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1. Bevezetés 
 

Az Archipelagos – Institute of Marine Conservation – tengeri és szárazföldi habitatok 

monitorozásával foglalkozik. Tevékenységük célja a magas természetvédelmi értékű 

élőhelyek védelme az emberi behatásokkal szemben. A legfontosabb károsító antropogén 

hatások a tenger szennyezése, az illegális szemétlerakás – szárazföldön is és tengerben is –, az 

illegális halászat és a robbantással végzett halászat, amikor a zsákmány megszerzése mellett a 

környezet is károsodik, a kifogandó állatokon kívül más élőlények is sérülnek. Ez utóbbi 

során a nem megfelelően használt hálók, horgok a tengerbe kerülve a különböző élőlények 

sérüléseit, esetleg pusztulását okozhatják, nem beszélve a sziklák felszínére kerülő hálókról, 

amelyek az ott élő élőlények növekedését és esetlegesen helyváltoztatását gátolhatják. A 

szárazföldi hatások közül talán a legfontosabb a túllegeltetés okozta erózió. Annak érdekében, 

hogy minél több emberhez jussanak el a természet eredeti állapotának megőrzéséhez 

szükséges információk, az Archipelagos folyamatosan informálja a helyieket, érdeklődőket és 

turistákat, milyen módon tudják leghatékonyabban megóvni és felhasználni természetes 

erőforrásaikat, biztosítva annak megújulását.  

Mint non-profit szervezet, önkéntesek foglalkoztatásával végzik a felméréseket, 

ugyanis egy természetvédelmi terület létrehozásához szükséges az adott terület természeti 

értékeinek feltárása, fajdiverzitásának és denzitásának pontos ismerete. Olyan állatcsoportok 

monitorozását tűzték ki célul, amelyek jól megfigyelhetőek, fajgazdagok, érzékenyek a 

környezeti tényezőkre és a fajok meghatározása a tapasztalatok megszerzése után, nagyrészt a 

terepen megvalósítható. Fontos, hogy a módszerek ne legyenek drágák. Ennek érdekében 

vizuális megfigyelésen alapuló módszert alkalmaznak.  A szabadtüdős merülések során a 

kijelölt területek teljes és alapos felmérésére nyílik lehetőség. 

Munkám során, a projekt részeként a Porifera törzsbe tartozó fajokat és azok 

különböző élőhelyekhez köthető előfordulását vizsgáltam. A szivacsok kiváló indikátorfajok, 

így a monitorozás során évről évre összegyűjtött adatokból következtetni lehet a terület 

állapotára, a bekövetkező változások irányára, illetve a többi taxon hasonló szempontok 

alapján történő vizsgálata által nyújtott eredmények még pontosabb becsléseket biztosítanak. 
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2. Célkitűzések 
 

 A kutatásom célja az Archipelagos által létesíteni kívánt Marine Protected Area 

létrehozásához szükséges faunisztikai adatok szivacsokra vonatkozó részének összegyűjtése. 

A többi önkéntessel közösen a moszat, hal és makrobentoszi gerinctelen közösségeket 

vizsgáltuk ennek érdekében. Az állapotfelmérés során a sziget keleti részén elhelyezkedő 17 

partszakaszt vizsgáltuk, mindegyik esetében – mivel a felmérések szabadtüdős merülésekkel 

történtek –, a sekélyvízi habitatokra összpontosítva.   

 

2. 1. A teljes területre vonatkozó értékek és adatok közlése 
 

2. 1. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása  

 

Elsődleges célunk a vizsgált terület fajlistájának elkészítése, tekintet nélkül a 

mélységre. Így megtudhatjuk, mely szivacsfajok vannak jelen a vizsgált területen, vagyis 

átfogó képet kaphatunk a terület fajösszetételéről. Ezen kívül célunk az előforduló fajok 

abundanciájának meghatározása. Ezáltal informálódunk a leggyakoribb fajokról, vagyis hogy 

melyek képviseltetik magukat a legnagyobb egyedszámban. Végül célunk a teljes területen 

előforduló fajok morfológiai típusokba való csoportosítása Boury-Esnault és Rützler (1997) 

nyomán. 

 

2. 1. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

A fajlista és az egyedszámok ismeretében célunk a teljes terület biodiverzitás 

értékeinek meghatározása (fajdiverzitás, egyenletesség). 

