάςςονταν ςτισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ) 

και ακολοφκωσ τοποκετθκικαν ςε διάλυμα αλκοόλθσ 70%, για τθ ςυντιρθςι τουσ. Στθ 

ςυνζχεια ακολοφκθςε θ ταυτοποίθςι των ατόμων ςε επίπεδο οικογζνειασ και τελικά ςε 

επίπεδο είδουσ, με τθ βοικεια ςτερεοςκοπίων, μικροςκοπίων, επιςτθμονικϊν εγχειριδίων, 

βιβλίων-οδθγϊν και κλειδϊν προςδιοριςμοφ (π.χ. Rouse & Pleijel 2001). Αξίηει να ςθμειωκεί 

πωσ μερικοί από τουσ οργανιςμοφσ που ςυλλζχκθκαν από το μαλακό υπόςτρωμα, δεν ιταν 

δυνατό να αναγνωριςτοφν μζχρι το χαμθλότερο ταξινομικό επίπεδο. 

3.8 Στατιςτικό ανϊλυςη 
    Ρραγματοποιικθκαν μονομεταβλθτζσ, πολυμεταβλθτζσ και μθ παραμετρικζσ ςτατιςτικζσ 

αναλφςεισ με τθ χριςθ του λογιςμικοφ επεξεργαςίασ Primer 6. Οι μζκοδοι που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων παρουςιάηονται αναλυτικά 

παρακάτω: 

 

Μονομεταβλθτζσ Μζκοδοι Στατιςτικισ Επεξεργαςίασ 

    Μζςω των μονομεταβλθτϊν μεκόδων τα δεδομζνα από ζνα ι περιςςότερα δείγματα 

μεταφζρονται ςε ζναν απλό de δείκτθ ι ενδείκτθ όπωσ για παράδειγμα ζνασ δείκτθσ 

ποικιλότθτασ (diversity index). Οι δείκτεσ ποικιλότθτασ διακρίνονται ςε τρείσ κυρίωσ 

κατθγορίεσ ανάλογα με τθν επικυμθτι προςζγγιςθ τθσ δομισ των βιοκοινοτιτων. Τζτοιοι 

δείκτεσ μπορεί να είναι: οι δείκτεσ Margalef και Shannon-Wiener που επικεντρϊνεται ςτον 

“πλοφτο” των ειδϊν (species richness), ο δείκτθσ Pielou που υπολογίηει τθν ιςοκατανομι 

των ειδϊν (evenness) και ο δείκτθσ Simpson που υπολογίηει τθν ετερογζνεια των 

βιοκοινοτιτων (heterogeneity). 

    Συγκεκριμζνα, ο δείκτθσ Margalef (Margalef,1958) εκφράηει τον αρικμό των ειδϊν για ζνα 

δεδομζνο αρικμό ατόμων όμωσ επθρεάηεται από τθ δειγματολθπτικι προςπάκεια. Ο 

δείκτθσ Margalef βαςίηεται ςτθν εξίςωςθ:  

d = (S-1) / log(N) όπου S: ο αρικμόσ των ειδϊν (species richness) και N: θ αφκονία των ειδϊν 

(abundance). 
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    Αντίκετα, ο δείκτθσ Shannon-Wiener (Shannon & Weaver 1949) εκφράηει τθν ποικιλότθτα 

ωσ αρικμό ειδϊν (species richness) και ιςοκατανομι (evenness) και δίνεται από τθ ςχζςθ:    

Hϋ = - Σ (pi)*(lnpi) όπου pi: θ αναλογία των ατόμων του είδουσ αρικμοφ i.   

    Ο δείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει όμωσ μειονεκτιματα κακϊσ προχποκζτει πωσ όλα τα 

άτομα λαμβάνονται τυχαία, από μία πολφ μεγάλθ βιοκοινότθτα και ότι ςτο δείγμα 

υπάρχουν όλα τα είδθ. Ραρόλα αυτά, ο δείκτθσ χρθςιμοποιείται ςυμβατικά μζχρι ςιμερα. 

Θ ελάχιςτθ τιμι του δείκτθ είναι θ μθδενικι, όταν όλα τα άτομα ανικουν ςτο ίδιο είδοσ, 

ενϊ θ μζγιςτι τιμι του δίνεται από τθ ςχζςθ Hmax = lnS, όταν όλα τα είδθ 

αντιπροςωπεφονται από τον ίδιο αρικμό ατόμων (αφκονία). Θ τιμι του δείκτθ ςυνικωσ 

κυμαίνεται μεταξφ του 1,5 και του 3,5 ενϊ ςπάνια ξεπερνά το 4. Κατά ςφμβαςθ κυρίωσ 

χρθςιμοποιείται ο λογάρικμοσ με βάςθ το 2 (log2) ενϊ παράλλθλα ςυχνά χρθςιμοποιείται 

και ο φυςικόσ ι νεπζριοσ λογάρικμοσ όπωσ και ςτθ παροφςα μελζτθ. 

    Ο δείκτθσ Pielou (Pielou, 1969, 1975) εκφράηει τθν ομοιομορφία κατανομισ των ειδϊν 

(evenness), δθλαδι τον τρόπο με τον οποίο κατανζμονται τα άτομα ςτα διάφορα 

αναγνωριςμζνα είδθ. Ο δείκτθσ παίρνει τθν τιμι μθδζν όταν όλα τα άτομα ανικουν ςτο 

ίδιο είδοσ, ενϊ θ μζγιςτθ τιμι ιςοφται με Jϋ = 1 όταν όλα τα είδθ αντιπροςωπεφονται από 

τον ίδιο αρικμό ατόμων (Hϋ = Hmax = lnS). 

    Τζλοσ, ο δείκτθσ Simpson (Simpson 1949) ορίηει τθν πικανότθτα οποιαδιποτε δφο άτομα 

που επιλζγονται τυχαία από ζνα δείγμα μίασ πολφ μεγάλθσ βιοκοινότθτασ, να ανικουν ςτο 

ίδιο είδοσ ωσ D, με D = Σpi
2 όπου: pi: θ αναλογία των ατόμων του είδουσ αρικμοφ i. Για μία 

πεπεραςμζνθ βιοκοινότθτα, ο δείκτθσ παίρνει τθ μορφι:  

D = Σ((ni[ni-1])/(N[N-1]))   

όπου: ni: ο αρικμόσ των ατόμων του είδουσ αρικμοφ i και Ν: ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

ατόμων. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ επειδι όςο αυξάνεται ο D, μειϊνεται θ ποικιλότθτα, ο 

δείκτθσ του Simpson ςυνικωσ εκφράηεται ωσ 1 – D ι 1/D. Επίςθσ, θ τιμι του δείκτθ D 

επθρεάηεται πολφ από το πιο άφκονο είδοσ ςτο δείγμα ενϊ είναι λιγότερο ευαίςκθτοσ ςτον 

πλοφτο των ειδϊν. Ζχει δειχκεί πωσ όταν ο αρικμόσ των ειδϊν ξεπερνά το 10, θ τιμι του 

δείκτθ D επθρεάηεται ιδιαίτερα από τθν υποκειμενικι κατανομι αφκονίασ των ειδϊν ενϊ 

επιπλζον, όταν θ τιμι του κα αυξάνεται, θ ςυνάκροιςθ γίνεται πιο ομοιόμορφα 

κατανεμθμζνθ. Μολονότι ο δείκτθσ δίνει ζμφαςθ ςτθν κυριαρχία (dominance), ωσ 

παράγοντασ τθσ ποικιλότθτασ, δεν είναι ακριβϊσ ζνασ δείκτθσ ομοιόμορφθσ κατανομισ. 

Πολυμεταβλθτζσ Μζκοδοι Στατιςτικισ Επεξεργαςίασ 

    Για πολλζσ από τισ αναλφςεισ που ακολουκοφν, λαμβάνεται θ αρχι τθσ (αν)ομοιότθτασ (S) 

μεταξφ κάκε ηεφγουσ δειγμάτων, όςον αφορά ςτισ βιοκοινότθτεσ που περιλαμβάνουν. Ο 

ςυντελεςτισ (αν)ομοιότθτασ S είναι τυπικά κακοριςμζνοσ να παίρνει τιμζσ ςε μια κλίμακα 

με μζγιςτθ τιμι S = 100% (ι 1) όταν δφο δείγματα είναι εξ ολοκλιρου όμοια και ελάχιςτθ 

τιμι S = 0 αν δφο δείγματα είναι εξολοκλιρου ανόμοια. Από τουσ πολλοφσ ςυντελεςτζσ 

ομοιότθτασ που ζχουν προτακεί μζχρι ςιμερα, ο πιο κοινόσ ςτισ οικολογικζσ μελζτεσ, είναι 

ο ςυντελεςτισ ανομοιότθτασ Bray-Curtis (Bray & Curtis 1957):  
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  όπου: Sjk : θ εκατοςτιαία ομοιότθτα μεταξφ των 

δειγμάτων j και k, Yij : θ αφκονία του είδουσ i ςτο δείγμα j, Yik : θ αφκονία του είδουσ i ςτο 

δείγμα κ και S: ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ειδϊν. 

 

Μζκοδοσ μθ μετρικισ Πολυδιάςτατθσ Κλιμάκωςθσ (non-Metric Multi-Dimensional Scaling, 

nMDS) 

    Για τθν εφρεςθ του ποςοςτοφ ομοιότθτασ μεταξφ των 25 ςυνολικά φωτογραφικϊν 

πλαιςίων (5 από κάκε ζναν από 5 ςτακμοφσ) χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι τθσ Ρολυδιάςτατθσ 

Κλιμάκωςθσ  (nMDS). Θ μζκοδοσ nMDS ζχει ςαν ςθμείο εκκίνθςθσ ζναν πίνακα ομοιότθτασ 

μεταξφ των δειγμάτων (π.χ. με βάςθ το δείκτθ Bray-Curtis). Θ μζκοδοσ δθμιουργεί ζνα 

χάρτθ και διαμορφϊνει τα δείγματα με ςυγκεκριμζνο αρικμό διαςτάςεων, ζτςι ϊςτε να 

ικανοποιεί τισ ςυνκικεσ που επιβάλλονται από τον αρικμό των ανεξάρτθτων ςτθλϊν ςε 

πίνακα ανομοιοτιτων, δθλαδι αν το δείγμα 1 ζχει μεγαλφτερθ ομοιότθτα με το δείγμα 2 

από ότι με το 3, τότε το δείγμα 1 κα τοποκετθκεί ςτο χάρτθ πλθςιζςτερα ςτο 2 από ότι ςτο 

3. Θ διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται μζχρι να δοκιμαςτοφν όλοι οι πικανοί ςυνδιαςμοί, 

μία διαδικαςία που ονομάηεται “interative process”. Θ ςφγκριςθ των δειγμάτων γίνεται 

αρχικά ςε τριςδιάςτατο περιβάλλον και μετατρζπει ςτθ ςυνζχεια τα αποτελζςματα ςε 

διςδιάςτατθ απεικόνιςθ. Ωςτόςο θ αξιοπιςτία τθσ μεκόδου ορίηεται από το επίπεδο του 

stress. Καλι κατανομι και ςυνεπϊσ μικρότερθ πικανότθτα για ςφάλμα ςτθ διάταξθ των 

ςθμείων ςτο χάρτθ, προκφπτει όταν τα επίπεδα του stress είναι ςυνικωσ < 0,01 (Clarke & 

Warwick, 1994). 

 

Ανάλυςθ SIMPER (Similarity Percentage) 

    Με τθν τεχνικι τθσ ανάλυςθσ SIMPER προςδιορίηεται θ ςυνειςφορά του κάκε είδουσ ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ ανομοιότθτασ (Bray-Curtis dissimilarity), τόςο μεταξφ των ςτακμϊν όςο και 

μεταξφ των ομάδων των ςτακμϊν,  με τθ μορφι ποςοςτοφ (Clarke & Warwick 1994, 2001). 

Τα διάφορα είδθ κατατάςςονται ςε πίνακα με μειοφμενθ ςειρά ποςοςτιαίασ ςυνειςφοράσ 

ςτο ςυνολικό ποςοςτό ανομοιότθτασ του ςυντελεςτι Bray-Curtis (ωσ γραμμζσ), μεταξφ των 

ςτακμϊν ι των ομαδοποιθμζνων περιοχϊν (ωσ ςτιλθ). Επίςθσ, καταγράφεται ςε ςτιλθ, 

δίπλα από τθ ςυνειςφορά κάκε είδουσ και το άκροιςμα τθσ ποςοςτιαίασ ανομοιομορφίασ 

με τα προθγοφμενα ποςοςτά, μζχρι να ςυμπλθρωκεί το 90% τθσ ςυνολικισ 

ανομοιομορφίασ των ειδϊν. Aπό τα αρχικά δεδομζνα τθσ αφκονίασ των ειδϊν, ξεχωρίηονται 

τα είδθ που παρουςιάηονται με τισ υψθλότερεσ αφκονίεσ ςε κάκε ςτακμό ι ομάδα 

ςτακμϊν (μζςοσ όροσ αφκονίασ), τα οποία κεωροφνται ‘τυπικά’ για το ςτακμό ι τισ ομάδεσ 

των ςτακμϊν. Ωσ εκ τοφτου, τα είδθ αυτά μποροφν να χαρακτθριςτοφν παράγοντεσ για το 

διαχωριςμό των ςτακμϊν ι των δειγμάτων που απαρτίηουν μια ομάδα ςτακμϊν. 

 

Ζλεγχοσ Διαφορετικότθτασ Μεταξφ των Δειγμάτων (ANOSIM: Analysis of Similarities) 

    Θ τεχνικι ελζγχου τθσ ομοιότθτασ / ανομοιότθτασ των βιοκοινωνιϊν μεταξφ των ςτακμϊν 

ι και των επαναλθπτικϊν δειγμάτων του ίδιου ςτακμοφ (ANOSIM), προτάκθκε από τουσ 

Clarke & Green (1988). Σαν κριτιριο για τθν αρχικι (a priori) ομαδοποίθςθ των δειγμάτων 

μπορεί να οριςκεί οποιοςδιποτε παράγοντασ που δεν ζχει ςχζςθ με τα βιοτικά δεδομζνα 
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που χρθςιμοποιοφνται (π.χ. κοκκομετρία, βάκοσ, υπόςτρωμα, κλπ). Στθ ςυνζχεια, ο μζςοσ 

όροσ τθσ απόςταςθσ κάκε ομάδασ δειγμάτων που ορίηεται με βάςθ τουσ παραπάνω 

παράγοντεσ, μπορεί να ςυγκρικεί με το μζςο όρο τθσ απόςταςθσ όλων το ηευγϊν από τουσ 

διαφορετικοφσ ςτακμοφσ.  

