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1.Bevezetés 
A tengerbiológia egy napjainkban nagyon gyorsan fejődő területe a biológiai 

tudományoknak. Bár hazánk földrajzi adottságai miatt közvetlenül nem érintett ebben a 

témakörben, mégis úgy gondolom, hogy fontos figyelmet fordítanunk erre az egyre 

népszerűbbé váló tudományterületre, hiszen a Föld 71 %-át tengerek és óceánok borítják, 

mégis, ezen területek nagy része még ismeretlen és tudományosan feltérképezetlen. 

Az Archipelagos – Institute of Marine Conservation – egy non-profit, környezetvédelmi 

civil szervezet, amely önkéntesek bevonásával végez felméréseket az Égei-tengeren. 

Kutatásaik célja az Égei-tenger bizonyos részein az élővilág részletes feltérképezése, a magas 

természetvédelmi értékű élőhelyek meghatározása és ezen területek védelme a káros emberi 

behatásokkal szemben.  

Egy ilyen felmérésen vett részt 2008 nyarán, Palik Erika, az ELTE akkori biológus 

hallgatója, önkéntesként. A három hónapos kutatás során Ikaria sziget egyes partszakaszainak 

gerinctelen makrobentoszi közösségeit térképezték fel. Az általa feljegyzett adatok szolgálnak 

a szakdolgozatomhoz alapul. A felmérés eredményeiből egy másik szakdolgozat is született, 

„Szivacsok faunisztikai vizsgálata néhány sekély tengeri habitatban az aljzat és a mélység 

függvényében” címmel (PALIK 2010), melyben a szivacs (Porifera) törzs fajait és egyedeit 

tanulmányozza Palik Erika. 

Jelen szakdolgozatban a kapott adatok alapján – a kapott adatok pusztán számadatok 

voltak, a táblázatba sorolás, a diagramok és elemzésük, stb. mind saját munka - igyekszem 

teljes képet alkotni Ikaria sziget négy partszakaszának a makrogerinctelen állományáról, 

valamint a négy partszakasz állapotáról úgy, hogy az ott élő makrogerincteleneket 

indikátorként használom.  
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2.Célkitűzés 
A szakdolgozat célja, hogy átfogó képet kapjunk Ikaria sziget négy partszakaszának 

sekélyvízi makrobentoszi gerinctelen fajairól. Az megvizsgált négy partszakasz: Agy Kyriaki, 

Kalomeria fok, Faros West és a Glyfadi-öböl. 

 

2.1.A teljes vizsgált terület faunisztikai leírása 
Az egyik célom elkészíteni a teljes terület faunisztikai leírását. Ezen belül meghatározni 

a területen élő összes makrogerinctelen állattörzset, és az ezekhez tartozó állatfajokat. 

Valamint az állattörzsek abundanciáinak, és a legdominánsabb állatfajoknak a meghatározása. 

Továbbá a talált fajok táplálkozási típusok alapján történő funkciós csoportokba sorolása, és 

ezek abundanciáinak a vizsgálata is célom. 

 

2.2.A vizsgált helyszínek külön-külön történő leírása 
A másik fő célom a vizsgált partszakaszok faunisztikai leírása külön-külön. Azaz 

meghatározni az egyes partokon élő állattörzseket, és az ezekhez tartozó állatfajokat. 

Valamint az állattörzsek abundanciáinak meghatározása az egyes partokon, és a 

legdominánsabb állatfaj meghatározása mindegyik partszakaszon. Továbbá a talált fajok 

táplálkozási típusok alapján történő funkciós csoportokba sorolása, és ezek abundanciáinak 

vizsgálata a különböző partszakaszokon. 

 

2.3.A helyszínenkénti eredmények összehasonlítása 
Szintén célom a partszakaszok összehasonlítása. Ezen belül: egyedszámaik és 

fajszámaik rang-korrelációs sorrendbe állításával meghatározni a partok egyed- illetve 

fajszám eloszlását, ezáltal meghatározni a legtöbb egyeddel és a legtöbb fajjal rendelkező 

partszakaszokat. Ezek után pedig, az egyes partok összehasonlítása aszerint, hogy hogyan 

oszlanak el rajtuk a táplálkozási szempontból meghatározott funkciós csoportok, ezáltal 

szeretnék képet alkotni az egyes helyszínek egymáshoz viszonyított minőségéről. 
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3.Irodalmi áttekintés 
 

3.1.A tengerbiológia jelentősége 
A Föld közel 71%-át tengerek és óceánok borítják, így az élővilág jelentős részének ad 

otthont, de közel 80%-uk még felfedezetlen terület. Az utóbbi időben ismerték fel ennek az 

aránytalanságnak a jelentőségét, ezért napjainkban egyre több kutatás irányul a tengerek és az 

óceánok élővilágának megismerésére. 

A tengerbiológia egy viszonylag új, de gyorsan fejlődő tudományág. Az első 

tengerbiológiai laboratóriumot Franciaországban nyitották meg, 1859-ben. Azóta számos 

kutatóközpont nyílt a Föld különböző országaiban (1- http). 

A kutatások nehézségekbe ütköznek, mivel az óceánok átlagos mélysége 3,7 km, de 

vannak még mélyebb területek, úgynevezett mélytengeri árkok is, melyek feltérképezése és 

megközelítése rendkívül nehéz. Jelenleg összesen 26 mélytengeri árkot ismerünk és az ismert 

legmélyebb pontot 1960-ban érte el Piccard és Walsh a Triese batiszkáffal: 11.034 méter a 

Fülöp-szigeteknél lévő Marianna-árokban (NÉMETH 2001). 

Szerencsére a technika fejlődésével ezt az akadályt egyre inkább sikerül leküzdeni. A 

másik hátráltató tényező az, hogy ezek a kutatások a szükséges technikai felszerelések miatt 

rendkívül pénzigényesek, éppen ezért általában csak a földrajzi adottságaik miatt közvetlenül 

érintett területeken tartanak fent ezzel foglalkozó laboratóriumokat. 

Sajnos számos országhoz hasonlóan, Magyarországnak sincs közvetlen kapcsolata a 

tengerekkel és az óceánokkal, így hazánkban csak nagyon szűk rétegben és főleg magán 

céllal, illetve akvarisztikai témákban folynak kutatások. A tengerek és óceánok közvetve a 

Föld minden országára hatással vannak, ezért érdemes ezzel a témával foglalkozni. Ez a 

közvetett kapcsolat egyrészt gazdasági természetű a tengerek által nyújtott piaci termékek 

miatt, másrészt pedig a tengeri áramlatok befolyásolják a szárazföldön lévő területek 

időjárását is (GOMMES ÉS MUNKATÁRSAI 1977). Emellett a földrajzi szempontból nem érintett 

országok lakossága is hatással van a tengerekre a turizmus által, melynek mértéke világszerte 

egyre jobban növekszik (WORLD TOURISM ORGANIZATION 2001). 
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A turizmus növekedésével nő a tengeri habitatokra gyakorolt emberi zavarás mértéke is, 

éppen ezért természetvédelmi szempontból is fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a 

területekkel, és igyekezzünk megőrizni a tengeri élőlényközösségek biodiverzitását. 

 

3.2.A makrogerinctelenek jelentősége 
A vízi élőlényközösségek biodiverzitásának vizsgálatakor fontos szerepet kapnak a 

makroszkopikus gerinctelenek, függetlenül attól, hogy édesvízi vagy sósvízi habitatokról 

beszélünk. Fontos részei a vízi élőlényvilágnak, mivel általában ezek a lények szolgálnak 

táplálékul a magasabb rendű, gerincesek számára. Indikátorként is használhatók az adott 

terület minőségének vizsgálatakor (GIMÉNEZ CASALDUERO 2002). 

A tengeri gerinctelenek vizsgálata kiemelten fontos lehet, mivel élelmezési szempontból 

közvetlenül hatnak az országok gazdaságára, ráadásul a tengeri közlekedési eszközöket is 

rongálhatják. Ennek kivédése érdekében számos kutatás folyik. Az új területek 

meghódításakor a gerinctelenek telepednek meg először a csupasz felületen a baktériumok 

után, ezáltal sok faj befolyásolhatja az élőhelyek minőségét (PAZÁR 2005). 

Számos esetbe használják a makrogerincteleneket indikátorkén egy-egy terület 

szennyezettségének vizsgálatakor, mivel szennyezettség szerinti horizontális eloszlást 

mutatnak (ANGUSPANICH ÉS KUBAWARA 1999). 

