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Οι  σπόγγοι  έχουν χαρακτηριστεί  “ζωντανά ξενοδοχεία” αφού προσφέρουν στέγη σε 
πολλούς μακροπανιδικούς οργανισμούς. Οι  ίδιοι  κυριαρχούν υπό συνθήκες περιορισμένου 
φωτισμού, όπως σε υποθαλάσσια σπήλαια, όπου επωφελούνται  από την απουσία 
ανταγωνισμού για χώρο με τα μακροφύκη. Στην παρούσα εργασία διερευνάται  για πρώτη 
φορά ο ρόλος των σπόγγων ως μηχανικών οικοσυστήματος σε υποθαλάσσια σπήλαια. Για 
το σκοπό αυτό, ερευνήθηκαν με αυτόνομη κατάδυση ένα ημι-βυθισμένο σπήλαιο στον 
ΆΆγιο Ευστράτιο και  δύο βυθισμένα σπήλαια της Λέσβου. Εξετάστηκαν συνολικά 30 άτομα 
των ειδών Aplysina aerophoba, Agelas oroides και  Petrosia ficiformis από διαφορετικά σημεία 
των σπηλαίων στα οποία βρέθηκαν 3.541 άτομα μακροασπονδύλων που ταξινομήθηκαν σε 
8 ομάδες. Τα Crustacea κυριαρχούσαν, καλύπτοντας το 81,7% της μέσης αφθονίας για τα 
τρία είδη σπόγγων ενώ ακολουθούσαν τα Polychaeta (13,5%). Μεγαλύτερη αφθονία ανά 
μονάδα όγκου παρατηρήθηκε στο είδος A. aerophoba (3,2 άτομα/cm3), ενώ μικρότερες τιμές 
βρέθηκαν στα A. oroides (0,1 άτομα/cm3) και  P. ficiformis (0,5 άτομα/cm3), καταδεικνύοντας 
έτσι  διαφορές στην καταλληλότητα των διαφορετικών ειδών για εγκατάσταση. Η 
συσχέτιση ανάμεσα στον όγκο του σπόγγου και  την αφθονία των συμβιωτών ήταν θετική 
και  για τα τρία είδη, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Η 
αφθονία της ενδοπανίδας των σπόγγων από τα βυθισμένα σπήλαια παρουσίασε τάση 
μείωσης από την είσοδο προς το εσωτερικό των σπηλαίων, ενώ στο ημι-βυθισμένο σπήλαιο, 
παρατηρήθηκε τάση για αύξηση της αφθονίας στο είδος A. oroides. Το γεγονός αυτό 
πιθανότατα οφείλεται  στις διαφορετικές συνθήκες υδροδυναμισμού που επικρατούν σε 
διαφορετικά σημεία των σπηλαίων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται  διαφορετικά 
πρότυπα κατανομής των βενθικών κοινοτήτων. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας δείχνουν ότι  ο ρόλος των σπόγγων ως μηχανικών οικοσυστημάτων στα 
υποθαλάσσια σπήλαια παρουσιάζει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον και  αξίζει  περεταίρω 
διερεύνησης. H παρούσα έρευνα έχει  χρηματοδοτηθεί  από το ΈΈργο Ηράκλειτος ΙΙ 
(01/2011-σήμερα) και  από το Κοινωφελές ΊΊδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης 
(10/2009-12/2010).
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Sponges have been characterized as “living hotels”  since they harbor rich macrobenthic 
communities. They dominate in shaded habitats such as marine caves, favored by the elimination of 
spatial competition with macroalgae. In the current work the role of sponges as ecosystem engineers 
is studied for the first time in marine cave habitats. One partially and two totally submerged marine 
caves from Agios Efstratios and Lesvos islands respectively, were surveyed with SCUBA diving. In 
total, 30 sponge specimens of the species Aplysina aerophoba, Agelas oroides, and Petrosia 
ficiformis, from different cave sectors, were examined and 3541 macro-invertebrate specimens 
classified into 8 taxonomic groups were recorded. Crustacea dominated in all sponge species, 
covering 81.7% of the mean total abundance, followed by Polychaeta (13.5%). The highest 
abundance per volume unit was reported for A. aerophoba (3.2 individuals/cm3), while lower 
values were found for A. oroides (0.1 individuals/cm3) and P. ficiformis (0.5 individuals/cm3), 
highlighting the suitability of different sponge species as micro-habitats. The correlation between 
sponge volume and macrobenthic abundance was positive for all sponge species, in accordance to 
previous studies. The abundance of infauna for sponges from the totally submerged caves presented 
a declining trend from the entrance towards the inner cave sectors, while in the semi-submerged 
cave, an increasing trend was found for A. oroides. This could be attributed to the different 
hydrodynamic conditions among and within caves, which generate diverse distribution patterns of 
benthic communities. The preliminary results of the present study indicate that the role of cave 
sponges as ecosystem engineers is of specific interest and deserves further study.
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