    Αν οριςτεί ο μζςοσ όροσ από όλα τα δείγματα μεταξφ των ςτακμϊν ωσ rw και ο μζςοσ 

όροσ όλων των ηευγαριϊν δειγμάτων ωσ rb, τότε προκφπτει θ ςχζςθ: 

R = (rb - rw) / (M/2) όπου: Μ = n(n-1) / 2 και n = ο αρικμόσ των ςυνολικϊν δειγμάτων. Το R 

παίρνει τιμζσ μεταξφ των ορίων (-1 και 1). Ραίρνει τθν μζγιςτθ τιμι (R = 1), μόνο όταν όλεσ 

οι επαναλθπτικζσ μονάδεσ δειγματολθψίασ (replicate samples) των ςτακμϊν που ορίςτθκαν 

αρχικά να ανικουν ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα είναι περιςςότερο όμοια μεταξφ τουσ ςε ςχζςθ 

με οποιαδιποτε άλλεσ διαφορετικϊν ςτακμϊν. Ζτςι, όςο μικρότερθ είναι θ ομοιότθτα 

μεταξφ των ομάδων ςτακμϊν, τόςο θ τιμι του R τείνει προσ το 1. Αν το R ζχει ςχεδόν 

μθδενικι τιμι τότε θ μθδενικι υπόκεςθ ιςχφει, άρα ο βακμόσ ομοιότθτασ μεταξφ και εντόσ 

των ςτακμϊν είναι ίδιοσ για κάκε ςτακμό (Clarke & Warwick 1994). 

4. Αποτελϋςματα – Συζότηςη  

4.1 Αποτελϋςματα φυςικοχημικόσ ανϊλυςησ δειγμϊτων νερού 

4.1.1 Φωςφορικϊ ιόντα PO43- 

        Από τθν ανάλυςθ των ιόντων φωςφορικοφ βρζκθκε πωσ θ ςυγκζντρωςθ των ιόντων ςτο 

νερό δε μεταβάλλεται ιδιαίτερα μεταξφ των διαφορετικϊν ηωνϊν του ςπθλαίου. 

Συγκεκριμζνα υπολογίςτθκε θ ςυγκζντρωςθ για τρία δείγματα από κάκε οικολογικι ηϊνθ. 

Οι οικολογικζσ ηϊνεσ ςυμβολίςτθκαν με τουσ εξισ αρικμοφσ: φωτεινι ηϊνθ ειςόδου (1), 

ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ (2) και  ςκοτεινι ηϊνθ (3). Οι ςυγκεντρϊςεισ κάκε δείγματοσ 

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον Ρίνακα 1. 
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Πίνακασ 1: Υπολογιηόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε μΜ φωςφορικϊν ιόντων για εννζα δείγματα νεροφ (τρία από 
κάκε οικολογικι ηϊνθ). 

Στακμόσ PO4
3- 

(μM) 

Μζςοσ όροσ και 
τυπικι απόκλιςθ 

(μΜ) 

1 0,02  

1 0,065 0,032 ± 0,024 

1 0,01  

2 0,005  

2 0,03 0,018±0,01 

2 0,02  

3 0,025  

3 0,075 0,055±0,02 

3 0,065  

BLANK 0  

 

4.1.2 Πυριτικϊ ιόντα SiO44- 

    Από τθν ανάλυςθ των ιόντων πυριτικοφ βρζκθκε πωσ θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ των 

ιόντων μεταβάλλεται ςθμαντικά μεταξφ των διαφορετικϊν ηωνϊν του ςπθλαίου. 

Συγκεκριμζνα υπολογίςτθκαν οι ςυγκεντρϊςεισ για τρία δείγματα από κάκε οικολογικι 

ηϊνθ. Οι ςυγκεντρϊςεισ κάκε δείγματοσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον Ρίνακα 2. 
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Πίνακασ 2: Υπολογιηόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε μΜ του ιόντοσ πυριτικοφ για εννζα δείγματα νεροφ (τρία από 
κάκε οικολογικι ηϊνθ). 

Στακμόσ SiO4
4- 

(μM) 

Μζςοσ όροσ και 

τυπικι 

απόκλιςθ (μΜ) 

 

1 0,711   

1 0,756 0,8±0,1  

1 0,936   

2 0,909   

2 0,918 0,99±0,11  

2 1,152   

3 6,705   

3 6,714 7,6±1,25  

3 9,369   

BLANK 0   

    

     Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται μια μεγάλθ αφξθςθ ςτθ ςυγκζντρωςθ των πυριτικϊν 

ιόντων ςτθν εςωτερικι ςκοτεινι ηϊνθ του ςπθλαίου. Θ αφξθςθ αυτι πικανότατα οφείλεται 

ςτθν ανάβλυςθ γλυκοφ νεροφ ςε ςθμείο του πυκμζνα του εςωτερικοφ ςκοτεινοφ καλάμου 

του ςπθλαίου. Αυτι θ ειςροι γλυκοφ νεροφ ζχει καταγραφεί κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ 

αλλά και προθγοφμενων ετϊν από αυτόνομουσ δφτεσ που επιςκζπτονται τακτικά το 

ςπιλαιο και το γνωρίηουν καλά. Το γλυκό νερό που ρζει από τθν επιφάνεια και εκβάλει ςτο 

εςωτερικό του ςπθλαίου διαμζςου των πετρωμάτων ςυμπαραςφροντασ πυριτικά ιόντα. Το 

φαινόμενο αυτό ζχει παρατθρθκεί και ςε άλλα ςπιλαια τθσ Κριτθσ όπου θ ςυγκζντρωςθ 

των πυριτικϊν ιόντων ιταν αυξθμζνθ κατά 8-11 φορζσ ςτο ςκοτεινό εςωτερικό των 

ςπθλαίων ςε ςχζςθ με τθ ηϊνθ ειςόδου. Στα ςυγκεκριμζνα ςπιλια θ αυξθμζνθ 

ςυγκζντρωςθ των πυριτικϊν ευνοοφςε τθν ανάπτυξθ μίασ ξεχωριςτισ κατθγορίασ ςπόγγων, 

των λικόςπογγων (Pisera & Gerovasileiou 2018). Ωςτόςο, ςτο Σπιλαιο των Ελεφάντων δεν 

βρζκθκε θ ίδια ομάδα ςπόγγων πικανϊσ εξαιτίασ τθσ μικρότερθσ ςυγκζντρωςθσ των 

πυριτικϊν ιόντων ι τθσ απουςίασ των ςυγκεκριμζνων ςπόγγων από τθν ευρφτερθ περιοχι. 

4.1.3 Νιτρικϊ NO3
- - Nιτρώδη NO2

-ιόντα  
    Από τον Ρίνακα 3 είναι εμφανισ θ αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των νιτρικϊν ιόντων ςτθν 

εςωτερικι ςκοτεινι ηϊνθ του ςπθλαίου ενϊ αντίκετα θ ςυγκζντρωςθ των νιτρωδϊν ιόντων 

δεν μεταβάλλεται ςθμαντικά μεταξφ των διαφορετικϊν οικολογικϊν ηωνϊν του ςπθλαίου. 
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Πίνακασ 3: Υπολογιηόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε μΜ του νιτρικοφ και νιτρϊδουσ ιόντοσ για εννζα δείγματα 
νεροφ (τρία από κάκε οικολογικι ηϊνθ). 

Στακμόσ NO3
- 

(μM) 
NO2

- 

(μM) 

Μζςοσ όροσ NO3
- 

και τυπικι 
απόκλιςθ 

(μΜ) 

Μζςοσ όροσ NO2
- 

και τυπικι 
απόκλιςθ 

(μΜ) 

1 0,335 0,147   

1 0,290 0,168 0,32±0,02 0,15±0,02 

1 0,330 0,126   

2 0,625 0,105   

2 0,560 0,147 0,69±0,14 0,133±0,02 

2 0,885 0,147   

3 9,405 0,126   

3 10,830 0,126 11,593±2,16 0,133±0,01 

3 14,535 0,147   

BLANK 0 0   

 

    Θ αφξθςθ αυτι πικανόν να οφείλεται ςε χριςθ φυτοφαρμάκων ςτθν κοντινι χερςαία 

περιοχι και ςτθν ειςροι ςυςτατικϊν ενϊςεων αυτϊν μζςω των πετρωμάτων μζςα ςτο 

ςπιλαιο. Σφμφωνα με μία άλλθ υπόκεςθ θ αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ των νιτρικϊν πικανόν 

να οφείλεται ςτθν παραγωγι νιτρικοφ άλατοσ από ομάδεσ ςπόγγων ςτο εςωτερικό του 

ςπθλαίου. Ππωσ ζχει δειχκεί και από μελζτεσ που πραγματοποιικθκαν ςε κοινότθτεσ 

ςπόγγων ςε ςπιλαια του Ατλαντικοφ από τουσ Slattery et al (2013), οριςμζνα είδθ ςπόγγων 

μετατρζπουν το διαλυμζνο ςτο νερό άηωτο ςε νιτρικά άλατα που εμπλουτίηουν κατά τθν 

άμπτωτθ τουσ γειτονικοφσ κοραλλιογενείσ υφάλουσ. Ραρόμοιεσ μελζτεσ ζχουν 

πραγματοποιθκεί και ςε δφο είδθ ςπόγγων τθσ Καραϊβικισ κάλαςςασ (Corredor et al. 

1988). Οι παραπάνω μελζτεσ τονίηουν πωσ δεν είναι ακόμθ γνωςτό αν θ παραγωγι νιτρικϊν 

οφείλεται ςτουσ ίδιουσ τουσ ςπόγγουσ ι ςε νιτροποιθτικά βακτιρια που ηουν ςυμβιωτικά 

με αυτοφσ (Mohamed et al. 2008). Ραρόλο που τα είδθ των ςπόγγων που μελετικθκαν ςτισ 

παραπάνω μελζτεσ δεν ςυναντϊνται ςτο Σπιλαιο των Ελεφάντων, δεν αποκλείεται άλλα 

είδθ ςπόγγων (ι οι μικρο-βιοκοινότθτεσ που ηουν ςε αυτά) να εμφανίηουν παρόμοια 

δραςτθριότθτα. Αυτό όμωσ δεν κα μποροφςε να απαντθκεί με ςαφινεια ςφμφωνα με τισ 

αναλφςεισ τθσ παροφςασ μελζτθσ και για αυτό το λόγο είναι ίςωσ αναγκαία μία μελλοντικι 

μελζτθ που κα επικεντρϊνεται ςτθν ανάλυςθ περιςςότερων ιόντων ςτο νερό, ςτισ 

κοινότθτεσ των ςπόγγων και ςτουσ μικροβιακοφσ πλθκυςμοφσ του ςπθλαίου. Τζλοσ, το 

γεγονόσ πωσ θ υψθλι ςυγκζντρωςθ των νιτρικϊν εμφανίηεται ςτθν ςκοτεινι ηϊνθ και όχι 

ςτθν ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ όπου και επικρατοφν ςε αφκονία οι ςπόγγοι (Ενότθτα 
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4.4) ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςτθν δράςθ των ρευμάτων νεροφ εντόσ του ςπθλαίου που 

ςυμπαραςφρουν τα νιτρικά άλατα προσ το εςωτερικό του ςπθλαίου. 

 

4.1.4 Αμμωνιακϊ ιόντα NH4+ 

        Από τθν ανάλυςθ των ιόντων αμμωνίου βρζκθκε πωσ θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ 

των ιόντων δεν μεταβάλλεται ςθμαντικά μεταξφ των διαφορετικϊν ηωνϊν του ςπθλαίου. 

Συγκεκριμζνα υπολογίςτθκε θ ςυγκζντρωςθ για τρία δείγματα από κάκε οικολογικι ηϊνθ. 

Οι ςυγκεντρϊςεισ κάκε δείγματοσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτον Ρίνακα 4. 

 

Πίνακασ 4: Υπολογιηόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε μΜ του αμμωνιακοφ ιόντοσ για εννζα δείγματα νεροφ (τρία 
από κάκε οικολογικι ηϊνθ). 

Στακμόσ NH4
+ 

(μM) 

Μζςοσ όροσ και 

τυπικι απόκλιςθ 

(μΜ) 

1 0,501  

1 0,289 

0,289 

0,36±0,1 

1  

2 0,151  

2 0,167 0,19±0,04 

2 0,252  

3 0,57  

3 0,177 0,297±0,19 

3 0,146  

BLANK 0  

     

    Στθν Εικόνα 17 παρουςιάηεται γράφθμα με τθ μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ των πζντε 

διαφορετικϊν ιόντων του νεροφ μεταξφ των τριϊν οικολογικϊν ηωνϊν του ςπθλαίου. 
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Εικόνα 17: Μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ των πζντε ιόντων του νεροφ που μελετικθκαν για τισ τρείσ 
οικολογικζσ ηϊνεσ του ςπθλαίου. 

 

4.2 Φυςικοχημικό ανϊλυςη δειγμϊτων ιζόματοσ 

4.2.1 Κοκκομετρικό ανϊλυςη ιζόματοσ 

    Από τθν κοκκομετρικι ανάλυςθ των δειγμάτων ιηιματοσ (ζνα από κάκε οικολογικι ηϊνθ 

του ςπθλαίου) προζκυψαν τα ποςοςτά επί τισ εκατό που παρατίκενται ςτον Ρίνακα 5, 

ανάλογα με τθν κατθγορία μεγζκουσ των κόκκων του ιηιματοσ. 

 

Πίνακασ 5: Απεικόνιςθ των υπολογιηόμενων ποςοςτϊν επί τισ εκατό για κάκε κατθγορία ιηιματοσ για τισ 
τρεισ οικολογικζσ ηϊνεσ του ςπθλαίου. 

Κατθγορία Ηϊνθ Ειςόδου (%) Θμιςκότεινθ Ηϊνθ (%) Σκοτεινι Ηϊνθ (%) 

Χαλίκια 0,5 1,0 0 
Μεγάλοι κόκκοι 2,0 1,5 0 

Πολφ χονδρόκοκκθ άμμοσ 19,3 2,3 0,4 
Χονδρόκκοκθ άμμοσ 65,8 10,2 11,7 

Μεςαίου μεγζκουσ άμμοσ 10,2 48,5 74,1 
Λεπτόκοκκθ άμμοσ 0,1 28,5 11,6 

Πολφ λεπτόκοκκθ άμμοσ 0 3,5 0 
Τραχιά λάςπθ 0,5 2,0 0,5 

Λάςπθ 0,5 0 0,5 
Πθλόσ 1,1 2,5 1,0 

Πθλόσ και λάςπθ 2,1 4,5 2,1 
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Πίνακασ 6: Απλουςτευμζνθ απεικόνιςθ των υπολογιηόμενων ποςοςτϊν επί τισ εκατό για τισ κατθγορίεσ 
ιηιματοσ μερικζσ από τισ οποίεσ είναι ομαδοποιθμζνεσ. 