SMITH ÉS WHITMAN (1999) szerint a makrogerinctelen társulások mintázata függőleges 

irányban a szalinitási stressztől (azaz a víz sótartalmának mértékétől), vízszintesen pedig a 

partról történő kőomlások, és a tengeri sünök legelésének mértékétől függ. Alacsony 

diverzitású területeken fontosak a kis területű, de magas diverzitású foltok, mivel ezek 

növelik a habitat diverzitását és hosszútávon képesek magukat fenntartani. 

Azáltal, hogy a makrogerincteleneket indikátorként használjuk, teljes képet kaphatunk a 

vizsgált terület leromlottságának mértékéről, szennyezettségéről, természetvédelmi értékeiről, 

vagy az emberi hatások által okozott károk mennyiségéről. 

Az indikáció alapulhat a közösségben megtalálható táplálkozási stratégiákon, az 

indikátorfajok jelenlétén, a biomassza mérésén és a közösség strukturális heterogenitásának 

mérésén egyaránt (GIMÉNEZ CASALDUERO 2002). 
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3.3.A Földközi-tenger, az Égei-tenger és Ikaria szigete 
A Föld tengerei közül a Földközi-tenger az egyik legjobban kutatott és legfajgazdagabb. 

Az itt élő fajok negyede kizárólag ebben a tengerben található meg, ezek az úgynevezett 

endemikus fajok. A Földközi-tenger emiatt természetvédelmi szempontból nagyon fontos 

terület, de a halászat, a hajóforgalom, a tisztítatlan szennyvíz, a gyakori olajkiömlések és a 

nagyfokú szemételhelyezés miatt sok partszakasza súlyosan leromlott. 

A Mediterráneum területén természetvédelmi területek, úgynevezett MPA-k (Marine P 

rotected Area) működnek, melyek fő célja az, hogy megvédjék az itt található ritka fajokat, a 

habitatokat és biodiverzitást, de a genetikai diverzitást és a populációs interakciókat sokszor 

figyelmen kívül hagyják ezen területek megtervezésekor (BELL 2008). Az MPA-k 

tervezésekor fontos, hogy a védendő és a már védettség alatt álló területeket mind geográfiai, 

mind biológiai szempontból jól ismerjék a terv készítői. Meg kell határozni, hogy pontosan 

hol helyezkedjen el, hány darab és milyen méretű védett terület. Először felmérést kell 

végezni az adott területek minőségéről, diverzitásáról, a kulcsfontosságú fajokról és 

populációk kölcsönhatásairól, mert így lehet hatékonyan kiszorítani az invazív fajokat. 

(FRASCHETTI ÉS MUNKATÁRSAI 2005).  

A Földközi-tenger egyik beltengere az Égei-tenger, amit egyik oldalról Görögország, a 

másik oldalról pedig Törökország partjai határolnak. Az Égei-tenger egyike azon 

területeknek, melyeket sérülékenységük és értékes biodiverzitásuk miatt védeni kell a káros 

emberi behatásokkal szemben. Mindkét ország törvényeket hozott annak érdekében, hogy 

megvédjék a tengeri területeket, de a török területeken egyenlőre hatékonyabb a védelem. 

Görögország részéről az Archipelagos non-profit szervezet, már évtizedek óta végez 

felméréseket, az égei-tengeri szigetek partvidékein, azért hogy az élővilág diverzitásának 

felmérésével is segítsék a védelemre szoruló területek meghatározását, és a természetvédelmi 

területek kialakítását (2- http). Az Égei-tengerben eredetileg kevés tengeri gerinctelen faj élt, 

de a Szuezi-csatorna megépülése után, közel 300 jövevényfaj vándorolt be a Vörös-tengerből. 

Innen került be a bogyós zöldmoszat (Caulerpa racemosa), ami hatalmas károkat okoz az 

eredeti élővilágban például úgy, hogy körülnövi és így elpusztítja a Sarcotragus fajokat (2- 

http). Az Égei-tengerben egy ÉNY-DK-i irányú faunisztikai gradiens figyelhető meg, ami az 

északi és déli része közötti különbözőséget mutatja. Ez a területek között fennálló biológiai, 

geográfiai és fiziokémiai különbségekkel magyarázható (VOLTSIADOU 2009). 
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Az Égei-tenger északi szigeteinek egyike Ikaria, ahol a jelen szakdolgozathoz alapul 

szolgáló felmérések készültek. A sziget keskeny, ÉK-DNY-i irányban hosszúkás. Lakóinak 

száma 8000 fő, az területe pedig 255km2. A terület nagy része erdőkkel és sziklákkal borított, 

partvidékei pedig az északi és a déli szélnek kitettek. A turisták körében nem túl közkedvelt. 

A sziget egyetlen turistacsalogató része egy mítosz, melyről a nevét is kapta. A mítosz szerint 

Ikarosz itt lelte halálát, miközben Krétáról próbált elmenekülni viasszal összeragasztott 

tollakból készült szárnyakkal, amiket a karjához erősített. A történet szerint apja hiába intette, 

Ikaroszt megszédítette a repülés mámora, és túl magasra emelkedett, így a Nap sugarai 

megolvasztották a tollakat összefogó viaszt, és ő lezuhant a tengerbe (3- http). 

Mivel a turizmus nem jellemző a szigetre, így magas diverzitású, jó állapotú, emberi 

zavarástól jórészt mentes és természetvédelmi szempontból értékes területeket találunk a 

partjainál. 
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4.Anyag és módszer 
 

4.1.A vizsgálat helyszíne 
 

4.1.1.Ikaria sziget 

A terepi vizsgálatra 2008 nyarán, július 01. és október 01. között került sor. A kutatás az 

Égei-tenger egy északi szigetén, Ikaria partjain folyt (1. térkép) (4- http).  

 

1. térkép: Ikaria elhelyezkedése az Égei-tengerben 

 

Ikaria egy keskeny, hosszúkás, viszonylag nagy (255 km2) területű, 8000 lelkes sziget. 

Területének nagy része erdővel borított, vagy sziklás. Partjainál az erős szelek következtében 

gyakori a hullámzás fölerősödése (3-http). 

A felméréseket a területen, tizenhét partszakaszon végzik, és számos különböző taxon 

vizsgálatával foglalkoznak. Mivel sok helyet vizsgálnak, ezért az egyes partszakaszokat előre 

meghatározott kódokkal látták el (Archipelagos adatai, 1. táblázat), melyeket a továbbiakban 

a szakdolgozatban használni fogok. 
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1. táblázat: A vizsgált partszakaszok adatai 

Partok adatai 

Sziget Part Kód Elhelyezkedés Kitettség 

Ikaria Agy Kyriaki AGKY ÉK Északi szélnek kitett 
Ikaria Cape Kalomeria CKAL DK Déli szélnek kitett 
Ikaria Faros West FARW DK Déli szélnek kitett 
Ikaria Glyfadi Bay GLYF DK Déli szélnek kitett 

 

Mint az kiderül az 1. táblázatból is, jelen szakdolgozatban a sziget négy partszakaszán 

végzett femérések eredményeit dolgozom fel. A partszakaszok a sziget észak-keleti részén 

találhatóak (2. térkép). A négy vizsgált partszakasz pontos elhelyezkedése a 3. térképen 

látható, ami PALIK (2010) nyomán készült. 

 

2. térkép: Ikaria vizsgált területei 

 

 

3. térkép: A vizsgált partszakaszok pontos helye  
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4.1.2.A vizsgált partszakaszok 

 

4.1.2.1.Agy Kyriaki – AGKY  

 

2. táblázat: AGKY jellemzői 

Koordináta 
É 37° 41' 

04 
K 26° 20' 

20 
Elhelyezkedés ÉK 

 

Agy Kyriaki egy öböl, és egyben az 

egyetlen partszakasz, ami a vizsgált 

területek közül a sziget északi oldalán 

található (2. táblázat). A partot meredek 

sziklák jellemzik, melyek a tengerben 

folytatódnak (1. kép). Az északi szél a 

nyári időszakban erős hullámzást kelt, mely hatására erős erózió tapasztalható a parton és a 

tengeri aljzaton egyaránt. Az aljzatot hirtelen mélyülő, nem összefüggő sziklák alkotják, és a 

mélyebb részeken apró kavicsos részek is előfordulnak helyenként. A hullámzás partformáló 

hatása folyamatosan jelen van: a sziklaomlások és a tengerbe került szikladarabok 

továbbaprózása által. A sziklás part tengerben lévő függőleges részét éri a legjobban a 

hullámzás, így ezen a részen kisebb-nagyobb barlangok jöttek létre, melyekben nagyon sok 

szivacstelepet találtak. Az öbölből a neptunfű-mezők teljesen hiányoznak. 