 

2. 1. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

Az egyedek átlagméretének megállapítása a teljes területen a négy leggyakoribb faj 

esetében. A kapott értékek összehasonlítása a határozókönyvek és egyéb irodalmi források 

által meghatározott mérettartományokkal. 
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2. 1. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikroélőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

A szivacsok két élőhelyen (aláhajlás és sziklafelszín) való előfordulásának 

megállapítása a teljes területre vonatkozóan.  

 

2. 2. A teljes területre vonatkozó, mélységenként elemzett értékek és adatok 

megállapítása 

 

2. 2. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

 A teljes területre vonatkozó, mélységenként külön-külön történő fajlisták elkészítése 

annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a méterenkénti fajeloszlásról. Így megtudhatjuk, 

mely fajok mely mélységeket részesítették előnyben a megvizsgált tartományokon (1, 2, 3, 4 

méter) belül.  

Célunk ezen kívül a mélységenként előforduló fajok abundancia viszonyainak megvizsgálása. 

Ezáltal arról tájékozódhatunk, hogy mely mélységeket kedvelik, vagy éppen kerülik a fajok. 

A fajok mélységenkénti előfordulása közötti különbségek megállapítása statisztikai eljárással. 

Ebben az esetben is célunk a mélységenként előforduló fajok morfológiai típusokba való 

sorolása. A kapott eredményeket irodalmi adatokkal hasonlítjuk össze.   

 

2. 2. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

 A mélységenként megállapított fajlista és abundancia viszonyok ismeretében a 

mélységenkénti biodiverzitás értékek megállapítása (fajdiverzitás, egyenletesség).  

 

2. 2. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 A mélységenként előforduló egyedek átlagméreteinek megállapítása a négy 

leggyakoribb faj esetében és ezen értékek mélységenkénti eltérésének vizsgálata statisztikai 

eljárással.  
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2. 2. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikroélőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

 Az általunk vizsgált négy mélységben előforduló fajok élőhelyi előfordulásának 

megállapítása. Az eredmények összehasonlítása a teljes területre kapott adatokkal. 

 

2. 3. Az egyes partok vizsgálata és összehasonlítása 
 

 A teljes területre vonatkozó számításokat követően az egyes partokon belül is 

elvégezzük a fentebb említett vizsgálatokat, majd a kapott eredményeket összevetjük 

egymással egyazon parton belül és a partok között egyaránt. Így átfogó képet kapunk a 

vizsgált terület élővilágáról. 

 

2. 3. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

Az egyes partok fajlistájának elkészítése külön-külön, mind a négy, általunk vizsgált 

partra vonatkozóan. Az eredmények összehasonlítása és ezáltal az egyes partok fajösszetételt 

illető eltérésének és az egyes területeken előforduló fajok jelenlétének/hiányának a vizsgálata. 

A fajonkénti egyedszámok partonkénti előfordulásának vizsgálata statisztikai eljárással.   

A fajlista ismeretében az abundancia viszonyok meghatározása, mind a négy partszakasz 

esetében. Ennek az eredménynek tudatában a legabundánsabb part megállapítása és 

összehasonlítása a kevésbé abundáns partokkal. 

Az egyes partokra jellemző morfológiai típusok megállapítása. 

 

2. 3. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

A fajdiverzitás és egyenletesség meghatározása partonként, és a kapott értékek 

összehasonlítása. A négy part közül a legdiverzebb szivacsfaunával rendelkező terület 

megállapítása és a diverzitás fokának összehasonlítása a többi területével. 
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2. 3. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 A négy leggyakoribb faj méretének összehasonlítása a partok között statisztikai 

eljárással. A partok befolyásoló hatásának vizsgálata a fajok méretének eltérései alapján. 

 

 2. 3. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikroélőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

A fajok élőhelyi előfordulásának megállapítása mind a négy partnál külön-külön, és a 

kapott eredmények összevetése a partok között.  

 

2. 4. Az egyes partokra vonatkozó, mélységenként elemzett értékek és 

adatok meghatározása 

 

2. 4. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

 Az egyes partokon belül, a vizsgált mélységekben előforduló fajok listájának 

elkészítése és az egyes mélységekben jelen lévő vagy éppen hiányzó fajok megállapítása. 

A fajlista elkészítését követően a partonkénti és mélységenkénti abundancia viszonyok 

megállapítása, és ezáltal a legabundánsabb mélységek meghatározása az egyes partokon belül.  

Célunk a legkisebb térskála szinten morfológiai típusok meghatározása is.  