Κατθγορία Ηϊνθ Ειςόδου (%) Θμιςκότεινθ Ηϊνθ (%) Σκοτεινι Ηϊνθ (%) 

Gravel 2,5 2,% 0 
V coarse, coarse, medium sand 95,3 61,0 86,2 

Fine sand 0,1 28,5 11,6 
V. fine sand 0 3,5 0 

silt 1,1 2,0 1,0 
Clay 1,1 2,5 1,0 

 

    Από τουσ παραπάνω πίνακεσ είναι εμφανζσ πωσ και ςτισ τρεισ οικολογικζσ ηϊνεσ 

επικρατεί θ χονδρόκκοκθ άμμοσ (EZ: 95%, SZ: 61%, DZ: 86%). Αξίηει να ςθμειωκεί ωςτόςο 

πωσ το ποςοςτό τθσ λεπτόκοκκθσ άμμου εμφανίηει αφξθςθ από τθ ηϊνθ ειςόδου (EZ: 0,07%) 

ςτθν ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ (SZ: 28,5%). Στθν θμιςκότεινθ ηϊνθ εμφανίηεται επίςθσ 

μεγαλφτερο ποςοςτό πολφ λεπτόκοκκθσ άμμου (3,5%), λάςπθσ (2%) και πυλοφ (2,5%) ςε 

ςχζςθ με τισ δφο άλλεσ οικολογικζσ ηϊνεσ. Το γεγονόσ αυτό πικανόν να οφείλεται ςτθ κζςθ 

που πραγματοποιικθκε θ δειγματολθψία ςτο ςπιλαιο κακότι το ίηθμα λιφκθκε από μία 

μεγάλθ κοιλότθτα αριςτερά τθσ κεντρικισ όδευςθσ του ςπθλαίου. Θ ροι νεροφ ςτθν 

κοιλότθτα αυτι πικανότατα είναι μικρότερθ ςε ςχζςθ με τθν κυρίωσ διαδρομι. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα το ρεφμα νεροφ να μθν ςυμπαραςφρει τουσ πολφ μικροφσ και ελαφρφτερουσ 

κόκκουσ άμμου και άρα να ςυναντϊνται εκεί ςε μεγαλφτερο ποςοςτό. Θ υπόκεςθ αυτι 

ενιςχφεται και από το γεγονόσ ότι οι ρυτίδεσ που είναι εμφανείσ ςτθν άμμο του πυκμζνα ςε 

όλο το ςπιλαιο και οφείλονται ςτον κυματιςμό, είναι μικρότερεσ εντόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

κοιλότθτασ. Στθ ςκοτεινι ηϊνθ, το ποςοςτό λεπτόκοκκθσ άμμου (12%) είναι αρκετά 

χαμθλότερο ςε ςχζςθ με εκείνο τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ (28,5%) αλλά και πάλι είναι αρκετά 

υψθλό ςε ςχζςθ με τθ ηϊνθ ειςόδου (0,1%). Το ποςοςτό αυτό πικανόν να οφείλεται ςτο 

γεγονόσ πωσ θ δειγματολθψία ςτθ ςκοτεινι ηϊνθ πραγματοποιικθκε κοντά ςτο τζλοσ του 

εςωτερικοφ ςκοτεινοφ καλάμου. Στο ςθμείο αυτό πικανόν να κακιηάνει μεγάλο μζροσ του 

λεπτόκοκκου ιηιματοσ που ςυμπαραςφρεται από τα προθγοφμενα μζρθ του ςπθλαίου από 

το καλάςςιο ρεφμα, το οποίο καταλιγει και κακιηάνει ςτο πιο απομακρυςμζνο από τθν 

είςοδο ςθμείο, δθλαδι κοντά ςτο τζλοσ του εςωτερικοφ καλάμου. Θ υπόκεςθ αυτι μπορεί 

να βαςιςτεί και ςτισ εξισ δφο άλλεσ παρατθριςεισ: α) ςτο τζλοσ του εςωτερικοφ καλάμου 

(λίγα μζτρα από το ςθμείο δειγματολθψίασ) ιταν εμφανισ ζντονθ επικάκιςθ ιηιματοσ και 

β) ςυνολικά ςτο ςπιλαιο φαίνεται μία αφξθςθ τθσ ποςότθτασ τθσ άμμου από το εξωτερικό 

προσ το εςωτερικό του ςπθλαίου, κάτι που αιτιολογεί εν μζρει και τθν ςταδιακι μείωςθ του 

βάκουσ του όπωσ φαίνεται από τθ χαρτογράφθςθ ςτθν Εικόνα 4. 

    Ο τρόποσ μεταβολισ του μεγζκουσ των κόκκων του ιηιματοσ που ςυλλζχκθκε 

εμφανίηεται ςτθν Εικόνα 18. Κάκε γράφθμα αντιπροςωπεφει τα αποτελζςματα για κάκε μία 

από τισ τρεισ οικολογικζσ ηϊνεσ του ςπθλαίου. 
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Εικόνα 18: Μεταβολι του ποςοςτοφ (%) τθσ ποςότθτασ των κόκκων τθσ άμμου, μεγζκουσ ανάλογου τθσ 
κλίμακασ φ για το μζγεκοσ των πόρων των κοςκίνων (ΕΗ: επάνω, SZ: κζντρο, DZ: κάτω). 
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4.2.2 Χλωροφύλλη-α και φαιοφυτύνεσ 

    Στο Ρίνακα 7 παρατίκενται οι ςυγκεντρϊςεισ τθσ χλωροφφλλθσ-α και των φαιοφυτινϊν 

που υπολογίςτθκαν για τα εννζα δείγματα ιηιματοσ (τρία από κάκε οικολογικι ηϊνθ). Στθν 

δεξιά ςτιλθ του πίνακα υπολογίςτθκε το άκροιςμα των ςυγκεντρϊςεων τθσ χλωροφφλλθσ-

α και των φαιοφυτινϊν (CPE). 

Πίνακασ 7: Απεικόνιςθ των υπολογιηόμενων ςυγκεντρϊςεων τθσ χλωροφφλλθσ-α και των φαιοφυτινϊν και 
του ακροίςματόσ τουσ (CPE) για εννζα δείγματα ιηιματοσ (τρία από κάκε οικολογικι ηϊνθ). 

Στακμόσ   Χλωροφφλλθ-α 

(μg/g) 

Φαιοφυτίνεσ  
(μg/g) 

CPE 

(μg/g) 

 1  1,619 0,875 2,494 

 1  1,090 0,551 1,641 

 1  0,966 0,533 1,498 

 2  0,083 0,172 0,255 

 2  0,058 0,197 0,254 

 2  0,059 0,192 0,251 

 3  0,011 0,117 0,128 

 3  0,002 0,023 0,025 

 3  0,003 0,009 0,012 

     

    Στο γράφθμα τθσ Εικόνασ 19 εμφανίηεται θ μεταβολι ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ 

χλωροφφλλθσ-α, των φαιοφυτινϊν και του ακροίςματόσ τουσ (CPE) που υπολογίςτθκε για 

τισ τρείσ οικολογικζσ ηϊνεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ οι ςυγκεντρϊςεισ του παρακάτω 

διαγράμματοσ αντιπροςωπεφουν το μζςο όρο των τιμϊν του Ρίνακα 11 για κάκε 

οικολογικι ηϊνθ. 
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Εικόνα 19: Μεταβολι των μζςν όρων τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ χλωροφφλλθσ-α των φαιοφυτινϊν και του 

ακροίςματόσ τουσ (CPE) για το ίηθμα που μελετικθκε για τισ τρείσ οικολογικζσ ηϊνεσ του ςπθλαίου. 
 

    Στθν παραπάνω εικόνα (Εικόνα 19) φαίνεται θ ςταδιακι μείωςθ ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ 

χλωροφφλλθσ-α και των φαιοφυτινϊν από τθ φωτεινι ηϊνθ προσ τθν εςωτερικι ςκοτεινι 

ηϊνθ του ςπθλαίου. Συγκεκριμζνα, ςυμβαίνει μεγάλθ μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ από τθν 

φωτεινι ηϊνθ προσ τθν ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ, γεγονόσ που ιταν αναμενόμενο 

κακότι ο φωτιςμόσ μειϊνεται κατά μεγάλο ποςοςτό ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ. Θ ραγδαία 

μείωςθ του φωτιςμοφ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ανάλογθ μείωςθ των φωτοςυνκετικϊν 

οργανιςμϊν και ςυνεπϊσ και των φαιοφυτινϊν και τθσ χλωροφφλλθσ-α. Θ ςυγκζντρωςθ 

τουσ μειϊνεται ακόμθ περιςςότερο ςτον εςωτερικό ςκοτεινό κάλαμο προςεγγίηοντασ τθν 

τιμι μθδζν. Στθ ςκοτεινι ηϊνθ, θ ςυγκζντρωςθ δεν είναι μθδζν διότι ζνα μικρό ποςοςτό 

των ενϊςεων αυτϊν ςυμπαραςφρεται από το καλάςςιο ρεφμα προσ το ςκοτεινό εςωτερικό 

του ςπθλαίου όπου δεν υπάρχουν φυτικοί οργανιςμοί. Θ τιμι CPE αντιπροςωπεφει το 

άκροιςμα τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ χλωροφφλλθσ-α και των φαιοφυτινϊν και ςτο παραπάνω 

διάγραμμα φαίνεται να μειϊνεται ανάλογα από τθ φωτεινι ηϊνθ προσ τθ ςκοτεινι ηϊνθ. 

 

 

 

 

 

 

 



Διπλωματικι Εργαςία                                                                                                 Διγενισ Μάρκοσ 
 

41 
 
 

4.2.3 Οργανικό ύλη 

    Θ ςυγκζντρωςθ (ςε μg/g) τθσ οργανικισ φλθσ που υπολογίςτθκε για τα εννζα δείγματα 

ιηιματοσ (τρία από κάκε οικολογικι ηϊνθ) παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον Ρίνακα 8. 

 
Πίνακασ 8: Υπολογιηόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ (ςε μΜ) τθσ οργανικισ φλθσ για εννζα δείγματα νεροφ (τρία από 

κάκε οικολογικι ηϊνθ). 

Στακμόσ TOC  

(μg/g) 

1 4,099 

1 2,165 

1 2,553 

2 3,362 

2 3,501 

2 3,552 

3 2,192 

3 2,354 

3 2,258 

 

    Στθ ςυνζχεια υπολογίςτθκε ο μζςοσ όροσ για τισ τιμζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ οργανικισ 

φλθσ από κάκε οικολογικι ηϊνθ (Εικόνα 20). 

 

 

Εικόνα 170: Μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ οργανικισ φλθσ μεταξφ των τριϊν οικολογικϊν ηωνϊν του 
ςπθλαίου. 
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    Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται πωσ θ υπολογιηόμενθ ςυγκζντρωςθ τθσ οργανικισ 

φλθσ αυξάνεται από τθ φωτεινι ηϊνθ προσ τθν ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ. Το γεγονόσ 

αυτό πικανό να οφείλεται ςτθ μειωμζνθ υδροδυναμικι του ςθμείου τθσ δειγματολθψίασ. 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί και ςτθν ενότθτα για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

κοκκομετρίασ (6.6.1) θ δειγματολθψία ιηιματοσ ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ πραγματοποιικθκε 

ςε μία κοιλότθτα όπου θ ροι νεροφ δεν ιταν ζντονθ (ςε αντίκεςθ με τθν κεντρικι όδευςθ 

του ςπθλαίου). Συνεπϊσ, δεν δθμιουργοφνταν επαρκισ διατάραξθ ςτο ςυγκεκριμζνο 

ςθμείο του πυκμζνα και άρα μαηί με τθν λεπτόκοκκθ άμμο βριςκόταν εγκλωβιςμζνθ ι/και 

επικακιςμζνθ και μεγαλφτερθ ποςότθτα οργανικισ φλθσ. Αντίκετα, ςτθ ςκοτεινι ηϊνθ, 

όπου υπάρχει επαρκισ κυκλοφορία τθσ υδάτινθσ μάηασ, φαίνεται θ ςυγκζντρωςθ τθσ 

οργανικισ φλθσ να είναι ςθμαντικά μειωμζνθ. 

 

4.3 Μακροβενθικό βιοποικιλότητα του ςπηλαύου 

4.3.1 α-ποικιλότητα: ποικιλότητα ειδών 

    Από τισ αναγνωρίςεισ που πραγματοποιικθκαν για τισ βιοκοινότθτεσ των οργανιςμϊν 

μζςα από τθν ανάλυςθ των φωτογραφικϊν πλαιςίων και των δειγμάτων του ιηιματοσ, 

ταξινομικθκαν 32 είδθ για το ςκλθρό υπόςτρωμα και 37 είδθ για το μαλακό υπόςτρωμα. 

Εκτόσ των παραπάνω ειδϊν, προςδιορίςτθκαν άλλα 73 είδθ και κατθγορίεσ οργανιςμϊν 

από επιπλζον φωτογραφικό υλικό που λιφκθκε από το ςπιλαιο κατά τθ διάρκεια τθσ 

δειγματολθψίασ. Ζτςι, ςυνολικά ςτο ςπιλαιο καταγράφθκαν 142 είδθ και κατθγορίεσ 

οργανιςμϊν.  

    Αξίηει να ςθμειωκεί επίςθσ ότι ςε κάκε οικολογικι ηϊνθ βρζκθκε διαφορετικόσ αρικμόσ 

ειδϊν με βάςθ όλεσ τισ τεχνικζσ αναγνϊριςθσ που χρθςιμοποιικθκαν. Στθ ηϊνθ ειςόδου 

βρζκθκαν 62 ενϊ ςτθν ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ βρζκθκαν 85 είδθ και ςτθ ςκοτεινι 27. 

Το γεγονόσ πωσ ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ ειδϊν ςυναντάται ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ οφείλεται 

ςτο ότι εκεί επικρατοφν ςυνκικεσ ενδιάμεςεσ μεταξφ εκείνων τθσ ηϊνθσ ειςόδου και τθσ 

ςκοτεινισ ηϊνθσ. Θ θμιςκότεινθ ηϊνθ, λειτουργεί δθλαδι ωσ οικοτόνοσ που εμφανίηει 

οικολογικά χαρακτθριςτικά και των δφο υπόλοιπων ηωνϊν του ςπθλαίου και άρα φιλοξενεί 

είδθ οργανιςμϊν και από τισ δφο αυτζσ ηϊνεσ. Τα είδθ που αναγνωρίςτθκαν με βάςθ το 

ςφνολο των τεχνικϊν που χρθςιμοποιικθκαν και θ ηϊνθ ςτθν οποία καταγράφθκε το κάκε 

ζνα από αυτά, εμφανίηονται ςτον Ρίνακα 9. 

 
 
Πίνακασ 9: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ όλων των ειδϊν που καταγράφθκαν ςτο Σπιλαιο των Ελεφάντων. 