A terület kedvelt a turisták körében, egyrészt az öböl által elkerített, geotermikusan 

fűtött talajvíz, másrészt pedig a sziklás aljzat nyújtotta búvárkodási lehetőségek miatt. 

Valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy a tengerfenék az előző évekkel ellentétben 

szemetessé vált, veszélyeztetve az itt élő állatokat (pl: az állatokra tapadó nejlon darabok a 

diffúz légzéssel rendelkező állatok fulladását okozhatják).  

 

1. kép: Agy Kyriaki 
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4.1.2.2.Kalomeria fok – CKAL  

 

3. táblázat: CKAL jellemzői 

Koordináta 
É 37° 40' 

26 
K 26° 21' 

27 
Elhelyezkedés DK 

 

Ez a part a sziget déli oldalán található 

(3. táblázat). A szárazföldi rész nem túl 

széles, homokos-kavicsos és lapos, a 

szárazföld felé domboldal található (2. kép). 

A tengerpart lassan mélyül, az aljzat a 

hullámveréses zónában aprókavicsos, 3-4m-

es mélységtől pedig homokos a talaj, 

szórványosan elhelyezkedő szikladarabokkal. A kettő között 2-3 m-es mélységben 15-50cm 

nagyságú gömbölyű kövek jellemzik az aljzatot. Télen a déli szélnek köszönhetően nő a víz 

szintje, és felerősödik a hullámzás, a látótávolság pedig több tíz méterről, 1-2m-re romlik. 

Ezen a parton szintén nem található neptunfű-mező. 

A part nudista strand, de nem túlkedvelt a turisták körében. Valószínűleg ennek is 

köszönhető, hogy a tenger és az aljzat nem szemetes. 

 

4.1.2.3.Faros West – FARW  

 

4. táblázat: FARW jellemzői 

Koordináta 
É 37° 40' 

18 
K 26° 20' 

48 
Elhelyezkedés DK 

 

Faros West, akárcsak az előző part, a sziget 

déli oldalán található (4. táblázat). A vizsgált 

területek közül ez a partszakasz rendelkezik a 

2. kép: Kalomeria fok 

3. kép: Faros West 
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legváltozatosabb habitat jellemzőkkel (3. kép). A partvonal egy keskeny szakasza 

aprókavicsos, lapos, a szárazföld felé meredek domboldalban folytatódik, a tenger felé pedig 

lassan mélyülő, eleinte kavicsos, majd a mélyebb részeken homokossá váló aljzattal 

rendelkezik. A part többi részén a vízből gyakran kiemelkedő sziklatömbök, és neptunfű-

mezők találhatók. 3-4m-en itt is a homok válik dominánssá, és csak kevés szikladarabot, és 

kisebb-nagyobb neptunfű-mező darabokat lehet találni. A sokféle habitat típusnak 

köszönhetően nagyon gazdag az élővilág ezen a területen. Télen a déli szél hatására 

felerősödik a hullámzás, és a látótávolság több tíz méterről 1-2m-re csökken.  

A parton nem sok turista fordul meg, általában csak 1-2 kisebb hajó szokott 

horgonyozni a területen. Ennek köszönhetően a víz nem szennyezett. 

4.1.2.4.Glyfadi-öböl – GLYF  

 

5. táblázat: GLYF jellemzői 

Koordináta 
É 37° 39' 

50 
K 26° 20' 

28 
Elhelyezkedés DK 

 

Ez a part is a sziget déli oldalán található 

(5. táblázat). Az öböl partvonala keskeny, 

kavicsokkal borított, a szárazföld felé 

domboldalban folytatódó, a tenger felé pedig 

enyhén lejtő. A partszakaszt két oldalról sziklák 

határolják (4. kép). Ezeken a részeken a 

természetes zavarás mértéke jelentős, mivel a 

hullámzás erős eróziós hatást fejt ki. Az aljzatot 

az első méteren jórészt 10-30cm-es kövek alkotják. Ezen a területen az erős hullámzás miatt 

csak kevés élőlény található. A mélyebb részeken moszatfű (Cymodocea), homok, és 

szikladarabok mozaikos aljzatalkotása a jellemző. 4m-től a tengerfenék erőteljesebben 

süllyed. Télen a déli szél hatására itt is felerősödik a hullámzás, és lecsökken a látótávolság.  

Kevés turista fordul meg a területen, így a part és a víz nem szemetes. 

 

4. kép: Glyfadi-öböl 
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4.2.A vizsgálat módja 
 

4.2.1.Az UVC módszer 

Mivel az Archipelagos egy non-profit szervezet, így a vizsgálatok során is igyekeznek a 

lehető legolcsóbb, de ugyanakkor hatékony és megbízható módszereket alkalmazni. Ilyen a 

jelen vizsgálat során is alkalmazott UVC – Undervater Visual Census – ami egy, többféle 

taxon (halak, gerinctelenek, algák) populáció méretének a megbecsülésére alkalmas, non-

invízív módszer és a szabad szemmel látható fajok regisztrálásán alapul. A felmérés előnye, 

hogy olcsó, könnyen megismételhető, és viszonylag kevés felszerelést igényel. A hátránya 

viszont az, hogy mivel a merülések szabad tüdővel történnek, így maximum 6m mélységig 

alkalmazható. A felméréseket végző személynek alapos háttérismeretre van szüksége ahhoz, 

hogy felismerje a különböző fajokat, és a nehezebben észrevehető, rejtőzködő egyedeket is fel 

tudja jegyezni. 

A regisztráció meghatározott területeken, úgynevezett transzekteken történik. A 

transzekteknek több típusa is létezik (pl: idő transzekt, vonal transzekt). Jelen esetben 

sávtranszekteket használtak a felméréshez, ami annyit jelent, hogy egy meghatározott 

szélességű és hosszúságú transzekten belül feljegyezték az észlelt fajokat és egyedeik számát.  

A vizsgált négy partszakaszon a partokkal párhuzamosan, - 1,2,3 és 4m-es 

mélységekben – nyolc-nyolc darab, 20m hosszú és 4m széles transzektet jelöltek ki, az erre 

alkalmas eszköz segítségével. Az eszköz elejére egy súly és egy bója van rögzítve, és egy 

centiméterszalagot húznak ki feszesen, így jelölik ki a területet. A szalag mindkét oldalán 2-

2m szélességben átvizsgálták a területet, és feljegyezték az észlelt fajokat és egyedszámaikat 

egy palatáblára. 

Egy transzekt 80m2, így egy partszakaszon 2560m2, és összesen 10.240m2 átvizsgálása 

történt meg. 

 

4.2.2.Vizsgálati eszközök 

A vizsgálathoz az alábbi eszközökre volt szükség: 

 Írótábla ceruzával 

 Mérőszalag 
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 Területet kijelölő eszköz 

 Súllyal ellátott bója 

 Víz alatti fényképezőgép 

 Valamint a szabadtüdős merüléshez: maszk, uszony, légző cső, búvárruha, 

ólomöv súlyokkal 

 

4.3.Adatok elemzése 
 

4.3.1.A teljes vizsgált terület jellemzése 

Az összegyűjtött adatok alapján meghatároztam a teljes területen talált fajszámot (Stotal), 

és az állattörzseket. Rang-korrelációba rendezés segítségével megállapítottam, hogy melyek a 

legnagyobb fajszámmal és melyek a legnagyobb egyedszámmal előforduló állattörzsek a 

területen. Ezek után kiszámoltam a teljes területen talált fajok egyedszámait, majd rang-

korrelációval meghatároztam, hogy mely fajok rendelkeznek a legnagyobb egyedszámmal a 

területen. Ilyen módszert alkalmazott ANGUSPANICH ÉS KUBAWARA (1999) is. 

Továbbá a talált fajokat táplálkozási szokásaiknak megfelelően funkciós csoportokba 

soroltam. A besoroláshoz a PAZÁR (2006) által használt összevont kategóriákat használtam, 

melyeknek alapját LINCOLN ÉS MUNKATÁRSAI (1998) rendszere képezi. 

Ezek a funkciós csoportok a következők:  

 Aktív ragadozók (CA – carnivores): Az ebbe a csoportba tartozó ragadozó 

fajok aktívan keresik fel táplálékukat. A táplálékláncban magasabb szinten 

helyezkednek el, ezért szükséges a megfelelő primer produkció a jelenlétükhöz. 

 Detrituszevők (DE – detritus feeders): Ezek a fajok főleg szerves törmelékeket 

fogyasztanak, amit a felszínről vagy az aljzatból nyernek. Főleg eutróf vizekben 

vannak jelen, és magas szervesanyag-szintet jeleznek. Általában nem túl 

érzékenyek a szennyezettségre és a zavarásra, ezért az erősebb zavarásnak vagy 

szennyezésnek kitett vizekben válhatnak dominánssá. 