 

2. 4. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása   

 

 A négy part mélységenkénti biodiverzitás értékeinek meghatározása. Az eredmények 

alapján az egyes partok mélységenkénti összehasonlítása, a tapasztalt különbségek és 

hasonlóságok magyarázata a partok jellemzésénél bemutatott sajátosságokkal. 

 

2. 4. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 A négy leggyakoribb faj méreteinek összehasonlítása az egyes partokon belül, 

mélységenként, statisztikai eljárást alkalmazva. 
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2. 4. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikroélőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

  

A fajok partokon belüli, mélységenkénti élőhelyi előfordulásának megállapítása és a 

kapott eredmények összehasonlítása. 
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3. Irodalmi áttekintés 
 

3. 1. A szivacsok jelentősége 
 

 A szivacsok helytülő, általánosan előforduló, hosszú életű állatcsoport, mely kiválóan 

alkalmas taxon biogeográfiai kutatásokhoz. Ahhoz ugyanis, hogy ökológiai folyamatokat 

detektálni tudjunk, olyan élőlényekre van szükség, amelyek az őket érő hatásokra reagálni 

tudnak térben és időben. Ilyen fontos, napjainkban is zajló ökológiai folyamat a klímaváltozás 

és az emberi beavatkozás a természetes életterekbe – robbantásos halászat, turizmus, illegális 

szemétlerakás. A mozgó bentikus és pelágikus élőlényeket nehéz nyomon követni, emellett 

általában rövidebb életűek és sokkal érzékenyebbek az emberi zavarásokkal szemben. A 

szivacsoknak viszont magasabb a rezisztenciájuk, jobban ellenállnak az őket és környezetüket 

érő stressz hatásoknak, tehát érdemes alaposan tanulmányozni eloszlásukat és diverzitásukat 

(Voultsiadou, 2009).  

 A Porifera törzsbe mintegy hatezer faj tartozik, de ez a szám a kutatások során 

folyamatosan bővül újonnan felfedezettekkel. A szivacsok többsége trópusi és szubtrópusi 

tengerekben és óceánokban fordul elő, de ugyanakkor édesvízi tavakban és folyókban, sőt, 

még a sarkokon és a mélytengerekben is felbukkannak képviselői (Grozdanov és Hentschel, 

2007; Yi és mtsai, 2005; Hooper, 2000; Bell és Barnes, 2000b). Az abisszális és batiális régió 

kutatásával kapcsolatos eredmények azt mutatják, hogy a kontinentális selftől a mélytenger 

irányába haladva, változások következnek be a szivacsok faj- és egyedszámát, méretét, illetve 

morfológiáját illetően. A fajszám, abundancia és átlagméret csökken, és az egyre elágazóbb 

morfológia lesz elterjedtebb, illetve a zooplanktont szűrő életforma – ahol a zsákmányt apró 

rákok szolgáltatják. Az osztályok között is észlelhetők az említett eltérések: a növekvő 

mélységgel a Hexactinellida osztályba tartozó fajok válnak uralkodóvá, a Calcarea és 

Demospongiae osztály fajainak száma pedig egyre csökken (Janussen és Tendal, 2007). 

Ráadásul a mélytengerekben a többi élőlényhez képest a szivacsok vannak jelen a legnagyobb 

egyedszámban (Yi és mtsai, 2005). A sekély vízi hőforrásoknak is fontos tagjai a 

csalánozókkal együtt (Pansini és mtsai, 2000). A szivacsok tehát sok élőhelyen előfordulnak, 

de közös jellemzőjük, hogy főleg a szilárd aljzatot részesítik előnyben (Janussen és Tendal, 

2007). A bentikus habitatok többségében ők a domináns állatok, és jelentős hatásuk van a 

teljes ökoszisztéma működésére, amiben élnek (Hooper, 2000; Bell, 2008; Bell, 2007; 

Domingo és Uriz, 1998; Garrabou és Zabala, 2001). Mindezek ellenére biológiai, ökológiai és 

gyakorlati jelentőségük kevéssé ismert (Yi és mtsai, 2005; Hooper, 2000; Bell, 2008). 



13 

 

Gazdasági jelentőségük sem elhanyagolható, ugyanis az ember egyre több területen fordítja 

hasznára ezeket az állatokat, így szükségszerű a fajok ökológiai optimumának ismerete.  