Species Entrance 
Zone 

Semidark 
Zone 

Dark 
Zone 

Macroalgae    

Amphiroa sp.    
Cladophora sp.    
Crisia sp.    
Hildenbrandia sp.    
Lithophyllum sp.    
Mesophyllum alternans (Foslie) Cabioch &    
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M.L.Mendoza 
Mesophyllum sp.    
Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst     
Peyssonnelia sp.    
Foraminifera    

Miniacina miniacea (Pallas, 1766)     
Rhizonubecula adherens (Le Calvez, 1935)     
Porifera    

Agelas oroides (Schmidt, 1864)    
Ascandra contorta (Bowerbank, 1866)     
Axinella damicornis (Esper, 1794)     
Chondrosia reniformis Nardo, 1847     
Chondrilla nucula Schmidt, 1862     
Cliona celata Grant, 1826    
Crambe crambe (Schmidt, 1862)     
Crella (Grayella) pulvinar (Schmidt, 1868)     
Dendroxea lenis (Topsent, 1892)     
Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862)     
Dysidea avara (Schmidt, 1862)     
Fasciospongia cavernosa (Schmidt, 1862)     
Haliclona (Soestella) mucosa (Griessinger, 1971)     
Hexadella pruvoti Topsent, 1896     
Ircinia oros (Schmidt, 1864)     
Ircinia variabilis (Schmidt, 1862)    
Merlia normani Kirkpatrick, 1908    
Myrmekioderma spelaeum (Pulitzer-Finali, 1983)     
Oceanapia sp.    
Oscarella lobularis (Schmidt, 1862)    
Penares sp.    
Petrosia (Petrosia) ficiformis (Poiret, 1789)     
Phorbas tenacior (Topsent, 1925)    
Phorbas topsenti Vacelet&Pérez, 2008    
Prosuberites sp.    
Sarcotragus sp.    
Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868    
Sycon sp.    
Terpios gelatinosus (Bowerbank, 1866)     
Thymosiopsis cuticulatus Vacelet & Pérez, 1998    
Cnidaria    

Caryophyllia (Caryophyllia) inornata (Duncan, 1878)     
Cerianthus membranaceus (Gmelin, 1791)     

Hoplangia durotrix Gosse, 1860    
Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1897    
Madracis pharensis (Heller, 1868)     
Paracyathus pulchellus (Philippi, 1842)     
Polycyathus muellerae (Abel, 1959)    
Nemertea    

Nemertea sp.1    
Crustacea    

Lysmata nilita Dohrn & Holthuis, 1950    
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Ameridae sp.    
Copepoda sp.    

Isopoda sp.    
Mysida sp.    
Pagurus anachoretus Risso, 1827    
Palaemon serratus (Pennant, 1777)     

Stenopus spinosus Risso, 1827    

Vaunthompsonia cristata Bate, 1858    
Pycnogonida     

Ammothella sp.    
Oligochaeta     

Oligochaeta sp.    

Polychaeta    

Aricidea sp.    
Exogone (Parexogone) gambiae Lanera, Sordino & San 

Martín, 1994 

   

Hermodice carunculata (Pallas, 1766)     
Hesiospina aurantiaca (M. Sars, 1862)    
Josephella sp.    

Linopherus canariensis Langerhans, 1881    
Magelona sp.    
Micronephthys longicornis (Perejaslavtseva, 1891)    

Oxydromus pallidus Claparède, 1864    
Pionosyllis sp.    
Prionospio cirrifera Wirén, 1883    
Protis sp.    

Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869)    
Protula sp.    

Pseudofabricia aberrans Cantone, 1972    

Sabella sp.    
Salvatoria neapolitana (Goodrich, 1930)    
Scolelepis bonieri (Mesnil, 1896)    
Scolelepis (Scolelepis) squamata (O.F. Muller, 1806)    
Serpula concharum Langerhans, 1880    
Serpula vermicularis Linnaeus, 1767    
Serpulidae sp.    

Sphaerosyllis gravinae Somaschini & San Martín, 1994    

Sphaerosyllis hystrix Claparède, 1863    
Sphaerosyllis taylori Perkins, 1981    
Streptosyllis bidentata Southern, 1914    

Syllis alternata Moore, 1908    
Syllis parapari SanMartín & López, 2000    
Kirkegaardia heterochaeta (Laubier, 1961)    
Trypanosyllis (Trypanosyllis) coeliaca Claparède, 1868    
Trypanosyllis zebra (Grube,1860)    
Vermiliopsis sp.    

Sipuncula    

Sipuncula sp.1    
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Sipuncula sp.2    
Mollusca    

Arca tetragona Poli, 1795    
Aplysia sp.    

Berthellina sp.    

Chama gryphoides Linnaeus, 1758    

Clanculus corallinus (Gmelin, 1791)     
Ctena decussata (O. G. Costa, 1829)    

Eulimella ventricosa (Forbes, 1844)     

Gouldia minima (Montagu, 1803)     

Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758)    

Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)     

Tarantinaea lignaria (Linnaeus, 1758)     
Brachiopoda    

Argyrotheca cistellula (Wood, 1841)     

Argyrotheca cuneata (Risso, 1826)     

Joania cordata(Risso, 1826)     

Megathiris detruncata (Gmelin, 1791)     
Bryozoa    

Aetea sp.    
Beania magellanica (Busk, 1852)     
Cellaria salicornioides Lamouroux, 1816    
Celleporidae sp.    

Chlidonia pyriformis (Bertoloni, 1810)    
Crisia sp.    
Disporella sp.    
Hippaliosina depressa (Busk, 1854)     
Hippopodina ambita (Hayward, 1974)     
Lichenoporidae sp.    

Margaretta cereoides (Ellis & Solander, 1786)     
Monoporella bouchardii (Audouin, 1826)     
Myriapora truncata (Pallas, 1766)     
Onychocella marioni (Jullien, 1882)     
Reteporella sp.    
Echinodermata    

Amphiura sp.    
Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)     

Echinoidea sp.    
Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, 1823    

Ophiuridae sp.    
Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)     
Ophiothrix fragilis (Abildgaard in O. F. Müller, 1789)    

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)     

Ascidiacea    

Ascidiidae sp.    

Didemnidae sp.    

Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)     
Pyura dura (Heller, 1877)     
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Pisces    

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)     
Grammonus ater (Risso, 1810)     

Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833    
Serranus scriba (Linnaeus, 1758)     
Tripterygion sp.    

Total number of taxa 62 85 27 

 
    Μερικά από τα είδθ που καταγράφθκαν ςτο ςπιλαιο αποτελοφν αντιπροςϊπουσ 

ενδιαιτθμάτων που ςυνικωσ ςυναντϊνται ςε μεγάλα βάκθ όπωσ ο ιχκφσ Gramonus ater και 

που ζχει καταγραφεί ςε μικρό αρικμό ςπθλαίων ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο (Gerovasileiou et 

al. 2015b) ενϊ άλλα είδθ που αναγνωρίςτθκαν, όπωσ οι Ρολφχαιτοι Exogone gambiae και  

Linopherus canariensis καταγράφονται για πρϊτθ φορά ςτον Ελλαδικό χϊρο (Faulwetter et 

al. 2017). 

    Τα άτομα των ειδδϊν που καταγράφθκαν οπτικά κατά τθ διάρκεια τθσ δειγματολθψίασ,ο 

αρικμόσ των ατόμων τουσ και θ ηϊνθ ςτθν οποία βρζκθκαν παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 10. 

 

Πίνακασ 10: Πίνακασ των ειδϊν και τθσ αφκονίασ τουσ ςτθν οικολογικι ηϊνθ που καταγράφθκαν οπτικά ςε 
κάκε οικολογικι ηϊνθ. 

Species Entrance Zone Semidark 
Zone 

Dark 
Zone 

Apogon imberbis  Μερικζσ 
δεκάδεσ 

Μερικζσ 
δεκάδεσ 

 

Arbacia lixula   >10 
Berthellina sp.   1 
Cerianthus membranaceus   1 
Hermodice carunculata 2   
Holothuria sanctori   2 
Mysida sp.  Μερικζσ 

δεκάδεσ 
 

Ophidiaster ophidianus  1 1 
Ophiurida sp.   2 
Palaemon serratus   1 
Scorpaena maderensis  ελάχιςτα   
Serranus scriba  1   
Stenopus spinosus  2 2 
Tripterygion sp. 1   
Grammonus ater   1 
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Εικόνα 21: Φωτογραφίεσ από τθν οροφι (αριςτερά) τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ και τα τοιχϊματα (δεξιά) τθσ 
ςκοτεινισ ηϊνθσ (Φωτογραφίεσ: Θ. Νταϊλιάνθσ). 

                 

 

Εικόνα 23: Φωτογραφία του ςπόγγου Spirastrella cunctatrix από τα τοιχϊματα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ 
(Φωτογραφία: Γεροβαςιλείου Β). 

Εικόνα 22: Φωτογραφίεσ από τα τοιχϊματα (αριςτερά) τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ και (δεξιά)  τθσ φωτεινισ 
ηϊνθσ (Φωτογραφίεσ: Β. Γεροβαςιλείου, Θ. Νταϊλιάνθσ). 



Διπλωματικι Εργαςία                                                                                                 Διγενισ Μάρκοσ 
 

48 
 
 

 

Εικόνα 24: Φωτογραφίεσ από τα τοιχϊματα (αριςτερά) τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ και (δεξιά) τθσ θμιςκότεινθσ 
ηϊνθσ (Φωτογραφίεσ: Θ. Νταϊλιάνθσ, Β. Γεροβαςιλείου). 

 

            

 

4.3.2 β-ποικιλότητα: μακροβενθικϋσ κοινότητεσ 

4.3.2.1 Βενθικέσ κοινότητεσ ςκληρού υποςτρώματοσ: ανάλυςη φωτογραφικών 

πλαιςίων 

    Από τθν ανάλυςθ των φωτογραφικϊν πλαιςίων καταγράφθκαν 37 τάξα ςκλθροφ 

υποςτρϊματοσ από τα οποία είναι: 9 Macroalgae, 1 Foraminifera, 14 Porifera, 3 Cnidaria, 2 

Polychaeta, 2 Mollusca, 2 Brachiopoda και 4 Bryozoa (Ρίνακασ 11).  

 

 

 

Εικόνα 25: Φωτογραφίεσ από το εςωτερικό ςκοτεινό κάλαμο του ςπθλαίου, (αριςτερά) Gramonus ater και 
(δεξιά) Cerianthus membranaceus (Φωτογραφίεσ: Evelin Diving Center, B. Γεροβαςιλείου). 
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Πίνακασ 11: Τάξα και κατθγορίεσ κάλυψθσ υποςτρϊματοσ  που καταγράφθκαν κατά  τθν ανάλυςθ των 
φωτογραφικϊν πλαιςίων. Rhodophyte necrosis: νεκρά ροδοφφκθ, Turf-forming algae: νθματοειδι φφκθ, 

Encrusting Bryozoa: απροςδιόριςτα κρουςτϊδθ βρυόηωα, UBS: απροςδιόριςτο βιογενζσ υπόςτρωμα, Bare 
rock: γυμνόσ βράχοσ, Holes: τρφπεσ, Lithophaga Θoles: τρφπεσ του δίκυρου Lithophaga lithophaga. 

Macroalgae Porifera Hoplangia durotrix 

Amphiroa sp. Agelas oroides Madracis pharensis 

Encrusting Rhodophyta Chondrosia reniformis Polychaeta 

Hildenbrandia sp. Dedroxea lenis Protula sp. 

Lithophyllum sp. Diplastrella bistellata Serpulidae sp. 

Mesophyllum sp. Fasciospongia cavernosa Mollusca 

Palmophyllum crassum  Haliclona mucosa Chama gryphoides 
Peyssonelia sp. Ircinia variabilis  Lithophaga lithophaga 

Rhodophyte necrosis Merlia normani Brachiopoda  

Turf-forming algae Oscarella lobularis  Brachiopoda sp. 
Foraminifera Penares sp. Megathiris detruncata  

Miniacina miniacea Porifera sp. Other 

Bryozoa Prosuberites sp. UBS 

Beania magellanica Spirastrella cunctatrix   Bare Rock 

Encrusting Bryozoa Thymosiopsis cuticulatus Holes 
Margaretta cereoides  Cnidaria Lithophaga Holes 

Myriapora truncata Caryophyllia (Caryophyllia) inornata  

 

     

    Επίςθσ διαπιςτϊκθκε πωσ ςε κάκε οικολογικι ηϊνθ του ςπθλαίου επικρατοφν 

διαφορετικζσ ομάδεσ ειδϊν. Συγκεκριμζνα τα Μακροφφκθ (κυρίωσ ςκιόφιλα Rhodophyta) 

εμφάνιςαν τθ μεγαλφτερθ χωρικι κάλυψθ ςτθ ηϊνθ ειςόδου του ςπθλαίου, τόςο ςτα 

τοιχϊματα με ποςοςτό επικράτθςθσ 73,4% όςο και ςτθν οροφι με ανάλογο ποςοςτό 75,6%. 

Θ επικράτθςθ των Μακροφυκϊν ιταν αναμενόμενθ δεδομζνου του γεγονότοσ ότι ςτθ ηϊνθ 

ειςόδου υπάρχει επαρκισ φωτιςμόσ για τθν ανάπτυξι τουσ. Επίςθσ, θ επικράτθςθ των 

μακροφυκϊν ςυμφωνεί με προθγοφμενεσ μελζτεσ ςε άλλα ςπιλαια τθσ Μεςογείου (Pérès 

& Picard 1949, Laborel & Vacelet 1959, Vacelet 1959, Laborel 1960, 1961, Riedl 1966, Pérès 

1967, Pouliquen 1972, Harmelin et al. 1985, Γεροβαςιλείου 2014, Dimarchopoulou et al. 

2018). Με μικρότερο ποςοςτό εμφανίηονται τα Βρυόηωα (EZ τοιχϊματα: 15,4%, EZ οροφι: 

12,6%) και με ακόμθ μικρότερο οι ςπόγγοι ςτα τοιχϊματα τα ηϊνθσ ειςόδου (7,2%) και το 

γυμνό υπόςτρωμα ςτθν οροφι τθσ φωτεινισ ηϊνθσ (6,6%). 

    Αντίκετα, ςτα τοιχϊματα τθσ ενδιάμεςθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ, μεγαλφτερθ χωρικι 

κάλυψθ εμφανίηουν οι Σπόγγοι με ποςοςτό κάλυψθσ 43,2% ακολουκοφμενοι από τα 

Βρυόηωα με ποςοςτό 30,85% και τα Μαλάκια με ποςοςτό 19%. Θ επικράτθςθ των Σπόγγων 

ςτα θμιςκότεινα ςθμεία του ςπθλαίου είναι ζνα φαινόμενο που επίςθσ ςυμφωνεί με 

πολλζσ προθγοφμενεσ μελζτεσ των βιοκοινοτιτων των υποκαλάςςιων ςπθλαίων (Pérès & 

Picard 1949; Laborel & Vacelet 1959; Vacelet 1959, 1964; Laborel 1960, 1961; 

Γεροβαςιλείου 2014). Θ επικράτθςθ των Σπόγγων πικανόν να οφείλεται ςτον μειωμζνο 

ανταγωνιςμό για το χϊρο με τα ροδοφφκθ, κακότι αυτά απουςιάηουν από τα ςθμεία μθ 

επαρκοφσ φωτιςμοφ. 