 Legelők (GR – grazers): Ezek a fajok szilárd felszínre tapadt növényi részekkel 

és baktériumfilmmel táplálkoznak. Ragadozóik hiányában könnyen 

elszaporodhatnak, és így megváltoztathatják a teljes közösség szerkezetét is. 
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 Szűrögetők (FI – filter feeders): Ezek a fajok elhalt szerves anyagokkal, 

törmelékekkel, vagy planktonikus élőlényekkel (baktériumok, egysejtűek, 

lárvák, apró rákok, stb.) táplálkoznak, melyeket a nyílt vízből szűrnek ki. A 

tápanyagban gazdag eutróf vizeket kedveli, érzékenyek a víztisztaságra és a 

zavarásra is. 

 Szimbionta-tartók ( SY – symbiont contributors): Ezek a fajok, akárcsak a 

szirtépítő korallok, zooxanthella szimbiontákat tartanak a szöveteikben. Nagyon 

érzékenyek a víztisztaságra, és a szimbiontáik fényigénye miatt csak 

kismélységekben találkozunk velük. 

A teljes területen megvizsgáltam azt, hogy milyen funkciós csoportok fordulnak elő, és 

ezeket milyen egyedszám eloszlás jellemzi. 

 

4.3.2.Az egyes helyszínek jellemzése 

A négy partszakaszt külön-külön is vizsgáltam. Megvizsgáltam a partszakaszok 

állattörzseit, fajait és egyedszámait. Minden partszakaszon meghatároztam rang-korreláció 

segítségével, a legmagasabb egyedszámmal rendelkező törzseket és fajokat. Vizsgáltam az 

egyes területeken található funkciós csoportokat, és azok eloszlásait is. 

 

4.3.3.Az egyes helyszínek összehasonlításai 

Végül összehasonlítottam a különböző partszakaszokat fajszám, egyedszám és funkciós 

csoportok szempontjából. Rang-korrelációval megállapítottam, hogy melyik parton található a 

legtöbb faj, illetve a legtöbb egyed. És megnéztem, hogy melyik funkciós csoport melyik 

partszakaszon milyen egyedszámmal fordul elő. 

 

4.3.4.Felhasznált számítógépes programok 

A diagramokat és a táblázatokat Miscrosoft Excel programmal készítettem el. A 

fényképek szerkesztéséhez Picasa3 és Paint programokat használtam. A szakdolgozatot 

Microsoft Office Word programmal írtam. 
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5.Eredmények 
 

5.1.A teljes terület faunisztikai leírása 
 

5.1.1.Állattörzsek 

A kutatás során megvizsgált négy partszakaszon, összesen 8 állattörzset, ezen belül Stotal 

=40 állatfajt, és összesen Ntotal =8181 egyedet jegyeztek le. Az 1. ábra megmutatja a teljes 

területen talált állattörzseket, és azon belül a talált fajok számait. 

 
1. ábra: A teljes terület állattörzseinek rang-korrelációja a fajok száma szerint 

 

A legtöbb fajjal a puhatestűek (Mollusca) rendelkeznek (S=10) a területen. A szivacsok 

(Porifera) és a tüskésbőrűek (Echinodermata) szintén magas fajszámmal vannak jelen. Ez a 

három törzs teszi ki a területen található fajok számának közel a felét. A másik felét pedig 

további öt törzs: a gyűrűsférgek (Annelida), a gerinchúrosok (Chordata), a csalánozók 

(Cnidaria), a mohaállatok (Bryzoa) és az ízeltlábúak (Arthropoda) képviselik. 

Az egyedszámok eloszlása az állattörzseken belül ettől jelentősen eltérő (2. ábra). 
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2. ábra: A teljes terület állattörzseinek rang-korrelációja, az egyedek száma szerint 

 

Bár fajszám szempontjából az Echinodermaták csak a harmadik helyen találhatóak, 

egyedszám szempontjából, a teles terület több mint felét képviselik (NEchinodermata=4552). A 

második legmagasabb egyedszámmal, a szintén alacsony fajszámú Cnidaria törzs rendelkezik 

(NCnidaria=1796). A harmadik helyen a Poriferák állnak. Ezen törzs egyedszáma közel 

megfelelő arányban áll a területen megtalálható fajok számával. Ezzel szemben a Mollusca 

törzsnek viszonylag kevés egyedét találhatjuk meg (ahhoz viszonyítva, hogy ez a törzs 

rendelkezik a legmagasabb fajszámmal a területen). A Bryzoák, ahhoz képest, hogy az egyik 

legalacsonyabb fajszámmal rendelkeznek, - megelőzve a magasabb fajszámú Annelida és 

Chordata törzseket – kiugróan magas egyedszámban találhatók meg a területen. A 

legalacsonyabb egyedszámmal és egyben a legalacsonyabb – mindössze egy (Maja verrucosa) 

– fajszámmal az Arthropoda törzs rendelkezik. 

 

5.1.2.Fajok 

A teljes területen összesen Ntotal=8181 egyedet találtak, melyek Stotal=40 fajba 

sorolhatóak. Ezen fajok listáját és a hozzájuk tartozó egyedek számát a 6. táblázat 

tartalmazza. 
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6. táblázat: A teljes területen talált gerinctelen fajok, és egyedszámaik 

Törzs Faj Egyedszám 
Echinodermata Paracentrotus lividus 2487 
Echinodermata Arbacia lixula 1995 
Cnidaria Balanophyllia europaea 1786 
Mollusca Patella sp 339 
Porifera İrcinia variabilis 232 
Porifera Sarcotragus sp. 213 
Porifera Chondrosia reniformis  210 
Porifera Petrosia ficiformis 152 
Porifera Crambe crambe 118 
Porifera Spirastrella cuncrattrix 106 
Porifera Tethya sp. 67 
Porifera Hamigera hamigera 58 
Bryzoa Reptadeonella violacea 51 
Mollusca Murex sp 51 
Echinodermata Holothuria tubulosa 37 
Porifera Chandrilla 37 
Annelida Protula tubularia 35 
Chordata Halocynthia papillosa 32 
Mollusca Discodoris atromaculata 29 
Mollusca Cerithium sp. 16 
Bryzoa Schizoporella sp. 15 
Annelida Hermodice carunculata 13 
Echinodermata Holothuria forskali 12 
Mollusca Octopus vulgaris 12 
Mollusca Serpulorbis arenarius 12 
Echinodermata Sphaerechinus granularis 10 
Chordata Microcosmus polymorphous 9 
Chordata Microcosmus sabatieri 8 
Echinodermata Coscinasterias tenuispina 8 
Cnidaria Aglaophenia sp. 7 
Mollusca Pinna rudis 7 
Mollusca Conus mediterraneus 4 
Cnidaria Anemonia viridis 3 
Echinodermata Echinaster sepositus 2 
Mollusca Charonia tritonis 2 
Mollusca Vermetus triquetrus 2 
Annelida Bispira volutacornis 1 
Annelida Spirographis spallanzanii 1 
Arthrpopda Maja verrucosa 1 
Echinodermata Marthasterias glacialis 1 
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A legabundánsabb fajok az Echinodermata törzs képviselői: a Paracentrotus lividus 

(N=2487) és az Arbacia lixula (N=1995). Őket egy Cnidaria faj, a Balanophyllia europea 

követi szintén magas egyedszámmal (N=1786). Az őket követő faj (Patella sp.) egyedszáma 

lényegesen alacsonyabb, közel 1/5-e csupán az előzőnek. A legtöbb faj 10-300 egyed között 

képviselteti magát, de vannak olyan fajok is, amelyek csupán 1-1 egyeddel jelennek meg a 

területen. Ilyenek az Annelida törzsbe tartozó Bispiria volutacornis, a Spirographis 

spallanzanii, az Echinodermaták közül a Marthasterias glacialis, és az Arthropoda törzs 

egyetlen képviselője, a Maja verrucosa.  