Bell (2008) munkája egy átfogó képet ad a szivacsok funkcióiról: 

 

1. Részvétel a szén, nitrogén és szilícium körforgalomban  

2. Kémiai anyagok előállítása – szivacsok szerepe a gyógyszeriparban 

3. Indikátorfajok (természetes és emberi zavarás, nehézfém szennyezés) 

4. Bioeróziós hatás – főként korallzátonyokon 

5. Aljzat stabilizáció, regeneráció 

6. Mikrohabitatként betöltött szerepe más élőlények számára 

7. Kozmetikaipar (hidratáló krémekhez szükséges kollagén előállítása) 

 

3. 1. 1. Részvétel a szén, nitrogén és szilícium körforgalomban 

 

A szivacsok a legprimitívebb soksejtű élőlények, valódi szöveteik nincsenek, a víz 

szűrögetésével táplálkoznak, lélegeznek és választják ki a salakanyagokat (Hooper, 2000; Yi 

és mtsai, 2005; Voultsiadou, 2009; Osinga és mtsai, 1998). Ennek a szűrögető életmódjuknak 

köszönhetően naponta több ezer liter vizet képesek átpumpálni a testükön és megszűrni azt, 

ezáltal a leghatékonyabb „vízi porszívóként” említhetjük őket (Hooper, 2000; Grozdanov és 

Hentschel, 2007). Jelentős szerepük van a szén-, nitrogén- és szilícium körforgalomban és az 

oldott oxigén mennyiségének csökkentésében, ugyanis a szűrögetés következtében nem csak a 

szénforrásként szolgáló táplálék szemcséket, hanem más anyagokat – például oxigén, 

szilícium, nitrogén, szerves anyagok – is eltávolítanak a vízoszlopból, ami hatással lehet a 

pelágikus élőlényekre (Bell, 2008). A szivacsok ugyanis nagy mennyiségű oldott szerves 

anyagot vesznek fel környezetükből, ráadásul nemrégiben ismerték fel, hogy a vírusok is 

potenciális tápanyagként szolgálnak számukra (Hadas, 2006).  

A szilícium-körforgásban inkább nyelőként vannak jelen, mint forrásként. A 

szilíciumból felépülő váztűk ugyanis csak nagyon lassan bomlanak le, sokkal lassabban, mint 

például az algák frusztuluma. Ráadásul bizonyos fajok hosszú életűek lehetnek (Garrabou és 

Zabala, 2001; Hooper, 2000), így még több idő telik el a szilícium újrahasznosításáig. 

A nitrogén körforgásban szimbionták segítségével vesznek részt. Egyes fajok 

cianobaktériumokkal élnek szimbiózisban, melyek képesek felvenni a nitrogént, amit a 

szivacsok hasznosítanak – például aminosavakba építik be. A nitrogén – nitrát – visszajutását 

a vízbe szintén az asszociált kékalgák végzik, hogy az a későbbiekben más élőlények számára 
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felhasználható legyen (Bell, 2008). Jiménez és Ribes (2007) a Mediterráneumban élő néhány 

szivacsfaj nitrogén fogyasztását vizsgálva kimutatták, hogy a szivacsba beáramló és onnan 

távozó nitrogén mennyisége nincs egyensúlyban, tehát az állat a nitrogén egy részét 

hasznosítja. A hasznosítás mértéke fajok és sejttípusok között variál. A nitrogén felvételéhez 

fontosak a cianobaktériumok, melyek fotoszintézisük során tápanyagot állítanak elő a szivacs 

számára, mintegy kiegészítve így a normál szűrögetéssel nyert táplálék mennyiséget. Ez a 

plusz forrás nagyban hozzájárul a szivacsok növekedési üteméhez és kompetíciós képességük 

hatékonyságához (Hooper, 2000). Ezen kívül a kékalgák védenek az UV sugarak ellen is 

(Voogd és Cleary, 2008).  

Viszont a szivacsok nem csak kékalgákkal élhetnek együtt – mely szimbiózis főleg a 

korallzátonyokon élő szivacsokra jellemző –, hanem egy sor másik élőlénnyel is, például 

Dinoflagellátákkal és metanotróf baktériumokkal (Hooper, 2000; Bell, 2008; Chelossi és 

mtsai, 2004). Ezen mikroorganizmusok nagy része extracellulárisan helyezkedik el, a 

mesohylben (Grozdanov és Hentschel, 2007). A szimbionták közül egyesek csak életük egy 

bizonyos szakaszában – például juvenilis korukban – élnek együtt a szivaccsal, mások egész 

életükben, illetve sokan adott szivacsfajra specifikusak (Bell, 2008, Turon és mtsai, 2000).  