    Στθν οροφι τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ εμφανίηεται ζνα διαφορετικό πρότυπο χωρικισ 

κατανομισ. Στο ςτακμό αυτό επικρατεί ο οργανιςμικά άδειοσ βράχοσ με ποςοςτό 67% και 

ακολουκοφν τα Βρυόηωα, τα Βραχιόποδα και οι Ρολφχαιτοι με ποςοςτά 15,6%, 8,2% και 

7,2% αντίςτοιχα (Εικόνα 23). Στο ςθμείο αυτό αξίηει να ςθμειωκεί πωσ τα Βρυόηωα 

φαίνεται να διακζτουν ςθμαντικό ποςοςτό ςτθ χωρικι κάλυψθ επιφάνειασ του ςπθλαίου. 
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Αποτελεί τθν ομάδα ειδϊν που επικρατεί ςτθν οροφι τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ και τθ 

μοναδικι ομάδα ειδϊν που εμφανίηεται ποςοςτιαία και ςτουσ πζντε ςτακμοφσ με το 

μεγαλφτερο ποςοςτό να ανζρχεται ςτο 30,8% ςτα τοιχϊματα τθσ ίδιασ ηϊνθσ, όπωσ ζχει 

προαναφερκεί. Εξίςου μεγάλα ποςοςτά κάλυψθσ εμφανίηουν και ςε προθγοφμενεσ μελζτεσ 

ςε ςπιλαια του Αιγαίου (Gerovasileiou et al. 2017, Rosso et al. 2019). Ραρόλα αυτά, τα 

βρυόηωα αποτελοφν μια ομάδα αςπονδφλων που ζχουν μελετθκεί ελάχιςτα ςτθν 

Ανατολικι Μεςόγειο (Rosso et al. 2019). 

   Στο ςθμείο αυτό αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςθμαντικό ποςοςτό των Ρολφχαιτων Serpulidae 

αποτελοφςαν νεκρά άτομα και πωσ ο ςτακμόσ αυτόσ είναι ο πρϊτοσ ςτον οποίο φαίνεται 

να κυριαρχοφν με τζτοιο ποςοςτό οι Ρολφχαιτοι και τα Βραχιόποδα. 

    Τζλοσ, ςτα τοιχϊματα τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ το ποςοςτό του γυμνοφ υποςτρϊματοσ 

αυξάνεται ςτο 90,8% ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό απαρτίηεται από τουσ Ρολφχαιτουσ (6,4%), 

τα Μαλάκια (2,6%) και τα Βρυόηωα (0,2%). Συνεπϊσ φαίνεται πωσ από μεριάσ αφκονίασ ςτο 

εςωτερικό ςκοτεινό κάλαμο του ςπθλαίου επικρατοφν οι πολφχαιτοι του γζνουσ Protula τθσ 

οικογζνειασ Serpulidae. Το γεγονόσ αυτό ςυμφωνεί με παρόμοιεσ μελζτεσ ςτισ 

βιοκοινότθτεσ του ςκοτεινοφ μζρουσ καλάςςιων ςπθλαίων όπωσ εκείνθ των Sanfilippo et al. 

(2017) όπου καταγράφεται και ςυγκρίνεται θ μεγάλθ αφκονία και ο αρικμόσ των ειδϊν τθσ 

οικογζνειασ Serpulidae ςε δφο υποκαλάςςια ςπιλαια τθσ Λζςβου. Επιπλζον 

χαρακτθριςτικό του ςκοτεινοφ εςωτερικοφ καλάμου του ςπθλαίου είναι ότι δεν 

ςυναντϊνται Σπόγγοι, γεγονόσ που πικανόν να οφείλεται ςτθν εγγφτθτα του διακζςιμου 

ςκλθροφ υποςτρϊματοσ με το αμμϊδεσ ίηθμα του πυκμζνα εξαιτίασ του μικροφ βάκουσ του 

καλάμου. 

    Συνολικά ςτο ςπιλαιο υπολογίςτθκε πωσ οι Σπόγγοι επικρατοφν από μεριάσ αφκονίασ 

και βιοποικιλότθτασ ςτο ςκλθρό υπόςτρωμα. Το γεγονόσ αυτό ςυμφωνεί με προθγοφμενεσ 

μελζτεσ που ζχουν γίνει ςε ςπιλαια του Αιγαίου (Gerovasileiou & Voultsiadou 2012, 2016, 

Gerovasileiou et al. 2017, Dimarchopoulou et al. 2018). 

    Θ εμφανισ ςταδιακι μείωςθ τθσ χωρικισ κατανομισ των οργανιςμϊν από τα τοιχϊματα 

τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ προσ τα πιο ςκοτεινά ςθμεία του ςπθλαίου, πικανόν να οφείλεται 

ςτο γεγονόσ πωσ ζνα υποκαλάςςιο ςπιλαιο αποτελεί ολιγοτροφικό περιβάλλον. Με τθν 

κακολικι απουςία φυτικϊν οργανιςμϊν ςτο εςωτερικό του ςπθλαίου, τα τροφικά 

πλζγματα απλουςτεφονται δραματικά και ςυνεπϊσ εμφανίηεται ωσ επακόλουκθ θ μείωςθ 

τόςο του αρικμοφ των ατόμων ηωικϊν οργανιςμϊν όςο και ο αρικμόσ των ειδϊν προσ το 

εςωτερικό (Harmelin et al. 1985). 
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Εικόνα 26: Mζςο ποςοςτό κάλυψθσ υποςτρϊματοσ διαφορετικϊν ταξινομικϊν ομάδων για κάκε ςτακμό που 
μελετικθκε. 

     

 

Εικόνα 27: Aπεικόνιςθ των μζςων όρων του ποςοςτοφ κάλυψθσ διαφορετικϊν ομάδων οργανιςμϊν για τουσ 
πζντε ςτακμοφσ που μελετικθκαν. 
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Εικόνα 28: Μζςοσ όροσ τιμϊν κάλυψθσ υποςτρϊματοσ από διαφορετικά τάξα  για κάκε ςτακμό. Οι γραμμζσ 
ςφάλματοσ απεικονίηουν το τυπικό ςφάλμα του μζςου όρου για τα τρία επαναλειπτικά δείγματα. 

 

 

Εικόνα 29: Μζςοσ όροσ αρικμοφ ειδϊν που αναγνωρίςτθκαν για κάκε ςτακμό. Οι γραμμζσ ςφάλματοσ 
απεικονίηουν το τυπικό ςφάλμα του μζςου όρου για τα τρία επαναλθπτικά δείγματα. 

 

    Από τθν ανάλυςθ των φωτογραφικϊν πλαιςίων φάνθκε πωσ θ ποικιλότθτα μεταβάλλεται 

μεταξφ των διαφορετικϊν ςτακμϊν. Αρχικά ο αρικμόσ των ειδϊν μειϊνεται από τα 

τοιχϊματα προσ τθν οροφι τθσ φωτεινισ ηϊνθσ ειςόδου (από 19 ςε 12 είδθ). Στθ ςυνζχεια 

αυξάνεται ςτα τοιχϊματα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ μζχρι το μζγιςτο αρικμό ειδϊν (20) για να 

μειωκεί τελικά ςτθν οροφι τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ (8) μζχρι τα τοιχϊματα τθσ ςκοτεινισ 

ηϊνθσ όπου βρζκθκε ο μικρότεροσ αρικμόσ ειδϊν (5). Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ ειδϊν 

καταγράφθκε ςτα τοιχϊματα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ διότι εκεί επικρατοφν ςυνκικεσ 

μειωμζνου φωτιςμοφ χωρίσ να υπάρχει ακόμθ απόλυτο ςκοτάδι. Συνεπϊσ ςτο ςτακμό αυτό 

ςυναντϊνται μερικά από τα είδθ που εμφανίηονται με μεγαλφτερθ κάλυψθ ςτθν φωτεινι 

ηϊνθ (π.χ. Μακροφφκθ) και παράλλθλα ςυναντϊνται είδθ που επικρατοφν ςτθ ςκοτεινι 

ηϊνθ (π.χ. Ρολφχαιτοι). Το ίδιο πρότυπο όμωσ δεν εμφανίηεται και για τθν οροφι τθσ 
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θμιςκότεινθσ ηϊνθσ αφοφ εκεί επικρατεί περιςςότερο ςκότοσ και ςυνεπϊσ προςεγγίηονται 

περιςςότερο οι ςυνκικεσ τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ παρά τθσ θμιςκότεινθσ. Στθ ςκοτεινι ηϊνθ, ο 

αρικμόσ των ειδϊν είναι αρκετά μειωμζνοσ διότι το ςκοτεινό περιβάλλον αποτελεί 

ολιγοτροφικό οικοςφςτθμα (όπωσ ζχει περιγραφεί και παραπάνω).  

    Θ ανάλυςθ SIMPER πραγματοποιικθκε για το ςκλθρό υπόςτρωμα ςυγκρίνοντασ κάκε 

φορά τουσ δειγματολθπτικοφσ ςτακμοφσ ςε ηεφγθ ϊςτε να προκφπτει θ ποςοςτιαία 

ομοιότθτα τουσ και θ ςυνειςφορά που εμφανίηουν διαφορετικζσ ομάδεσ οργανιςμϊν ι τα 

διαφορετικά είδθ που αναγνωρίςτθκαν με βάςθ τον δείκτθ Bray-Curtis.  

Κάκε ςτακμόσ ι ηϊνθ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν ανάλυςθ SIMPER εκφράηει το μζςο όρο 

των δεδομζνων που προζκυψαν από αυτό το ςτακμό ι τθ ηϊνθ αντίςτοιχα.  

Για κάκε ηεφγοσ που ςυγκρίκθκε παρουςιάηονται παρακάτω μόνο τα είδθ ι οι ομάδεσ 

οργανιςμϊν που ακροιςτικά είχαν ςυνειςφορά ςτθν μζςθ ομοιότθτα με τιμι εντόσ του 

εφρουσ 50-60%. 

    Για το ςκλθρό υπόςτρωμα, αρχικά υπολογίςτθκε το ποςοςτό ομοιότθτασ μεταξφ των 

πζντε διαφορετικϊν πλαιςίων που λιφκθκαν από κάκε ζναν από τουσ πζντε ςτακμοφσ. Θ 

μζςθ ομοιότθτα των πλαιςίων από το ςτακμό EZ walls υπολογίςτθκε πωσ είναι 61,89% ενϊ 

για τα πλαίςια του ςτακμοφ EZ ceiling είναι 64,52%. Ακόμθ, θ μζςθ ομοιότθτα για τα 

φωτογραφικά πλαίςια από το ςτακμό SZ walls είναι 55,78%, ενϊ για το ςτακμό SZ ceiling 

είναι 65,28% και για το DZ walls είναι 46%. Φαίνεται δθλαδι πωσ ο ςτακμόσ DZ walls είναι ο 

μόνοσ με ποςοςτό ομοιότθτασ μικρότερο από 50%. Συνεπϊσ ςτθ ςκοτεινι ηϊνθ του 

ςπθλαίου φαίνεται πωσ υπάρχει θ μεγαλφτερθ ανομοιογζνεια μεταξφ των πλαιςίων που 

λιφκθκαν. 

    Τα τάξα που είχαν τθ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά για κάκε ζναν από τουσ πζντε ςτακμοφσ 

παρουςιάηονται ςτουσ Ρίνακεσ 12-15. 

 
Πίνακασ 12: Τάξα  που είχαν τθ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ςτθν ομοιότθτα μεταξφ των πλαιςίων για το ςτακμό 

EZ walls. 

EZ walls 

Είδθ Μζςοσ όροσ 
Αφκονίασ 

Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

Peyssonnelia sp. 5,19 29,52 29,52 
Encrusting Bryozoa 3,83 21,06 50,58 

EZ ceiling 

Είδθ Μζςοσ όροσ 
Αφκονίασ 

Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

Hildenbrandia sp. 7,51 57,96 57,96 
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Πίνακασ 13: Τάξα που είχαν τθ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ςτθν ομοιότθτα μεταξφ των πλαιςίων για το ςτακμό 
SZ walls. 

SZ walls 

Είδθ Μζςοσ όροσ 
Αφκονίασ 

Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

Encrusting Bryozoa 5,25 30,35 30,35 
Dendroxea lenis 3,65 24,91 55,25 

SZ ceiling 

Είδθ Μζςοσ όροσ 
Αφκονίασ 

Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

Encrusting Bryozoa 3,72 39,52 39,52 
Serpulidae sp. 2,17 22,9 62,42 

 

Πίνακασ 14: Τάξα που είχαν τθ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ςτθν ομοιότθτα μεταξφ των πλαιςίων για το ςτακμό 
DZ walls. 

DZ walls 

Είδθ Μζςοσ όροσ 
Αφκονίασ 

Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

    
Protula sp. 1,9 56,33 56,33 

 

    Από τουσ παραπάνω πίνακεσ φαίνεται πωσ διαφορετικά τάξα εμφανίηουν τθ μεγαλφτερθ 

ςυμμετοχι ςτθν ομοιότθτα μεταξφ των πλαιςίων για κάκε ςτακμό. Ραρακάτω 

παρουςιάηονται οι ςτακμοί ςυγκρινόμενοι ςε ηεφγθ (Ρίνακεσ 17-23). 

 

Πίνακασ 15: Συγκριτικόσ πίνακασ με τα είδθ με τθ μεγαλφτερθ αφκονία για τουσ ςτακμοφσ EZ walls και EZ 
ceiling. 

Είδθ Μζςοσ όροσ Αφκονίασ Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

 EZ walls       EZ ceiling   

Hildenbradnia sp. 0,28 7,51 22,71 22,71 
Peyssonnelia sp. 5,19 0 15,88 38,59 
Palmophyllum crassum 3,37 0 10,27 48,86 
Mesophyllum sp. 2,9 0 9,05 57.92 
Encrusting Rhodophyta 3,07 1,31 7,72 65,64 

    

     Οι παραπάνω ςτακμοί, παρότι βρίςκονται ςτθν ίδια ηϊνθ εμφανίηουν μεγάλο ποςοςτό 

ανομοιότθτασ (74,98%) γεγονόσ που οφείλεται ςτο ότι διαφορετικά είδθ και ομάδεσ 

οργανιςμϊν ζχουν τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςε κάκε ςτακμό. Ππωσ φαίνεται κι από τον 

παραπάνω πίνακα, Μακροφφκθ όπωσ τα Peyssonnelia sp., Palmophyllum crassum και 
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Mesophyllum sp. εμφανίηονται με ςθμαντικι ςυμμετοχι ςτα τοιχϊματα τθσ ηϊνθσ ειςόδου 

ενϊ απουςιάηουν πλιρωσ από τθν οροφι τθσ ίδιασ ηϊνθσ. Αντίκετα, Μακροφφκθ του 

γζνουσ Hildenbrandia sp. εμφανίηονται με μεγάλο ποςοςτό ςτθν οροφι τθσ φωτεινισ ηϊνθσ 

ενϊ ςχεδόν απουςιάηουν από τα τοιχϊματα. Επομζνωσ, προκφπτει πωσ κάποια είδθ 

Μακροφυκϊν προτιμοφν το κατακόρυφο υπόςτρωμα των τοιχωμάτων ενϊ άλλα προτιμοφν 

το οριηόντιο υπόςτρωμα τθσ οροφισ. Θ διαφοροποίθςθ αυτι δεν κα μποροφςε να 

οφείλεται αποκλειςτικά ςτο φωτιςμό κακϊσ αυτόσ είναι ο ίδιοσ και για τουσ δφο ςτακμοφσ 

τθσ φωτεινισ ηϊνθσ ειςόδου. 