 

5.1.3.Funkciós csoportok 

A fajokat a táplálkozási szokásaik alapján 5 funkciós csoportba soroltam. A fajok 

részletes besorolása a 7. táblázatban látható. 
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7. táblázat: A fajok funkciós csoportokba sorolása (CA: ragadozók, DE: detrituszevők, 
FI: szűrögetők, GR: legelők, SY: szimbionta-tartók) 

Törzs Faj F.Cs. 
Annelida Hermodice carunculata CA 
Echinodermata Coscinasterias tenuispina CA 
Echinodermata Marthasterias glacialis CA 
Mollusca Charonia tritonis CA 
Mollusca Conus mediterraneus CA 
Mollusca Murex sp CA 
Mollusca Octopus vulgaris CA 
Arthrpopda Maja verrucosa CA 
Echinodermata Echinaster sepositus DE 
Echinodermata Holothuria forskali DE 
Echinodermata Holothuria tubulosa DE 
Echinodermata Sphaerechinus granularis DE 
Annelida Bispira volutacornis FI 
Annelida Protula tubularia FI 
Annelida Spirographis spallanzanii FI 
Bryzoa Reptadeonella violacea FI 
Chordata Halocynthia papillosa FI 
Chordata Microcosmus polymorphous FI 
Chordata Microcosmus sabatieri FI 
Mollusca Pinna rudis FI 
Mollusca Serpulorbis arenarius FI 
Mollusca Vermetus triquetrus FI 
Porifera Chandrilla FI 
Porifera Chondrosia reniformis  FI 
Porifera Crambe crambe FI 
Porifera Hamigera hamigera FI 
Porifera Sarcotragus sp. FI 
Porifera Spirastrella cuncrattrix FI 
Porifera Tethya sp. FI 
Bryzoa Schizoporella sp. FI 
Cnidaria Aglaophenia sp. FI 
Echinodermata Arbacia lixula GR 
Echinodermata Paracentrotus lividus GR 
Mollusca Cerithium sp. GR 
Mollusca Discodoris atromaculata GR 
Mollusca Patella sp GR 
Cnidaria Anemonia viridis SY 
Cnidaria Balanophyllia europaea SY 
Porifera İrcinia variabilis SY 
Porifera Petrosia ficiformis SY 
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 A területen található funkciós csoportok megoszlását egyedszám szerint a 3. ábrán 

láthatjuk. 

 

3. ábra: A teljes területen található funkciós csoportok megoszlása egyedszám szerint 
(CA: ragadozók, DE: detrituszevők, GR: legelők, FI: szűrögetők, SY: szimbionta-tartók) 

 

A kördiagramról kiderül, hogy a legabundánsabb csoport a legelők (N=4866), több mint 

kétszerese a soron következő szimbionta tartók (N=2173) egyedszámának. A harmadik 

csoport, a szűrögetők, szintén közel fele akkora, mint az előző. A két legkisebb csoport a 

ragadozók és a detrituszfogyasztók. A legelők 92%-a tüskésbőrűekből, és 8%-a 

puhatestűekből áll (4. ábra). Annak ellenére, hogy ez a legabundánsabb csoport, mégis 

mindössze 5 faj képviseli, míg az egyik legkisebb abundanciával rendelkező csoport, a 

ragadozók, közel dupla annyi faj képviseletével vannak jelen (5. ábra). 
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4. ábra: A ragadozókat alkotó törzsek aránya 

 

 

5. ábra: Funkciós csoportok megoszlása fajszám szerint (CA: ragadozók, DE: 
detrituszevők, GR: legelők, FI: szűrögetők, SY: szombionta-tartók) 

 

5.3.Az egyes helyszínek faunisztikai leírása 
A kutatás során négy partszakasz makrogerinctelenei lettek megvizsgálva. Ebben a 

fejezetben az egyes partszakaszok eredményeit külön-külön tanulmányozom. 

Helytakarékosság és az átláthatóság miatt, az egyes fajokat és azok egyedszámát tartalmazó 

táblázatokban az állattörzseket különböző színekkel jelölöm, így egyértelműen átlátható, hogy 

az adott faj melyik törzsbe tartozik. Az állattörzsek színkódjait a 8. táblázat tartalmazza. 
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8. táblázat: Az állattörzsek színkódjai 

Echinodermata 

Annelida 

Arthrpopda 

Bryzoa 

Chordata 

Cnidaria 

Echinodermata 

Mollusca 

Porifera 

 

5.3.1.Agy Kyriaki – AGKY  

Ezen a partszakaszon összesen 7 makroszkopikus gerinctelen állattörzset, 31 fajt, és 

4585 egyedet találtak.  

 

6. ábra: Agy Kyiriakin talált állattörzsek egyedszám szerint 

 

A 6. ábrából kiderül, hogy a tüskésbőrűek (Echinodermata) egyedszáma a legmagasabb 

a területen. Majdnem háromszorosa a soron következő Cnidaria törzsnek. A puhatestűek 

(Mollusca) és a szivacsok (Porifera) közel azonos számban vannak jelen. Az Annelidáknak 

mindössze néhány tucatját, a Chordata és Bryzoa törzseknek pedig csupán 1-2 példányát 

találták meg itt. 
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7. ábra: Agy Kyriakin talált fajok és abundanciáik (az állattörzsek színkódját lásd 8. 
táblázat) 

 

A 7. ábrából látható, hogy a területen a három legjelentősebb állatfaj: a legelő életmódot 

folytató Paracentrotus lividus (N=1521), és az Arbacia lixula (Echinodermata), valamint a 

Balanophyllia europaea, ami egy zooxanthellákkal szimbiózisban élő Cnidaria faj. Viszonylag 

magas számmal fordulnak még elő legelő életmódú Patella csigák, és két szimbionta tartó 

szivacs faj, a Petrosia ficiformis és az Ircinia variabilis. Alacsonyabb egyedszámmal előfordul 

még a területen további öt szivacs (Porifera), öt tüskésbőrű (Echinodermata), hét puhatestű 

(Mollusca), három gyűrűsféreg (Annelida), két gerinchúros (Chordata), és egy mohaállat 

(Bryzoa) faj.  

A területen számos fajnak kiugróan magas az egyedszáma a többi partszakaszhoz 

viszonyítva: a tüskésbőrűek (Echinodermata) közül az Arbacia lixula, a Holothuria tubulosa 

(detrituszevő), és a Paracentrotus lividus (legelő). A szivacsok (Porifera) közül a Crambe 

crambe (szűrögető), az Ircinia variabilis, a Petrosia ficiformis, és a Tethya (szűrögető) fajok. 

A puhatestűek (Mollusca) közül Murex (ragadozó) és a Patella fajok. Valamint a 

gyűrűsférgek (Annelida) közül a Hermodice carunculata (ragadozó) és a Protula tubularia 

(szűrögető).  
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Vannak olyan fajok, amelyekből csak ezen a partszakaszon találtak példányokat. 

Ilyenek a tüskésbőrűek (Echinodermata) közül a Coscinasterias tenuispina (ragadozó), az 

Echinaster sepositus és a Sphaerechinus granularis (detrituszevők). A puhatestűek (Mollusca) 

közül a Discodoris atromaculata (legelő). Továbbá itt található a gyűrűsférgek (Annelida) 

közül, a Bispiria volutacornis (szűrögető) faj egyetlen egyede is. 

Néhány fajból szintén csak 1-1 példányt találtak a területen. Ezek a fajok: a Serpulorbis 

arenarius (szűrögető), a ragadozó Charonia tritonis (Mollusca), a szűrögető életmódú 

Microcosmus sabatieri, a Halocynthia papillosa (Chordata), és a Schizoporella sp. (Bryzoa). 

 

8. ábra: Agy Kyriakin található funkciós csoportok (CA: ragadozók, DE: detrituszevők, 
GR: legelők, FI: szűrögetők, SY: szimbionta-tartók) 

 

A 8. ábrán látható, hogy a legelők a legabundánsabbak a területen (N=3066). A második 

leggazdagabb csoport a szimbionta-tartók, de egyedszámuk csupán közel harmada a 

legelőkének. A szűrögetők viszonylag kis számban vannak jelen. A ragadozók és a 

detrituszevők száma pedig szinte elenyésző, a terület teljes egyedszámához képest. 

 

5.3.2.Kalomeria fok – CKAL  

Ezen a partszakaszon 8 makrogerinctelen állattörzset, 24 fajt, és 603 egyedet találtak. 
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9. ábra: A Kalomeria foknál talált törzsek egyedszám szerint 

A 9. ábrából láthatjuk, hogy ezen a partszakaszon is az Echinodermata törzs a 

legdominánsabb (N=234). Szintén magas a szivacsok (Porifera) egyedszáma (N=196), 

valamint a csalánozóké (Cnidaria) is. A Mollusca, Bryzoa, és Chordata törzsek közel 

egyformán alacsony egyedszámmal vannak jelen. Annelidákból csak egy egyedet látunk. És 

ezen a partszakaszon található az Arthropoda törzs egyetlen képviselője az egész vizsgált 

területről (beleértve a többi partszakaszt is). 