 

3. 1. 2. Kémiai anyagok előállítása – szivacsok szerepe a gyógyszeriparban 

 

3. 1. 2. 1. A kémiai anyagok természete és szerepe 

 

A szivacsok sokféle kémiai anyagot állítanak elő, melyek a másodlagos anyagcsere 

termékei. Ezek közül sok a gyógyszeriparban használatos: antitumor, antivirális, antibiotikus, 

gyulladásgátló és rákellenes hatásúak, illetve humán patogének és egyéb betegségek ellen is 

hasznosak (Osinga és mtsai, 1998; Hooper, 2000). Ezek a kemikáliák azonban nem csak 

szivacsoktól származhatnak, hanem egyéb tengeri gerinctelen élőlénytől is – az elmúlt 30 év 

során újonnan felfedezett molekulák legtöbbjét tengeri állatokból izolálták (Hooper, 2000).  A 

tengeri gerinctelenek által termelt számtalan kémiai anyag szerkezete viszont kísértetiesen 

hasonlít mikrobiális eredetű, már ismert metabolitokhoz. Ez arra enged következtetni, hogy 

részben a szivaccsal asszociált mikroorganizmusok is részt vehetnek ezen anyagok 

szintézisében (Chelossi és mtsai, 2004).   

A másodlagos anyagcseretermékek nagy változatosságot mutatnak, ezek szerkezeti 

felépítése sokkal változatosabb, mint az bármelyik más tengeri taxon esetében tapasztalható 
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(Osinga és mtsai, 1998). Valószínűleg a ragadozók és a szűrögetést megnehezítő, rájuk 

telepedő különféle élőlények elleni kémiai védekezésként – fegyverként – alakult ki ez az 

evolúció során (Grozdanov és Hentschel, 2007). A bentikus habitatokban – ahol általában ők 

a domináns élőlények – a limitált élőhelyekért való versengésben is fontos szerepük van 

(Osinga és mtsai, 1998). Mivel a szivacsok szesszilis élőlények, logikusnak tűnik a 

magyarázat, hiszen a kompetítorok és ellenségek elől nem tudnak elmenekülni, vagyis kémiai 

úton próbálják azokat hatástalanítani és a támadástól elrettenteni. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy a szivacsok és más élőlények között kialakuló interakciók egy részét kémiai anyagok 

közvetítik (Bell, 2008). A lehetséges predátorok a trópusi, mérsékelt és arktikus területeken 

különbözhetnek. Az antarktiszi és mérsékelt régiókban a fő ragadozók a tengeri csillagok, 

halak és csupaszkopoltyús csigák. A Mediterráneumban például a hátulkopoltyús Tylodina 

perversa csiga az Aplysina aerophoba-t preferálja táplálékaként, a Peltodoris atromaculata 

pedig – az általam is vizsgált – Petrosia ficiformist (Bell, 2008). 

 

3. 1. 2. 2. A szivacstenyésztés feltételei 

 

Ahhoz, hogy ezeket a szekunder metabolitokat nagy hatásfokkal képesek legyünk 

kinyerni az állatokból, ismerni kell a pontos élettanukat, ökológiai igényeiket és a környezeti 

tényezők rájuk gyakorolt hatását – mint a hőmérséklet évszakos váltakozása, áramlás 

erőssége, fény, szalinitás. Ezen paraméterek mélyreható ismerete nélkül nem tudjuk őket vízi 

kultúrákban tenyészteni, és ezáltal a szükséges kemikáliákhoz hozzájutni (Duckworth és 

mtsai, 2004). Ezeken kívül természetesen a környezeti tényezők metabolit szintézisre 

gyakorolt hatását is ismerni kell. Például a szennyezettség nagymértékben befolyásolhatja 

egyes fajok növekedését és túlélését – és ezen keresztül az anyagcseretermékek szintézisét 