 

Πίνακασ 16: Συγκριτικόσ πίνακασ με τα είδθ με τθ μεγαλφτερθ αφκονία για τουσ ςτακμοφσ EZ walls και SZ 
walls. 

Είδθ Μζςοσ όροσ Αφκονίασ Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

 EZ walls        SZ walls   

Peyssonnelia sp. 5,19 0 13,42 13,42 
Dedroxea lenis 0 3,65 9,43 22,86 
Palmophyllum crassum 3,37 0 8,69 31,54 
Encrusting Rhodophyta 3,07 0 7,76 39,3 
Turf-forming algae 1,62 3,09 7,66 46,96 
Mesophyllum sp. 2,9 0 7,63 54,59 
Spirastrella cunctatrix 0,2 2,45 6,39 60,98 

 

    Οι παραπάνω ςτακμοί, παρότι διακζτουν το ίδιο τφπο υποςτρϊματοσ (κατακόρυφο 

τοίχωμα) εμφανίηουν μεγάλο ποςοςτό ανομοιότθτασ (75,62%) γεγονόσ που οφείλεται ςτο 

ότι διαφορετικά είδθ και τάξα ζχουν τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςε κάκε οικολογικι ηϊνθ. 

Ππωσ φαίνεται κι από τον παραπάνω πίνακα, Μακροφφκθ όπωσ τα Peyssonnelia sp., 

Palmophyllum crassum, Encrusting Rhodophyta και Mesophyllum sp. εμφανίηονται με 

ςθμαντικι ςυμμετοχι ςτα τοιχϊματα τθσ ηϊνθσ ειςόδου ενϊ απουςιάηουν πλιρωσ από τα 

τοιχϊματα τθσ ενδιάμεςθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ. Αντίκετα, Σπόγγοι των ειδϊν Dendroxea 

lenis και Spirastrella cunctatrix εμφανίηονται με μεγάλο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτα 

τοιχϊματα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ ενϊ απουςιάηουν ι ςχεδόν απουςιάηουν αντίςτοιχα από 

τα τοιχϊματα τθσ φωτεινισ ηϊνθσ. Ωσ αποτζλεςμα προκφπτει πωσ τα Μακροφφκθ 

προτιμοφν τθ φωτεινι ηϊνθ ειςόδου κακϊσ διακζτει τον επαρκι φωτιςμό για τθν ανάπτυξθ 

τουσ ενϊ ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ όπου ο φωτιςμόσ είναι μειωμζνοσ, επικρατοφν οι Σπόγγοι. 

Θ διαφοροποίθςθ αυτι οφείλεται ςτθ μεταβολι του φωτιςμοφ κακϊσ το υπόςτρωμα δεν 

διαφοροποιείται μεταξφ των δφο ηωνϊν. 
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Πίνακασ 17: Συγκριτικόσ πίνακασ με τα είδθ με τθ μεγαλφτερθ αφκονία για τουσ ςτακμοφσ EZ ceiling και SZ 
ceiling. 

Είδθ Μζςοσ όροσ Αφκονίασ Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

 EZ ceiling       SZ ceiling   

Hildenbrandia sp. 7,51 0 34,51 34,51 
Turf-forming algae 2,95 0 12,35 46,86 
Argyrotheca cuneata 0 2,04 9,05 55,9 
Serpulidae sp. 0,6 2,17 6,79 62,7 

 

   Οι παραπάνω ςτακμοί, παρότι διακζτουν το ίδιο τφπο υποςτρϊματοσ (οριηόντιο τοίχωμα) 

εμφανίηουν μεγάλο ποςοςτό ανομοιότθτασ (76,94%) γεγονόσ που οφείλεται ςτο ότι 

διαφορετικά είδθ και ομάδεσ οργανιςμϊν ζχουν τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςε κάκε 

οικολογικι ηϊνθ. Ππωσ φαίνεται κι από τον παραπάνω πίνακα, Μακροφφκθ όπωσ τα 

Hildenbrandia sp. και τα turf-forming algae εμφανίηονται με ςθμαντικι ςυμμετοχι ςτθν 

οροφι τθσ ηϊνθσ ειςόδου ενϊ απουςιάηουν πλιρωσ από τθν οροφι τθσ ενδιάμεςθσ 

θμιςκότεινθσ ηϊνθσ. Αντίκετα, το Βραχιόποδο Argyrotheca cuneata και οι Ρολφχαιτοι τθσ 

οικογζνειασ Serpulidae sp. εμφανίηουν ςυμμετοχι ςτθν οροφι τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ ενϊ 

απουςιάηουν ι ςχεδόν απουςιάηουν αντίςτοιχα από τθν οροφι τθσ φωτεινισ ηϊνθσ. 

Συνεπϊσ, τα Μακροφφκθ φαίνεται να προτιμοφν τθν οροφι τθσ φωτεινισ ηϊνθσ ειςόδου 

κακϊσ διακζτει τον επαρκι φωτιςμό για τθν ανάπτυξθ τουσ ενϊ ςτθν οροφι τθσ 

θμιςκότεινθσ ηϊνθσ όπου ο φωτιςμόσ είναι μειωμζνοσ, επικρατοφν τα Βραχιόποδα και οι 

Ρολφχαιτοι που είναι αιωρθματοφάγοι των οποίων θ ανάπτυξθ δεν εξαρτάται από τθν 

παροχι φωτόσ. Θ διαφοροποίθςθ αυτι οφείλεται εξ ολοκλιρου ςτθ μεταβολι του 

φωτιςμοφ κακϊσ το υπόςτρωμα δεν διαφοροποιείται μεταξφ των δφο ηωνϊν και από τθ 

μεταβολι αυτι φαίνεται να επωφελοφνται τα Βραχιόποδα και οι Ρολφχαιτοι αφοφ ςε 

τζτοιο περιβάλλον διακζτουν περιςςότερο χϊρο για τθν εξάπλωςθ τουσ.  

Πίνακασ 18: Συγκριτικόσ πίνακασ με τα είδθ με τθ μεγαλφτερθ αφκονία για τουσ ςτακμοφσ SZ walls και SZ 
ceiling. 

Είδθ Μζςοσ όροσ Αφκονίασ Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

 SZ walls       SZ ceiling   

Dedroxea lenis 3,65 0 13,15 13,15 
Turf-forming algae 3,09 0 11.09 24,23 
Spirastrella cunctatrix 2,45 0 9,14 33,37 
Thymosiopsis cuticulatus 2,25 0 7,94 41,31 

Encrusting Bryozoa 5,25 3,72 7,53 48,84 
Argyrotheca cuneata 0 2,04 7,34 56,19 

     

    Οι παραπάνω ςτακμοί, παρότι βρίςκονται ςτθν ίδια ηϊνθ εμφανίηουν μεγάλο ποςοςτό 

ανομοιότθτασ (74,92%) γεγονόσ που οφείλεται ςτο ότι διαφορετικά είδθ και ομάδεσ 

οργανιςμϊν ζχουν τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςε κάκε ςτακμό. Ππωσ φαίνεται κι από τον 

παραπάνω πίνακα, Μακροφφκθ όπωσ αυτά τθσ κατθγορίασ turf-forming algae και τα είδθ 

Dendroxea lenis, Spirastrella cunctatrix και Thymosiopsis cutilatus εμφανίηονται με 
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ςθμαντικι ςυμμετοχι ςτα τοιχϊματα τθσ ενδιάμεςθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ ενϊ απουςιάηουν 

πλιρωσ από τθν οροφι τθσ ίδιασ ηϊνθσ. Αντίκετα, το Βραχιόποδο Argyrotheca cuneata 

εμφανίηεται με μεγάλο ποςοςτό ςτθν οροφι τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ ενϊ απουςιάηει 

εντελϊσ από τα τοιχϊματα τθσ. Ωσ αποτζλεςμα προκφπτει πωσ κάποια είδθ Σπόγγων 

προτιμοφν το κατακόρυφο υπόςτρωμα των τοιχωμάτων ενϊ μόνο το Βραχιόποδο φαίνεται 

να προτιμά το οριηόντιο υπόςτρωμα τθσ οροφισ. Θ διαφοροποίθςθ αυτι δεν κα μποροφςε 

να οφείλεται ςτο φωτιςμό κακϊσ αυτόσ είναι ο ίδιοσ και για τουσ δφο ςτακμοφσ τθσ 

θμιςκότεινθσ ηϊνθσ. 

 

Πίνακασ 19: Συγκριτικόσ πίνακασ με τα είδθ με τθ μεγαλφτερθ αφκονία για τουσ ςτακμοφσ SZ walls και DZ 
walls. 

Είδθ Μζςοσ όροσ Αφκονίασ Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

 SZ walls       DZ walls   

Encrusting Bryozoa 5,25 0,2 18,43 18,43 
Dedroxea lenis 3,65 0 13,34 31,77 
Turf-forming algae 3,09 0 11,22 42,99 
Spirastrella 

cunctatrix 

2,45 0 9,36 52,36 

Thymosiopsis 

cuticulatus 

2,25 0 8,01 60,37 

Agelas oroides 2,08 0 7,34 67,71 

 

    Οι παραπάνω ςτακμοί, παρότι διακζτουν το ίδιο τφπο υποςτρϊματοσ (κατακόρυφο 

τοίχωμα) εμφανίηουν μεγάλο ποςοςτό ανομοιότθτασ (93,91%) γεγονόσ που οφείλεται ςτο 

ότι διαφορετικά είδθ και ομάδεσ οργανιςμϊν ζχουν τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςε κάκε 

οικολογικι ηϊνθ. Ππωσ φαίνεται κι από τον παραπάνω πίνακα, είδθ Σπόγγων όπωσ τα 

Dedroxea lenis, Spirastrella cunctatrix, Thymosiopsis cuticulatus και Agelas oroides και 

Μακροφφκθ τθσ κατθγορίασ Turf-forming algae και Βρυόηωα τθσ κατθγορίασ Encrusting 

Bryozoa εμφανίηονται με ςθμαντικι ςυμμετοχι ςτα τοιχϊματα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ ενϊ 

απουςιάηουν πλιρωσ από τα τοιχϊματα τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ. Συνεπάγεται ότι οι Σπόγγοι 

και τα Βρυόηωα επωφελοφνται τθσ απουςίασ των φωτοςυνκετικϊν μακροφυκϊν και 

εξαπλϊνονται ςτο χϊρο. Επίςθσ μερικά είδθ φυκϊν επιβιϊνουν ςτισ ςυνκικεσ χαμθλοφ 

φωτιςμοφ τθσ ενδιάμεςθσ ηϊνθσ εμφανίηοντασ μία ςθμαντικι ςυμμετοχι επί τισ εκατό. 
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Πίνακασ 20: Συγκριτικόσ πίνακασ με τα είδθ με τθ μεγαλφτερθ αφκονία για τουσ ςτακμοφσ SZ ceiling και DZ 
walls. 

Είδθ Μζςοσ όροσ Αφκονίασ Συμμετοχι (%) Ακροιςτικι 
Συμμετοχι (%) 

 SZ ceiling       DZ walls   

Encrusting Bryozoa 3,72 0,2 32,42 32,42 

Argyrotheca 
cuneata 

2,04 0 18,76 51,18 

Protula sp. 1,3 1,9 11,06 62,24 

     

    Οι παραπάνω ςτακμοί, παρότι αντιπροςωπεφουν διαφορετικζσ οικολογικζσ ηϊνεσ και 

βρίςκονται ςε διαφορετικό τφπο υποςτρϊματοσ (οριηόντιο ζναντι κατακόρυφου), 

παρουςιάηουν τθ μικρότερθ ανομοιότθτα μεταξφ των ηευγϊν ςτακμϊν που ςυγκρίκθκαν 

μζςω των αναλφςεων SIMPER. Θ οροφι τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ ςε ςχζςθ με τα τοιχϊματα 

τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ βρζκθκε πωσ ζχουν ποςοςτό ανομοιότθτασ 69,02%. Αυτό οφείλεται 

ςτο γεγονόσ πωσ μόνο τα encrusting Bryozoa και το Βραχιόποδο Argyrotheca cuneata 

ςυμβάλουν ςτο 51,18% ακροιςτικισ ςυμμετοχισ ενϊ οι Ρολφχαιτοι του γζνουσ Protula sp. 

δεν εμφανίηουν ςθμαντικι διαφοροποίθςθ μεταξφ των δφο ςτακμϊν ζχοντασ ςθμαντικι 

ςυμμετοχι.  

 

    Από τθν ανάλυςθ ANOSIM που πραγματοποιικθκε για τουσ ςτακμοφσ του ςκλθροφ 

υποςτρϊματοσ, παρατθρικθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των πζντε ςτακμϊν 

με Global R = 0,922 και p = 0,001.  

    Ραρακάτω παρουςιάηεται θ ανάλυςθ MDS για τα φωτογραφικά πλαίςια που λιφκθκαν 

από πζντε ςτακμοφσ για τθ μελζτθ των βιοκοινοτιτων του ςκλθροφ υποςτρϊματοσ. 

 

 

Εικόνα 30: Απεικόνιςθ ανάλυςθσ nMDS για το ςκλθρό υπόςτρωμα, όπου εμφανίηονται τρεισ διακριτζσ 
ομάδεσ, ςφμφωνα με το ποςοςτό ομοιότθτασ των φωτογραφικϊν πλαιςίων από τουσ πζντε ςτακμοφσ. 
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    Από τθν ανάλυςθ MDS (Εικόνα 30) φαίνεται ότι τα φωτογραφικά πλαίςια τθσ οροφισ τθσ 

ηϊνθσ ειςόδου να ομαδοποιοφνται με εκείνα των τοιχωμάτων τθσ ίδιασ ηϊνθσ. Αυτό 

οφείλεται ςτθν ζντονθ παρουςία φωτόσ και ςτουσ δφο ςτακμοφσ, γεγονόσ που ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν επικράτθςθ των Μακροφυκϊν όςον αφορά ςτθν χωρικι κάλυψθ και ςτουσ 

δφο ςτακμοφσ. Αντίςτοιχα τα φωτογραφικά πλαίςια τθσ οροφισ τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ 

εμφανίηουν παρόμοια χαρακτθριςτικά με εκείνα των τοιχωμάτων τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ και 

άρα ομαδοποιοφνται. Στουσ δφο αυτοφσ ςτακμοφσ επικρατεί το αηωϊκό από 

μακροπανίδαυπόςτρωμα. Ππωσ ζχει δειχκεί κι από προθγοφμενεσ μελζτεσ (Gerovasileiou et 

al. 2017) θ ομαδοποίθςθ αυτι οφείλεται ςτο ότι το απόλυτο ςκότοσ επικρατεί ςτθν οροφι 

τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ αφοφ είναι πιο δφςκολο για το φωσ να φκάςει εκεί. Ζτςι, θ οροφι 

τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ εμφανίηει περιςςότερα κοινά χαρακτθριςτικά με τθ ςκοτεινι ηϊνθ, 

παρά με τα τοιχϊματα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ. Ωσ διακριτι ομάδα εμφανίηονται τα 

φωτογραφικά πλαίςια των τοιχωμάτων τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ όπου επικρατοφν οι 

Σπόγγοι. 