 

10. ábra: A Kalomeria foknál talált fajok és abundanciáik (a színkódokat lásd a 8. 
táblázatban) 

 

A 10. ábrából kiderül, hogy a három legdominánsabb faj itt is, akárcsak az előző 

partszakaszon, a legelő életmódú tüskésbőrűek (Enchinodermata) közül az Arbacia lixula 



Csaba Judit                                          Makrogerinctelenek vizsgálata Ikaria partvidékein 

~ 29 ~ 
 

(N=117), a Paracentrotus lividus (N=115) és a szimbionta-tartó csalánozó (Cnidaria) 

Balanophyllia europaea (N=116).  

A többi partszakaszhoz viszonyítva is kiugróan magas egyedszámmal található itt a 

szűrögető életmódot folyató Sarcotragus szivacs faj (Porifera). Alacsonyabb egyedszámmal 

jelen van a területen további öt szivacs (Porifera), két mohaállat (Bryzoa), hét puhatestű 

(Mollusca) és két gerinchúros (Chordata) faj. Utóbbiak közül érdemes kiemelni a szűrögető 

életmódú Halocynthia papillosát, mely faj egyedei ezen a partszakaszon találhatók meg a 

legnagyobb számban a vizsgált területen. A parton az Annelida törzset egyetlen faj, a 

szűrögető Protula tubularia képviseli egyetlen egyeddel. Valamint ezen a partszakaszon 

található az egész vizsgálat során, az egyetlen észlelt egyed az Arthropoda törzsből, egy 

ragadozó életmódot folytató Maja verrucosa. 

Szintén csak egy-egy egyedet találtak ezen a parton, a detrituszevő Holothuria forskali, 

és a Holothuria tubulosa (Echinodermata), valamint a szűrögető életmódú Vermetus triquetrus 

fajokból. 

 

11. ábra: A Kalomeria foknál talált funkciós csoportok (CA: ragadozók, DE: 
detrituszevők, GR: legelők, FI: szűrögetők, SY: szimbionta-tartók) 

 

A 11. ábrán láthatjuk, hogy a két legabundánsabb csoport a legelők (N=236) és a 

szűrögetők (N=210) között nem túljelentős az egyedszámbeli eltérés. A harmadik csoport a 

szimbionta-tartók, már lényegesen kisebb számban fordulnak itt elő. A ragadozók és a 

detrituszevők száma pedig itt is, akárcsak az előző partszakaszon, szinte jelentéktelen. 
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  5.3.3.Faros West – FARW  

Ezen a parton összesen 7 állattörzs 29 fajának 1010 egyedét találjuk. 

 

12. ábra: Faros Westen található állattörzsek egyedszám szerint 

A 12. ábrából kiderül, hogy a területen a szivacsok (Porifera) a legabundánsabb törzs 

(N=357). Nem sokkal utána az Echinodermata (N=318), majd a Cnidaria (N= 258) törzsek 

következnek. A puhatestűek (Mollusca), a mohaállatok (Bryzoa) és a gerinchúrosok 

(Chordata) közel azonosan alacsony egyedszámban vannak jelen. A legkevesebb egyeddel a 

gyűrűsférgek (Annelida) rendelkeznek a területen. 

 

13. ábra: Faros Westen talált fajok és abundanciáik (a színkódot lásd a 8. táblázatban) 
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A 13. ábrából láthatjuk, hogy a szimbionta-tartó Balanophyllia europaea (Cnidaria) a 

legabundánsabb faj a partszakaszon (N=255). További három jelentős fajt talállhatunk a 

területen: a legelő életmódú tüskésbőrű (Echinodermata) Arbacia lixula (N=162) és a 

Paracentrotus lividus (N=152), valamint egy szűrögető szivacs (Porifera) faj, a Chondrosia 

reniformis (N=133). 

Alacsonyabb egyedszámmal jelen van a területen további nyolc szivacs (Porifera), hat 

puhatestű (Mollusca), két mohaállat (Bryzoa), két gerinchúros (Chordata), három tüskésbőrű 

(Echinodermata), három gyűrűsféreg (Annelida), és egy csalánozó (Cnidaria) faj, a 

szimbionta-tartó Anemonia viridist. 

A területen néhány fajnak itt a legmagasabb az egyedszáma, a többi partszakaszhoz 

viszonyítva: a mohaállatok (Bryzoa) közül a szűrögető Reptadeonella violacea. A puhatestűek 

(Mollusca) közül, a legelő életmódú Cerithium faj. A szivacsok (Porifera) közül pedig, a 

szűrögető életmódú Chondrosia reniformis és a Hamigera hamigera fajok. 

Vannak olyan fajok, amelyekből csak ezen a partszakaszon leltek fel példányokat. Ilyen 

a szűrögető Microcosmus polymorphous (Chordata) és a szimbionta-tartó Anemonia viridis 

(Cnidaria). Valamint ezen a parton található az egyetlen egyedeket a szűrögető Spirographis 

spallanzanii (Annelida), és a ragadozó Marthasterias glacialis (Echinodermata) fajokból. 

Szintén csak egy-egy példány van jelen a detrituszevő Holothuria tubulosa 

(Echinodermata), a ragadozó Charonia tritonis (Mollusca) és a szűrögető Schizoporella 

(Bryzoa) fajokból. 
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14. ábra: Faros Westen található funkciós csoportok (CA: ragadozók, DE: 
detrituszevők, GR: legelők, FI: szűrögetők, SY: szimbionta-tartók) 

 

A 14. ábrán látható, hogy a legnagyobb abundanciával a szűrügetők rendelkeznek 

(N=350). A második és harmadik legnagyobb csoportok szintén magas egyedszámmal, a 

szimbionta-tartók (N=323) és a legelők (N=321). A ragadozók és a detrituszevők ezen a 

partszakaszon is csak alacsony egyedszámmal vannak jelen. 

 

5.3.4.Glyfadi-öböl – GLYF  

Ezen a partszakaszon összesen 7 makrogerinctelen állattörzset, 25 állatfajt, és 1983 

egyedet találtak. 
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15. ábra: A Glyfadi-öbölben található állattörzsek egyedszám szerint 

 

Mint azt a 15. ábra is mutatja, az Echinodermata törzs a legabundánsabb a területen 

(N=1247). Egyedszámuk közel kétszerese a soron következő Cnidaria törzsnek (N=464). A 

harmadik leggyakoribb törzs a Porifera (N=226). További három törzs (Bryzoa, Mollusca, 

Chordata) viszonylag alacsony egyedszámmal van jelen a partszakaszon. Az annelida törzset 

pedig mindössze egy egyed képviseli. 

 

16. ábra: A Glyfadi-öbölben talált fajok és abundanciáik (a színkódot lásd a 8. 
táblázatban) 
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A 16. ábrán láthatjuk, hogy a legabundánsabb fajok itt is – akárcsak a többi 

partszakaszon – a két legelő életmódú tüskésbőrű (Echinodermata) faj: a Paracentrotus lividus 

és az Arbacia lixula, valamint a szimbionta-tartó Balanophyllia europaea (Cnidaria), amelyből 

ezen a partszakaszon található a legtöbb egyed. 

Alacsonyabb fajszámmal jelen van még kilenc szivacs (Porifera), két mohaállat 

(Bryzoa), két tüskésbőrű (Echinodermata), két gerinchúros (Chordata), és öt puhatestű 

(Mollusca) faj. Az Annelida törzset egyetlen faj, a ragadozó Hermodice carunculata, képviseli 

egyetlen egyeddel. Érdemes még kiemelni a szűrögető Aglaophenia (Cnidaria) fajt, ami 

egyedül ezen a partszakaszon fordul elő a teljes vizsgálati területen. 

Néhány faj ezen a parton van jelen a legmagasabb egyedszámmal. Ilyen a szűrögető 

Microcosmus sabatieri (Chordata), a szimbionta tartó Balanophyllia europaea (Cnidaria), a 

detriruszevő Holothuria forskali (Echinodermata), és a szűrögető Schizoporella (Bryzoa) és 

Chandrilla (Porifera) fajok. 

Legkevesebb, azaz csak egy-egy egyeddel a Hermodice carunculata fajon kívül a 

detrituszevő Holothuria tubulosa (Echinodermata), a szűrögető Vermetus triquetrus 

(Mollusca) és a szimbionta-tartó Petrosia ficiformis (Porifera) fajok rendelkeznek ezen a 

partszakaszon. 

 

17. ábra: A Glyfadi-öbölben található funkciós csoportok (CA: ragadozók, DE: 
detrituszevők, GR: legelők, FI: szűrögetők, SY: szimbionta-tartók) 
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A 17. ábrán látható, hogy a legelők kiugróan magas egyedszámmal rendelkeznek a 

területen (N=1243). A második legabundánsabb csoport a szimbionta-tartóké (N=516), de 

ezek egyedszáma kevesebb mint fele akkora, mint az előző csoporté. Viszonylag jelentős még 

a szűrögetők csoportja (N=208). A ragadozók és a detrituszevők itt is csak nagyon alacsony 

számban vannak jelen. 