(Cebrian és mtsai, 2006b). Az említett kutatók a rézszennyezettség Chondrosia reniformisra 

gyakorolt hatását vizsgálták. A kísérlet során nem szennyezett kontroll területekről rézzel 

szennyezett kikötőbe helyeztek át egyedeket. A szivacs növekedésére, alakjára és hősokk-

protein expressziójára nem volt hatással a szennyezés, viszont a kollagén/sejt arány 

megnövekedett, mivel a celluláris komponensek száma csökkent, illetve az áthelyezést 

követően négy hónappal a túlélési ráta is csökkent. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a 

szennyezés hatására redukálódott a szivacs filtrációs kapacitása. Ugyanazt a habitatot 

vizsgálva, ez a faj kisebb mennyiségű rezet akkumulál, mint más szervezetek – például a 

Crambe crambe. Ez utóbbi faj lárvájának túlélését vizsgálta Cebrian és Uriz (2007) a 

Mediterráneumban, réz- és kadmium szennyezés jelenlétében. Kimutatták, hogy alacsony 
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koncentrációban az említett anyagok nincsenek hatással a lárvák letelepedésére és túlélésére. 

A további kutatások viszont nélkülözhetetlenek más fajok esetében is, mivel az utóbbi 

évtizedekben nagymértékben megnőtt a szennyezés a Mediterráneumban. Itt legnagyobb 

mennyiségben a réz van jelen – ami főleg a kisebb hajók festék anyagából, szennyvíz 

beömlésből és a part menti mezőgazdasági tevékenységből kerül a tengerbe.  

A szivacsok alapanyagként történő hasznosítása nem újkeletű, már évezredek óta 

ismert. A szivacsművelés az 1800-as években élte virágkorát a Mediterráneumban, ahol 

elsőként mosdószivacs kultúrákat létesítettek. Manapság már rohamosan fejlődik a 

szivacsművelés. Ebben főként a gyógyszeripar érdekelt, a szivacsok által termelt másodlagos 

anyagcseretermékek miatt (Domingo és Uriz, 1998). A gyógyszeripar számára fontos, hogy 

minél rövidebb idő alatt minél nagyobb szivacs biomassza álljon rendelkezésre. Ehhez viszont 

pontosan ismernünk kell a tenyésztett szivacs környezeti igényeit (hőmérséklet, szalinitás, 

fényerősség, oxigén, megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék), mert a különböző fajok 

eltérő feltételek mellett képesek fenntartani magukat. Az optimális feltételeket biztosítani kell 

számukra a maximális megtermelhető hozam elérése érdekében (Yi és mtsai, 2005). A 

számunkra érdekes vegyület termeltetéséhez azt is tudnunk kell, hogy hogyan, miért és hol 

állítja elő azt a szivacs. Ugyanis előfordulhat, hogy folyamatos az anyag kibocsátása, de az is 

lehet, hogy térfogat egységenként csak meghatározott mennyiségű anyag ürül. Továbbá az is 

elképzelhető, hogy csak kémiai védekezésre használja a számunkra szükséges anyagot, vagyis 

a kultúrákba a vegyület termelését kiváltó organizmust is el kell helyezni (Osinga és mtsai, 

1998). 

 

3. 1. 2. 3. Fragmentumból vagy lárvából? 

 

Kérdés, hogy levágott szivacs darabokból vagy lárvákból érdemes szivacs telepeket 

létrehozni. Ugyanis ehhez általában feldarabolt szivacsokat használnak, ahol a 

fragmentumokat mesterséges aljzatra vagy például kötélre erősítik (Yi és mtsai, 2005). A 

problémával foglalkozott Caralt és mtsai (2007). Néhány faj lárvájának túlélését vizsgálta 

laboratóriumi körülmények között. Figyelemmel kísérték a lárva letelepedését, majd a fiatal 

szivacsokat elhelyezték természetes életterükben. Összességében azt találták, hogy ígéretes 

módszer lárvákból szivacstelepeket létrehozni. A lárvák a ragadozómentes környezetben 

sikeresen letelepedtek. Természetes élőhelyükön általában hosszabb ideig úsznak a vízben, 

amíg megfelelő szubsztrátumot nem találnak a letelepedéshez. Addig viszont tartalékaikból 

élnek, ami ha hamarabb elfogy, mint ahogy aljzatot találnának maguknak, elpusztulnak. 
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Összehasonlítva a C. crambe és a Dysidea avara fajokat, azt találták, hogy a C. crambe 

túlélése magasabb a természetes élőhelyén és gyorsabban nő turbulens helyeken. A D. avara 

magasabb mortalitási aránya a predációval magyarázható, ugyanis kimutatták, hogy a tengeri 

sünök előszeretettel legelik őket. A C. crambe viszont nem veszélyeztetett ragadozók által. A 

laboratóriumi körülmények között és tengerbe áthelyezett egyedek növekedése között nem 

tapasztaltak eltérést. 