 

 

Εικόνα 31: Απεικόνιςθ ανάλυςθσ PCA (Principal Component Analysis) όπου εμφανίηεται ο βακμόσ ςτον οποίο 
χαρακτιρίηεται κάκε οικολογικι ηϊνθ από τα πζντε ιόντα του νεροφ που μελετικθκαν (αριςτερά ςυμπζφτουν 

τα NO2 με τα NH4 και δεξια τα SiO4 με τα NO3). 

    Θ ανάλυςθ PCA  ζδειξε ζντονθ διαφοροποίθςθ ςτα πρότυπα κατανομισ των ειδϊν ςτο 

ςκλθρό υπόςτρωμα, ςε ςυςχετιςμό με τισ αβιοτικζσ παραμζτρουσ του νεροφ, θ οποία 

επθρεάηει ςθμαντικά τθ διαφοροποίθςθ των οικολογικϊν ηωνϊν (Εικόνα 31). Ζτςι φαίνεται 

πωσ θ ηϊνθ ειςόδου επθρεάηεται κετικά περιςςότερο από τα νιτρϊδθ και τα αμμωνιακά 

ιόντα ενϊ θ ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ επθρεάηεται αρνθτικά τόςο από τα νιτρϊδθ και 

αμμωνιακά ιόντα όςο και από τα φωςφορικά. Θ ςκοτεινι ηϊνθ επθρεάηεται κετικά από τα 

φωςφορικά, τα νιτρικά και τα πυριτικά ιόντα διαφοροποιϊντασ τθν περιςςότερο από τισ 
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άλλεσ δφο ηϊνεσ. Για τθ ςυςχζτιςθ των ςυγκεντρϊςεων των πζντε ιόντων του νεροφ με τισ 

βιοκοινότθτεσ των τριϊν οικολογικϊν ηωνϊν, βρζκθκε πωσ είναι αναγκαία θ ςυλλογι 

περιςςότερων δεδομζνων τόςο για τθν εποχιακι διακφμανςθ τουσ, όςο και για τθν 

επιβεβαίωςθ τθσ προζλευςθσ τουσ. 

 

4.3.2.2 Bενθικέσ κοινότητεσ μαλακού υποςτρώματοσ 

 

    Από τθν ανάλυςθ των δειγμάτων του μαλακοφ υποςτρϊματοσ αναγνωρίςτθκαν 37 είδθ, 

τα οποία παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 21. 

 

Πίνακασ 21: Αφκονίεσ των ειδϊν που αναγνωρίςτθκαν για το μαλακό υπόςτρωμα από τισ τρείσ οικολογικζσ 
ηϊνεσ του ςπθλαίου. 

 EZ  EZ  EZ  SZ  SZ  SZ  DZ  DZ  DZ  

 A B C A B C A B C 

Ameridae sp. 1 1        
Ammothella sp. 1         
Aricidea sp.      1    
Copepoda sp.         1 
Ctena decussata 1 2 1  1     
Echinoidea sp.      1    
Eulimella ventricosa      1 1   
Exogone (Paraexogone) gambiae     1 3    

Gouldia minima        2  
Hesiospina aurantiaca 2         
Isopoda sp.    1      
Linopherrus canariensis 9 3        
Magelona sp.  
Micronephthys longicornis 

    1 1  1  

Nemertea sp.1   2       
Oligothaeta sp. 13 4 2 10 14 6 7 4 8 
Oxydromus pallidus 1 6 3       
Pionosyllis sp.     1     
Prionospio cirrifera 1         
Protodorvillea kefersteini 2 3 1       
Pseudofabricia aberrans       3   

Pycnogonida sp. 
Salvatoria neopolitatna 

1    2     

Scolelepis bonieri      1    
Scolelepis squamata    1 3     
Sipuncula sp.1     3     
Sipuncula sp.2      1    
Sphaerosyllis gravinae    2  1    
Sphaerosyllis hystrix 3         
Sphaerosyllis taylori 3 2 1  1     
Streptosyllis bidentata       1   
Syllis alternata  1   1     
Syllis parapari     1     
Kirkegaardia heterochaeta     2     
Trypanosyllis coeliaca 1         
Trypanosyllis zebra 1 1        
Vaunthompsonia cristata     1     
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    Συνολικά ςτο ςπιλαιο, οι Ρολφχαιτοι και οι Ολιγόχαιτοι εμφανίηουν τα μεγαλφτερα 

ποςοςτά αφκονίασ. Ωςτόςο διαφορετικά είδθ Ρολυχαίτων εμφανίηουν τθ μεγαλφτερθ 

αφκονία ςε κάκε ηϊνθ του ςπθλαίου. Ζτςι, ςτθ ηϊνθ ειςόδου φαίνεται να επικρατοφν τα 

είδθ Linopherrus canariensis, Oxydromus pallidus, Protodorvillea kefersteini και Sphaerosyllis 

taylori ςε αντίκεςθ με τθν θμιςκότεινθ ηϊνθ όπου επικρατοφν τα είδθ Exogone 

(Paraexogone) gambiae και Scolelepis squamata. Στθν ςκοτεινι ηϊνθ επικρατεί από μεριάσ 

αφκονίασ το είδοσ Pseudofabricia aberrans. 

 

 

 

Εικόνα 32: Μζςοσ αρικμόσ ειδϊν (S) και αφκονία (Ν) για τα μακροβενκικά τάξα του μαλακοφ υποςτρϊματοσ 
μεταξφ των τριϊν οικολογικϊν ηωνϊν που μελετικθκαν. Οι γραμμζσ ςφάλματοσ απεικονίηουν το τυπικό 

ςφάλμα του μζςου όρου για τα τρία επαναλειπτικά δείγματα. 

 

    Στθν Εικόνα 32 φαίνεται πωσ ο αρικμόσ των ατόμων που βρζκθκαν ςτθ φωτεινι ηϊνθ 

ιταν μεγαλφτεροσ από εκείνον για τθ θμιςκότεινθ ηϊνθ. Στθ ςυνζχεια θ αφκονία να 

μειϊνεται ακόμθ περιςςότερο ςτο εςωτερικό ςκοτεινό κάλαμο του ςπθλαίου. Το 

παραπάνω πρότυπο μείωςθσ τθσ αφκονίασ των ειδϊν από το εξωτερικό προσ το εςωτερικό 

του ςπθλαίου είναι ανάλογο αυτοφ που προζκυψε από τθν ανάλυςθ των φωτογραφικϊν 

πλαιςίων για το ςκλθρό υπόςτρωμα. Φαίνεται δθλαδι πωσ και για τουσ δφο τφπουσ 

υποςτρϊματοσ θ αφκονία των ειδϊν μειϊνεται ανάλογα με τθ μείωςθ του φωτιςμοφ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ενϊ ςτθ φωτεινι ηϊνθ επικρατζςτερθ ομάδα βρζκθκε πωσ ιταν οι 

Ρολφχαιτοι, ςτθν θμιςκότεινθ και τθ ςκοτεινι ηϊνθ, το μεγαλφτερο ποςοςτό αφκονίασ 

εμφάνιηαν οι Ολιγόχαιτοι. Θ επικράτθςθ των Ολιγόχαιτων ςτα ςκοτεινότερα μζρθ του 

ςπθλαίου πικανϊσ ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι δεν διακζτουν οφκαλμοφσ και ςυνεπϊσ δεν 

επθρεάηονται από τθν μεταβολι τθσ φωτεινισ ακτινοβολίασ προσ το εςωτερικό του 

ςπθλαίου. Συνεπϊσ, ο μζςοσ όροσ του αρικμοφ των ατόμων για τουσ Ολιγόχαιτουσ 
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παραμζνει ςτακερόσ μεταξφ των τριϊν οικολογικϊν ηωνϊν ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ ομάδεσ 

μακροβενκικϊν οργανιςμϊν που μειϊνεται ςταδιακά. 

 

 

Εικόνα 33: Συνολικόσ αρικμόσ ειδϊν για τα μακροβενκικά τάξα μαλακοφ υποςτρϊματοσ μεταξφ των τριϊν 
οικολογικϊν ηωνϊν που μελετικθκαν. 

 

    Αντίκετα με τθ ςταδιακι μείωςθ τθσ αφκονίασ, θ α-ποικιλότθτα φαίνεται να ακολουκεί 

διαφορετικό πρότυπο μεταξφ των τριϊν οικολογικϊν ηωνϊν. Συγκεκριμζνα, ο ςυνολικόσ 

αρικμόσ των ειδϊν αυξάνεται από τθ φωτεινι ηϊνθ (16 είδθ) προσ τθν ενδιάμεςθ 

θμιςκότεινθ ηϊνθ (20 είδθ) και ςτθ ςυνζχεια μειϊνεται αρκετά ςτθν εςωτερικι ςκοτεινι 

ηϊνθ (7 είδθ). Αυτι θ αφξθςθ ςτον αρικμό των ειδϊν που καταγράφεται ςτθν θμιςκότεινθ 

ηϊνθ είναι ανάλογθ εκείνθσ που υπολογίςτθκε και από τθν ανάλυςθ των φωτογραφικϊν 

πλαιςίων για το ςκλθρό υπόςτρωμα. Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτθν ςυνφπαρξθ 

μακροβενκικϊν οργανιςμϊν που ςυναντϊνται τόςο ςτθ φωτεινι όςο και ςτθ ςκοτεινι ηϊνθ 

(οικοτόνοσ).  
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Εικόνα 34: Φωτογραφία Πολφχαιτου τθσ οικογζνειασ Syllidae που αναγνωρίςτθκε από τα δείγματα βζνκουσ 
μαλακοφ υποςτρϊματοσ (Φωτογραφία: Β. Γεροβαςιλείου και Μ. Διγενισ). 

 

    Για τον υπολογιςμό του τρόπου μεταβολισ τθσ α-ποικιλότθτασ μεταξφ των τριϊν 

οικολογικϊν ηωνϊν του ςπθλαίου, χρθςιμοποιικθκαν τρεισ διαφορετικοί δείκτεσ, οι οποίοι 

ςυγκρίκθκαν ςτθ ςυνζχεια μεταξφ τουσ. Με βάςθ και τουσ τρεισ δείκτεσ, θ ποικιλότθτα 

μειϊνεται ςε μικρό από τθν ηϊνθ ειςόδου ςτθν ενδιάμεςθ θμιςκότεινθ ηϊνθ και ςτθ 

ςυνζχεια μειϊνεται ςε μεγαλφτερο βακμό ςτθν εςωτερικι ςκοτεινι ηϊνθ (Εικόνα 30). 

 

 

Εικόνα 35: Τιμζσ των δεικτϊν ποικιλότθτασ Margalef (d), Shannon-Wiener (H’) και Pielou (J’) για το μαλακό 
υπόςτρωμα των τριϊν ςτακμϊν που μελετικθκαν.  

 

    Από τθν ανάλυςθ ANOSIM που πραγματοποιικθκε για τουσ ςτακμοφσ του μαλακοφ 

υποςτρϊματοσ, παρατθρικθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των τριϊν ηωνϊν 

με Global R = 0,827 και p = 0,004. 

    Ακολουκεί απεικόνιςθ τθσ ανάλυςθσ nMDS που πραγματοποιικθκε για τθ μελζτθ των 

μακροβενκικϊν κοινοτιτων του μαλακοφ υποςτρϊματοσ από τα δείγματα ιηιματοσ που 
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λιφκθκαν από τισ τρεισ οικολογικζσ ηϊνεσ του ςπθλαίου. Θ ανάλυςθ αυτι 

πραγματοποιικθκε με βάςθ τισ αφκονίεσ των ειδϊν που αναγνωρίςτθκαν όπωσ αυτζσ 

παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 21. 

 

 

Εικόνα 36: Απεικόνιςθ ανάλυςθσ nMDS για το μαλακό υπόςτρωμα, όπου εμφανίηεται το ποςοςτό ομοιότθτασ 
των μακροβενκικϊν βιοκοινοτιτων από τισ τρεισ οικολογικζσ ηϊνεσ. 

        Στθν ανάλυςθ nMDS φαίνεται ότι τα αποτελζςματα για τα τρία επαναλθπτικά δείγματα 

τθσ φωτεινισ ηϊνθσ εμφανίηουν περιςςότερεσ ομοιότθτεσ μεταξφ τουσ, ςε ςχζςθ με τα 

υπόλοιπα δείγματα (Εικόνα 36). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο πρότυπο ομαδοποίθςθσ που 

προζκυψε, ςθμαντικι επίδραςθ είχε θ κατθγορία των Ολιγοχαίτων κακϊσ τα άτομα που 

βρζκθκαν είχαν κατά μζςο όρο, μεγάλθ αφκονία και ςτισ τρείσ οικολογικζσ ηϊνεσ, ςε 

αντίκεςθ με τισ άλλεσ ταξινομικζσ ομάδεσ που μελετικθκαν. Επίςθσ, δεν ιταν δυνατι θ 

ταξινόμθςθ των Ολιγοχαίχαιτων ςε μικρότερο ταξινομικό επίπεδο πζραν αυτοφ των 

Oligochaeta sp. με αποτζλεςμα να μθν γίνεται διάκριςθ τουσ μεταξφ των διαφορετικϊν 

επαναλθπτικϊν δειγμάτων ςτα οποία βρζκθκαν. Συνεπϊσ το λογιςμικό που 

χρθςιμοποιικθκε αναγνϊριηε τθν ομάδα των ολιγόχαιτων ωσ μία για όλα τα δείγματα. Θ 

παραπάνω απεικόνιςθ nMDS, ςυγκρίκθκε με εκείνθ που πρόεκυψε από τθν ανάλυςθ για τισ 

ίδιεσ ταξινομικζσ ομάδεσ εκτόσ από εκείνθ των Ολιγόχαιτων. Ραρόλα αυτά επιλζχκθκε 

αυτόσ ο τρόποσ ανάλυςθσ διότι εκτιμικθκε πωσ αντιπροςωπεφει ςε μεγαλφτερο βακμό τα 

πραγματικά δεδομζνα. 

    Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε ανάλυςθ τφπου PCA για τθ ςυςχζτιςθ των 

βιοκοινοτιτων του μαλακοφ υποςτρϊματοσ με τισ αβιοτικζσ παραμζτρουσ του ιηιματοσ και 

τα αποτελζςματα από τθν κοκκομετρικι ανάλυςθ.  
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Εικόνα 37: Απεικόνιςθ ανάλυςθσ PCA όπου εμφανίηεται ο βακμόσ ςυςχζτιςθσ των βενκικϊν αςπονδφλων του 
μαλακοφ υποςτρϊματοσ των τριϊν οικολογικϊν ηωνϊν με τισ αβιοτικζσ παραμζτρουσ του ιηιματοσ (αριςτερά 

ςυμπζφτει το very fine sand με το Clay και δεξιά το CPE με το Chla). 

   Θ ανάλυςθ PCA ζδειξε ζντονθ διαφοροποίθςθ των αβιοτικϊν παραμζτρων του ιηιματοσ 

(Εικόνασ 37), θ οποία επθρεάηει κετικά ι αρνθτικά τα πρότυπα κατανομισ των 

μακροβενκικϊν ειδϊν ςτο μαλακό υπόςτρωμα τθσ κάκε ηϊνθσ. Ωσ αποτζλεςμα οι τρεισ 

ηϊνεσ διαφοροποιοφνται πλιρωσ μεταξφ τουσ, με τθν κάκε μία να επθρεάηεται 

περιςςότερο από διαφορετικζσ παραμζτρουσ. Φαίνεται πωσ θ ηϊνθ ειςόδου επθρεάηεται 

κετικά περιςςότερο από τθν υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ τθσ χλωροφφλλθσ-α, των 

φαιοφυτινϊν και από τθ χονδρόκκοκθ άμμο και λιγότερο από τα χαλίκια ενϊ επθρεάηεται 

αρνθτικά από τθ λεπτι άμμο. Αντίκετα ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ, κακοριςτικό ρόλο παίηουν, 

θ οργανικι φλθ, θ πολφ λεπτι και θ λεπτι άμμοσ και ςε μικρότερο βακμό θ άμμοσ ςτθ 

μορφι χαλικιοφ. Για τθν θμιςκότεινθ ηϊνθ, θ άμμοσ μεςαίου μεγζκουσ δεν επθρεάηει 

κετικά ςτθν διαφοροποίθςθ τθσ. Τζλοσ, θ ςκοτεινι ηϊνθ εκφράηεται περιςςότερο από τθν 

άμμο με κόκκουσ μεςαίου μεγζκουσ και τθ χονδρόκοκκθ άμμο ενϊ επθρεάηεται αρνθτικά 

από τθν οργανικι φλθ και τα χαλίκια. 

 

 

 

 

 



Διπλωματικι Εργαςία                                                                                                 Διγενισ Μάρκοσ 
 

67 
 
 

5. Συμπερϊςματα 
    Τα καλάςςια ςπιλαια αποτελοφν ιδιαίτερα οικοςυςτιματα και θ μελζτθ των 

βιοκοινοτιτων τουσ ζχει προςφζρει ςθμαντικι γνϊςθ για μια πλθκϊρα καλάςςιων 

οργανιςμϊν. Θ παροφςα εργαςία αποτζλεςε τθν πρϊτθ προςπάκεια μελζτθσ των βιοτικϊν 

και των αβιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του Σπθλαίου των Ελεφάντων. Αποτελεί τθν πρϊτθ 

ζρευνα τζτοιου είδουσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο κακότι περιλαμβάνει μελζτθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ τόςο ςτο ςκλθρό όςο και ςτο μαλακό υπόςτρωμα και ςυςχζτιςθσ τθσ με τισ 

αβιοτικζσ παραμζτρουσ του νεροφ και του ιηιματοσ. 

Στο ςπιλαιο καταγράφθκαν 146 τάξα (97 από τα οποία αναγνωρίςτθκαν μζχρι το επίπεδο 

του είδουσ), τα οποία κυριαρχοφςαν ςτισ διαφορετικζσ οικολογικζσ ηϊνεσ και τφπουσ 

υποςτρωμάτων. Για το ςκλθρό υπόςτρωμα προζκυψε πωσ ςυνολικά ςτο ςπιλαιο, το 

μεγαλφτερο ποςοςτό κάλυψθσ επιφάνειασ είχαν οι Σπόγγοι. Ωςτόςο, διαφορετικι ιταν θ 

επικρατζςτερθ ομάδα ςε κάκε οικολογικι ηϊνθ. Τα αποτελζςματα αυτά ςυμφωνοφν με 

μελζτεσ από άλλα ςπιλαια τθσ Μεςογείου και του Αιγαίου (Gerovasileiou &Voultsiadou 

2012, Gerovasileiou &Voultsiadou 2016, Gerovasileiou 2017, Gerovasileiou et al. 2017). 

Συγκεκριμζνα, ςτθ φωτεινι ηϊνθ επικρατζςτερθ ομάδα ιταν τα οδοφφκθ κυρίωσ λόγω του 

επαρκοφσ φωτιςμοφ. Αντίκετα, ςτα τοιχϊματα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ, τθ χωρικι 

επικράτθςθ είχαν οι Σπόγγοι αφοφ αρκετά είδθ είναι ςκιόφιλα και πικανϊσ επωφελοφνται 

από τθ μείωςθ τθσ κάλυψθσ των Μακροφυκϊν και άρα το μειωμζνο ανταγωνιςμό με αυτά 

λόγω του μειωμζνου φωτιςμοφ. Τζλοσ, ςτθν οροφι τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ επικρατοφςαν 

τα Βρυόηωα ενϊ ςτθ ςκοτεινι ηϊνθ επικρατοφςαν οι Ρολφχαιτοι αφοφ επωφελοφνται από 

το καλάςςιο ρεφμα (διθκθματοφάγοι) και όχι από τθ παρουςία φωτόσ. Αξίηει να ςθμειωκεί 

πωσ ςτον εςωτερικό ςκοτεινό κάλαμο, εκτόσ από τουσ Ρολφχαιτουσ αυξικθκε κατά πολφ 

και θ αφκονία των Βραχιόποδων και των Μαλάκιων του είδουσ Chama gryphoides. Από τθ 

ςτατιςτικι ανάλυςθ βρζκθκε επίςθσ πωσ για το ςκλθρό υπόςτρωμα, διαφορετικά είδθ 

οργανιςμϊν εμφανίηονται ςε κάκε ζναν από τουσ πζντε ςτακμοφσ που μελετικθκαν.  

Από τισ αναλφςεισ για το μαλακό υπόςτρωμα, φάνθκε πωσ οι Ρολφχαιτοι κυριαρχοφςαν 

από πλευράσ αφκονίασ ςτθ φωτεινι ηϊνθ ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ δφο ηϊνεσ κυριάρχθςαν οι 

Ολιγόχαιτοι. Τόςο για το ςκλθρό όςο και για το μαλακό υπόςτρωμα προζκυψε πωσ θ 

αφκονία μειϊνεται ςταδιακά από το εξωτερικό προσ το ςκοτεινό εςωτερικό του ςπθλαίου, 

γεγονόσ που οφείλεται ςτο ολιγοτροφικό περιβάλλον του εςωτερικοφ του ςπθλαίου αφοφ 

απουςιάηουν εντελϊσ οι φωτοςυνκετικοί οργανιςμοί. Ο τρόποσ μεταβολισ τθσ 

βιοποικιλότθτασ φαίνεται να είναι επίςθσ ο ίδιοσ και για τα δφο υποςτρϊματα, αφοφ ο 

αρικμόσ των ειδϊν αυξάνεται ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ και μειϊνεται ξανά ςτθ ςκοτεινι. 

Αυτι θ αφξθςθ ςτθ βιοποικιλότθτα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ οφείλεται ςτο γεγονόσ πωσ οι 

ςυνκικεσ θμιςκότουσ ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τόςο των οργανιςμϊν που επωφελοφνται από 

τθ παρουςία φωτόσ όςο και εκείνων που ευνοοφνται από τθν απουςία του. Τα χωρικά 

πρότυπα εξάπλωςθσ και κυριαρχίασ των οργανιςμϊν κακϊσ και θ τάςθ μείωςθσ τθσ 

αφκονίασ προσ το ςκοτεινό εςωτερικό, βρίςκονται ςε ςυμφωνία με τα αποτελζςματα 

ερευνϊν από άλλα Μεςογειακά καλάςςια ςπιλαια (Gerovasileiou &Voultsiadou 2012, 

Gerovasileiou &Voultsiadou 2016, Gerovasileiou 2017, Gerovasileiou et al. 2017). Βρζκθκε 

επίςθσ πωσ για το ςκλθρό υπόςτρωμα παρατθρικθκε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά 

μεταξφ των πζντε ςτακμϊν. Τα φωτογραφικά πλαίςια τθσ οροφισ και των τοιχωμάτων τθσ 
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ηϊνθσ ειςόδου εμφάνιηαν μεγάλο ποςοςτό ομοιότθτασ ωσ αποτζλεςμα τθσ ζντονθσ 

παρουςίασ φωτόσ. Αντίςτοιχα ομαδοποιοφνται και τα τοιχϊματα τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ με 

τθν οροφι τθσ θμιςκότεινθσ λόγω τθσ επικράτθςθσ απόλυτου ςκότουσ και ςτουσ δφο 

ςτακμοφσ. Ο ςτακμόσ των τοιχωμάτων τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ διαφοροποιείται αρκετά 

κυρίωσ λόγω τθσ επικράτθςθσ των Σπόγγων. Για το μαλακό υπόςτρωμα φάνθκε πωσ τα 

δείγματα τθσ φωτεινισ ηϊνθσ ομαδοποιοφνται ςε μία ξεχωριςτι ομάδα ενϊ μια άλλθ 

ομάδα φαίνεται να αποτελείται από τα τρία δείγματα τθσ ςκοτεινισ ηϊνθσ και ζνα τθσ 

ενδιάμεςθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ και τα υπόλοιπα δφο δείγματα τθσ θμιςκότεινθσ ηϊνθσ 

φαίνεται να μθν ομαδοποιοφνται με κάποιο τρόπο με τα υπόλοιπα δείγματα. 

    Από τθ φυςικοχθμικι ανάλυςθ των ιόντων του νεροφ διαπιςτϊκθκε ότι ςτθ ςκοτεινι 

ηϊνθ θ ςυγκζντρωςθ των πυριτικϊν ιόντων ιταν κατά εννζα φορζσ μεγαλφτερθ ςε 

ςφγκριςθ με τθ ηϊνθ ειςόδου. Το γεγονόσ αυτό πικανόν να ςχετίηεται με τθν παρουςία 

ειςροϊν γλυκοφ νεροφ που παρατθρικθκαν ςτο εςωτερικό ςκοτεινό κάλαμο του ςπθλαίου. 

H ςυγκζντρωςθ των νιτρικϊν ιόντων ιταν κατά τριάντα ζξι φορζσ υψθλότερθ ςτθ ςκοτεινι 

ηϊνθ ςε ςχζςθ με τθ φωτεινι ηϊνθ ειςόδου. Θ αφξθςθ αυτι πικανόν να οφείλεται ςε 

ρφπανςθ του ςπθλαίου από τθ χριςθ φυτοφαρμάκων ι/και λιπαςμάτων ςτθ γειτονικι 

χερςαία περιοχι ι από ομάδεσ Σπόγγων που διακζτουν τθν ικανότθτα να παράγουν νιτρικό 

άλασ. Αντίκετα, θ ςυγκζντρωςθ των φωςφορικϊν και νιτρωδϊν ιόντων και των ιόντων 

αμμωνίου ςτο καλαςςινό νερό δεν μεταβλικθκαν ςθμαντικά κατά μικοσ του ςπθλαίου. 

Πςον αφορά ςτθν ανάλυςθ των ιηθμάτων, θ ςυγκζντρωςθ τθσ χλωροφφλλθσ-α και των 

φαιοφυτινϊν εμφάνιςε ςταδιακι μείωςθ προσ το εςωτερικό του ςπθλαίου ωσ αποτζλεςμα 

τθσ απουςίασ φωτοςυνκετικϊν οργανιςμϊν ςε αυτό. Για τθν οργανικι φλθ, θ μεγαλφτερθ 

ςυγκζντρωςθ καταγράφθκε ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ όπου και εμφανίηεται το μεγαλφτερο 

ποςοςτό λεπτόκοκκθσ άμμου. Τα παραπάνω εκτιμικθκε πωσ οφείλονται ςτθ μειωμζνθ 

υδροδυναμικι του ςθμείου δειγματολθψίασ ςτθν θμιςκότεινθ ηϊνθ ςε αντίκεςθ με το 

υπόλοιπο ςπιλαιο όπου ιταν αιςκθτι θ διατάραξθ από τα καλάςςια ρεφματα.   

    Από τθν κοκκομετρικι ανάλυςθ του ιηιματοσ προζκυψε επίςθσ πωσ και ςτισ τρείσ ηϊνεσ 

κυριαρχεί θ χονδρόκκοκθ άμμοσ με μεγαλφτερο ποςοςτό ςτθν ηϊνθ ειςόδου. 

Βρζκθκε επίςθσ πωσ κάκε οικολογικι ηϊνθ χαρακτθρίηεται από διαφορετικοφσ αβιοτικοφσ 

παράγοντεσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ παροφςασ μελζτθσ προζκυψε πωσ το ςπιλαιο των 

Ελεφάντων αποτελεί ζνα εξαιρετικά πλοφςιο οικοςφςτθμα με μεγάλθ βιοποικιλότθτα και 

ζντονθ διαφοροποίθςθ των οργανιςμϊν ςτα μικροπεριβάλλοντα του ςπθλαίου. 

    Θ εργαςία αυτι αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια μελζτθσ του ςυγκεκριμζνου ςπθλαίου, 

το οποίο κεωρείται ζνασ από τουσ κορυφαίουσ καταδυτικοφσ προοριςμοφσ του νθςιοφ και 

ςυνεπϊσ λαμβάνει μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν δυτϊν ετθςίωσ. Θ παροφςα εργαςία 

αποτελεί μία από τισ λίγεσ μελζτεσ για αυτό το είδοσ οικοτόπου ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο 

και τα αποτελζςματα τθσ ζκεςαν τθ βάςθ για τθ μελλοντικι παρακολοφκθςθ αυτοφ του 

ςυγκεκριμζνου οικοςυςτιματοσ. 
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6. Βιβλιογραφύα 

6.1 Ελληνικό Βιβλιογραφύα 
Γεροβαςιλείου Β (2014) Βιοποικιλότθτα υποκαλάςςιων ςπθλαίων ςτο Βόρειο Αιγαίο. 

Διδακτορικι διατριβι. ΑΡΘ. 222 ςελ. 

ΟΔΘΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ 21θσ Μαΐου 1992 για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν 

οικοτόπων κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ. 

Συμεωνίδθ Ν, Θεοδϊρου Γ, Γιαννοπουλοσ Β (1995-2000) Το νζο είδοσ Elephas cheniensis n. 
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