 

5.5.Eredmények összevetése 
A négy vizsgált partszakaszt egymással összehasonlítva fajszám, egyedszám és funkciós 

csoportok szempontjából, az alábbi eredményeket kaptam. 

 

5.5.1A helyszínek rang-korrelációba rendezése fajszám alapján 

 

18. ábra: A helyszínek rang-korrelációba rendezése fajszám alapján (kódokat lásd az 1. 
táblázatban) 

 

Mint az a 18. ábrából kiderül, a legfajgazdagabb Agy Kyriaki partja (S=31). A második 

legtöbb faj pedig Faros West (S=29) partszakaszon található. A harmadik a Glyfadi-öböl 

S=25 fajjal. Az utolsó pedig a Kalomeria fok S=24 fajjal. 
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5.5.2.A helyszínek rang-korrelációba rendezése egyedszám alapján 

 

19. ábra: A helyszínek rang-korrelációba rendezése egyedszám alapján (a kódokat lásd 
az 1. táblázatban) 

 

A 19. ábra megmutatja, hogy Agy Kyriaki partján kiugróan magas az egyedek száma 

(N=4585) a többi partszakaszhoz viszonyítva. Körül belül fele annyi egyed található a 

Glyfadi-öbölben (N=1983). Közel ezer egyeddel kevesebbet találtak Faros Westnél. A 

legkevesebb egyedet pedig a Kalomeria foknál láthatjuk. 

 

5.5.3.A helyszínek összehasonlítása funkciós csoportok alapján 

 

20. ábra: A funkciós csoportok megoszlása partszakaszonként (CA: ragadozók, DE: 
detrituszevők, GR: legelők, FI: szűrögetők, SY: szimbionta-tartók) (a kódokat lásd az 1. 

táblázatban) 
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A 20. ábrán látható, hogy a ragadozók legnagyobb egyedszámmal Agy Kyriaki parton 

vannak jelen. A második legtöbb egyed Faros Westen, majd a Kalomeria foknál és a Glyfadi-

öbölben található. 

A detrituszevők szintén Agy Kyriaki partján a legabundánsabbak. Ezután következik a 

Glyfadi-öböl, majd Faros West, végül a Kalomeria fok. 

A legelők, akárcsak az előző két csoport, szintén Agy Kyriaki partján a 

legelterjedtebbek, kiugróan magas (N=3066) egyedszámmal. A második legmagasabb 

egyedszám (N=1243) a Glyfadi-öbölnél található. Majd a Faros West parton, végül pedig a 

Kalomeria foknál. 

Szűrögetők közül, a többi csoporttól eltérően, Faros Westen találták a legtöbb egyedet. 

Ezt követően Agy Kyriakin, majd a Kalomeria foknál, végül a Glyfadi-öbölnél közel azonos 

egyedszámban fordulnak elő. 

A szimbionta-tarók a legtöbb csoporthoz hasonlóan Agy Kyriaki partján fordulnak elő 

kimagasló egyedszámban (N=1188). Közel fele ennyi egyedet találtak a Glyfadi-öbölnél, 

majd Faros Westen. A legkisebb abundanciával a Kalomeria foknál vannak jelen. 
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6.Következtetések 
 

6.1.A teljes terület vizsgálata 
A vizsgált területen 8 féle állattörzs 40 faját, és 8181 egyedét találták meg. Az itt élő 

közösségek igen sokfélék és természetvédelmi szempontból értékesek. 

A legtöbb fajjal a Mollusca törzs rendelkezik a területen, ám egyedszám szempontjából 

a szintén magasabb fajszámú Echinodermaták és Poriferák jócskán felülmúlják a többi 

törzset. Szintén nagyon magas egyedszámmal van jelen – alacsony fajszáma ellenére – a 

Cnidaria törzs. A kiugróan magas egyedszámoknak az lehet az oka, hogy ezekből a törzsekből 

néhány faj nagyon elszaporodott és dominánssá vált a területen. 

Bár más-más sorrendben, de kivétel nélkül minden helyszínen három faj uralkodik 

egyedszám szempontjából: két legelő életmódú Echinodermata, az Arbacia lixula és a 

Paracentrotus lividus, valamint egy szimbionta tartó Cnidaria faj, a Balanophyllia europaea. A 

két előbbi faj az algák túllegelésének a veszélyére hívja fel a figyelmet, amely – egyrészt a 

táplálék eltávolításával, másrészt a habitatok lerombolásával – a teljes élőlényközösség 

leromlását okozhatja. Ugyanakkor az érzékeny Balanophyllia europaea nagy egyedszáma a 

víz tisztaságára és az emberi zavarás alacsony mértékére utal. 

A legelők magas egyedszáma egyrészt tápanyagban gazdag vizeket jelent – mivel a 

táplálékukul szolgáló alga és baktériumfilmek sokaságához erre van szükség – másrészt jelzi, 

hogy hiányoznak, vagy csak nagyon alacsony egyedszámban vannak jelen a csoport 

abundanciáját korlátozó ragadozófajok. Továbbá az algabevonat túllegelésének veszélyére is 

felhívja a figyelmet. Ha az algabevonat leveleken képződik, legelése során a levelek, és 

ezáltal a tengerifű-mezők is károsodhatnak. A szűrögetők magas egyedszáma szerves 

anyagban gazdag eutróf vizekre utal.  

A szimbionta tartók viszonylag magas egyedszáma, a csoport érzékenysége miatt tiszta, 

és erős zavarástól mentes vizeket feltételez. A detrituszevők alacsony egyedszáma is tiszta, 

szennyezetlen vizeket jelöl, mivel szennyezettebb vizekben a magasabb tűrőképességük miatt, 

ez a csoport dominál a szűrögetők felett. (GIMÉNEZ CASALDUERO 2002). 

A ragadozók alacsony egyedszámából arra következtethetünk, hogy a táplálékláncnak 

ezt a szintjét más taxonokba tartozó élőlények foglalják el. 
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6.2.Az egyes helyszínek vizsgálata 
 

6.2.1.AGKY – Agy Kyriaki 

A partszakaszon kiugróan magas a legelők abundanciája. Ez egyrészt tápanyagban 

gazdag vizekre utal – ami nagyrészt a partszakasz adottságainak köszönhető, hiszen a sziklás 

felületeken nagymennyiségű alga- és baktériumfilm tapadhat meg – másrészt valószínűsíti 

ezen fajok ragadozóinak hiányát a területen. Aránytalanul magas számuk miatt nagy veszélyt 

jelent az algapopulációkra a túllegelés a partszakaszon, aminek következtében az egész 

közösség szerkezete megváltozhat. Lényegesen alacsonyabb egyedszámmal, a második 

leggyakoribb csoport a szimbionta-tartók, melyek jelenléte átlátszó, tiszta, emberi zavarástól 

viszonylag mentes vizekre utal. A szűrögetők csoportját itt főként két szivacsfaj alkotja 

(Petrosia ficiformis, Ircinia variabilis), ami az erős hullámzásnak köszönhető. A szűrögetők 

alacsony száma arra utal, hogy a vízben kevés planktoni szervezet és elhalt részecske 

található. A detrituszevők alacsony abundanciájából az következik, hogy a víz nem 

szennyezett. A ragadozók kevés egyedszáma pedig valószínűsíti, hogy a területen más 

állattörzsek egyedei töltik be ezt a szerepet. 

 

6.2.2.CKAL – Kalomeria fok 

Ezen a parton a két leggyakoribb csoport a főként tüskésbőrűekből álló legelők, és a 

szűrögetők, melyeket főként egy szivacs faj (Sarcotragus sp.) képvisel. A partszakasz 

adottságaiból adódóan, a köveken nagyon sok alga- és baktériumfilm tud megtapadni, melyek 

a legelők táplálékául szolgálnak. A legelők magas egyedszáma ugyanakkor felhívja a 

figyelmet az algabevonat túllegelésének veszélyére. A szűrögetők magas egyedszáma szerves 

anyagban gazdag, eutróf vizeket feltételez. A harmadik legnagyobb csoport a szimbionta-

tartók (főleg Balanophyllia europaea). Jelenlétük átlátszó, tiszta, és emberi zavarásoktól 

mentes vizekre utal. A detrituszevők alacsony egyedszáma szintén alacsony szennyezettségű 

vizeket jelent. A ragadozók alacsony abundanciájából pedig, itt is arra következtethetünk, 

hogy a területen más törzsek fajai töltik be ezt a szerepet. 
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6.2.3.FARW – Faros West 

Faros West partján a szűrögetők, a szimbionta-tartók és a legelők száma, közel azonos 

arányban oszlik el. Ez valószínűleg a partszakasz habitat sokféleségének köszönhető, hiszen 

itt találkozunk kavicsos, sziklás, homokos aljzattal, valamint neptunfű-mezőkkel egyaránt. A 

szűrögetők csoportja főként szivacsokból áll, és magas egyedszámuk szerves anyagokban 

gazdag, eutróf vizekre utal. A szimbionta-tartók nagyszámú jelenléte (főként Balanophyllia 

europaea) átlátszó, tiszta, zavarástól mentes területet jelent. A legelők magas száma 

magyarázható a partszakasz adottságaival (sok felület alkalmas az alga- és baktériumfilm 

megtapadására), ugyanakkor két fontos tényező miatt is veszélyesek. Egyrészt az algabevonat 

túllegelését okozhatják, másrészt legelés közben károsodhatnak a levéllemezek is, ezáltal a 

tengerifű-mezők degradációja következhet be. A detrituszevők alacsony száma a víz 

tisztaságát igazolja. A ragadozók kevés egyede alapján pedig itt is feltételezhetjük, hogy ezt a 

szerepet más taxonok fajai töltik be. 

 

6.2.4.GLYF – Glyfadi-öböl 

A Glyfadi-öbölben a többi csoporthoz képest kiugróan magas a legelők egyedszáma. A 

parton a homokos, sziklás, kavicsos habitatok, és neptunfű-mezők is találhatók, így sok 

helyen képződhet algabevonat, de a legelők magas egyedszáma miatt nagymértékű a 

túllegelés veszélye. A neptunfű-mezők károsodására szintén nagy az esély a legelők miatt. A 

második legabundánsabb csoport a szimbionta-tartóké (főleg Balanophyllia europaea). 

Jelenlétük azt jelzi, hogy a víz tiszta, átlátszó, és emberi zavarásoktól mentes. A harmadik 

jelentős csoportot a szűrögetők alkotják, melyek azt jelzik, hogy a víz szerves anyag tartalma 

sem elhanyagolható mértékű. Főleg szivacsok jelenléte a jellemző, ami valószínűleg az erős 

hullámzásnak köszönhető. Detrituszevők és ragadozók csak nagyon kis egyedszámmal 

találhatók itt. A detrituszevők alacsony száma, a víz tisztaságát, és emberi zavarástól való 

mentességét igazolja. A ragadozók kevés egyede pedig arra enged következtetni, hogy más 

törzsek fajaiból kerülnek ki ennek a csoportnak a képviselői. 

 

6.3.Az egyes helyszínek összehasonlítása 
A négy part közül Agy Kyriaki a legabundánsabb egyedszám szempontjából és itt 

tapasztalható a legnagyobb faji variancia is. Ez valószínűleg a partszakasz természeti 

adottságainak köszönhető, mivel a sziklák számos faj számára teremtenek megtelepedésre 
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alkalmas élőhelyet. A legkisebb egyedszámot és a legkevesebb fajt a Kalomeria foknál 

találhatjuk, ami a nem túl változatos habitatnak, és annak köszönhető, hogy a homokban jóval 

kevesebb állatfaj érzi jól magát, mint a sziklás területeken, vagy a neptunfű-mezőkön. 

Fajszám szempontjából Faros West, egyedszám szempontjából viszont a Glyfadi-öböl a 

második legabundánsabb terület. Ebből arra következtethetünk, hogy néhány faj 

elszaporodott, és dominánssá vált a Glyfadi-öbölben, míg Faros Westen nincs kiugróan magas 

egyedszám különbség az egyes fajok között, de a változatosabb habitat több féle faj 

megtelepedésére teszi alkalmassá. 

A ragadozók Agy Kyriakin a leggyakoribbak, ami feltételezhetően a nagyméretű primer 

produkciónak köszönhető. 

A detrituszevők száma is itt a legmagasabb, ami arra utal, hogy a többi parthoz 

viszonyítva, itt a legnagyobb az emberi zavarás mértéke, és itt a legszennyezettebb a víz. De 

utalhat arra is, hogy ezen a helyen a legnagyobb a víz szerves anyag tartalma, a 

legalacsonyabb pedig a Kalomeria foknál. 

A legelők és a szimbionta-tartók eloszlását a partszakaszok között valószínűleg az 

egyedszámok partok közti eloszlásával lehet magyarázni, mivel a két eloszlás megegyezik. 

A szűrögetők egyedszáma viszonylag egyenletesen oszlik el, egyedül Faros Westen 

kiemelkedő az abundanciájuk. Ebből arra következtetek, hogy ezen a helyen a legmagasabb a 

víz szerves anyag tartalma és itt található a legtöbb planktonikus szervezet, valamint 

valószínűleg itt a legkisebb a víz szennyezettsége (a kiugróan magas Balanophyllia europaea 

egyedszám is ezt igazolja). 
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7.Összefoglalás 
A jelen szakdolgozat alapjául szolgáló adatokat az Archipelagos – Institute of Marine 

Conservation – egyik 2008-as felmérésének az eredményei adják. A felmérés az Égei-tenger 

egyik északi szigetén, Ikaria négy partvidékén történt. A vizsgálat célja az volt, hogy 

felmérjék a terület makrogerinctelen állományait és ezáltal megállapítsák a terület 

természetvédelmi értékét. A szervezet célja az, hogy a magas természeti értékekkel 

rendelkező területeket megvédjék a káros emberi hatásoktól úgy, hogy természetvédelmi 

területté nyilváníttatják az Égei-tenger egy részét. 

Szakdolgozatom célja az volt, hogy adatokat szolgáltassak a teljes terület és külön-

külön a vizsgált partszakaszok állattörzseinek és fajainak, valamint ezek egyedeinek 

számáról, továbbá célom volt megállapítani a terület és a partok állapotát azáltal, hogy a talált 

fajokat táplálkozási szokásaik alapján csoportokba soroltam, és ezeket a csoportokat 

indikátorként használtam. 

A kapott értékek alapján megállapítottam, hogy a teljes területen három domináns faj 

van jelen. Ezek közül kettő legelő életmódot folytat és az Echinodermata törzsbe tartozik 

(Arbacia lixula és Paracentrotus lividus), egy pedig szimbionta-taró és a Cnidaria törzs tagja 

(Balanophyllia europaea). 

A területen található 5 funkciós csoportból (ragadozók, detrituszevők, szűrögetők, 

szimbionta-tartók és legelők), három magas abundanciát mutat, kettőnek pedig elenyészően 

kicsi az egyedszáma. A három domináns csoport egyedei (legelők, szimbionta-tartók és 

szűrögetők) közel exponenciálisan csökkenő számokat mutatnak. Jelenlétükből 

megállapítható, hogy a vizsgálati területen a víz tápanyagban (alga- és baktériumfitonban) és 

szerves anyagokban gazdag, tiszta, átlátszó és emberi zavarásoktól nagyrészt mentes. 

Ugyanakkor a legelők magas egyedszáma felhívja a figyelmet az algabevonat túllegelésének a 

veszélyére, mely által megváltozhat az egész terület közösségének a szerkezete. A legelők 

magas abundanciája azt is jelzi, hogy a területről nagy valószínűséggel hiányoznak az ezt a 

csoportot korlátozó ragadozók. A detrituszevők alacsony egyedszáma szintén a víz tisztaságát 

igazolja. A ragadozók kevés számából pedig feltételezhetjük, hogy a területen ezt a funkciót 

más törzsek egyedei töltik be. 

Az egyes partokat összehasonlítva kiderül, hogy környezeti adottságai miatt, Agy 

Kyriaki a legabundánsabb faj- és egyedszám szempontjából, ugyanakkor ez a terület van 
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kitéve leginkább az emberi zavarásnak, és itt a legszennyezettebb a víz. A legváltozatosabb 

habitat Faros Westen található és a szűrögetők kiugróan magas egyedszáma miatt, 

valószínűleg ezen a parton a legmagasabb a víz szerves anyag tartalma. A szűrögetők 

érzékenysége és a kiugróan magas Balanophyllia europaea – ami szintén nagyon érzékeny, 

szimbionta tartó faj – egyedszáma miatt, ez a part lehet a legkevésbé szennyezett és az emberi 

zavarásnak legkevésbé kitett terület. 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált terület fajban és egyedszámban gazdag, 

természetvédelmi szempontból értékes terület, ezért fontos, hogy, és megóvjuk a káros emberi 

hatásoktól és megőrizzük jelen állapotát. 
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