 

3. 1. 2. 4. Természetes és mesterséges kultúrák 

   

A természetben létrehozott kultúráknál figyelembe kell venni a szivacsokat ért 

esetleges negatív hatásokat, legyen az predáció, környezetszennyezés okozta betegségek vagy 

mechanikai sérülések. Ezek elkerülése végett sok helyen már ellenőrzött körülmények között 

működő bioreaktorokat alkalmaznak. Ennek nagy előnye, hogy a fentebb említett káros 

hatások kiszűrhetőek, védelmet nyújtva ezzel a szivacs populációk számára, vagyis ezekkel az 

óvintézkedésekkel növelhető a kitermelhető hozam mennyisége (Yi és mtsai, 2005; Osinga és 

mtsai, 1998). A szivacsok ily módon történő hasznosítása olcsóbb megoldást biztosít a 

gyógyszer gyártók számára, mint mesterséges úton előállítani a vegyületeket.  

A mechanikai sérüléseket és predáció okozta sebeket a szivacsok gyorsan helyre 

tudják hozni, mivel nagymértékű önregenerációra is képesek. Ha megsérül a felszínük, 

azonnal hozzá kell látniuk a keletkezett seb regenerációjához, különben a sérülésen át 

kisodródhatnak a mesohyl sejtjei és elfertőződhet a seb. Éppen emiatt, ha a szivacskultúrában 

sebesülés következik be, nem ajánlatos fokozott tápanyag hozzáadása, ugyanis a 

táplálékszemcséken elszaporodó baktériumok így könnyebben bejutnak a szivacs belsejébe. A 

gyógyulás időtartama fajok között variál, de közös jellemző, hogy viszonylag gyors folyamat 

a fentebb említett okokból kifolyólag (Yi és mtsai, 2005).   

 

3. 1. 2. 5. A kémiai anyagok kinyerése 

 

 A szekunder metabolitok kinyerésére több módszer is létezik. A National Cancer 

Institute szabvány szerinti eljárása a következőkben ismertetett. A lefagyasztott szivacsokat 

ledarálják szárazjéggel, majd desztillált vízben áztatják 4°C-on, 4 órán át. A mintát 

centrifugálják és liofilizálják, majd megmérik a tömegét. A visszamaradó csapadékot 
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fagyasztva szárítják és diklór-metán/metanol 1:1 arányú elegyével és metanollal kinyerik az 

extraktumot (Dijoux és mtsai, 2005). 

 Egy másik eljárás szintén a fagyasztott szivacs péppé zúzásával kezdődik, de ezután 

acetonnal kezelik. A kivonatot vákuum alatt koncentrálták és a csapadékot dietil-éterrel és 

butanollal kezelték (Mao és mtsai, 2007; Ciavatta és mtsai, 2007).   

 

3. 1. 3. Indikátorfajok 

 

A bentikus élőlények jó indikátorai a szennyezettségnek, mivel 1.) korlátozott a 

mozgásképességük, 2.) szűrögetők vagy detritusz fogyasztók és 3.) nagy fajgazdagságot 

mutatnak a bentikus habitatokban (Cebrian és mtsai, 2006b). Ezen belül a szivacsok 

jelentőségét kell kiemelni, mivel hosszú életű organizmusok, így a környezetükben hosszú idő 

alatt végbemenő ökológiai folyamatok és változások megfelelően detektálhatóak. Ellentétben 

a szezonális élőlényekkel, melyekre az évszakos vagy átmeneti környezeti változások nagy 

hatással vannak, sokszor a túlérzékenység miatt el is pusztulnak, emiatt nem állnak a hosszú 

távú ökológiai kutatások középpontjában. A szivacsok – szűrögető életmódjukból 

következően – felveszik és akkumulálják a nehézfémeket és egyéb szennyeződéseket, 

melyekre – koncentrációtól függően – érzékenyek lehetnek és hatásuk rövid időn belül 

detektálható (Cebrian és mtsai, 2006b).   

Annak ellenére, hogy a tengeri környezet állapotának jó indikátorai, sokszor kihagyják őket a 

felmérésekből, mert nehéz fajszinten azonosítani őket.     

 

3. 1. 4. Bioeróziós hatás 

 

Bioeróziós hatásuk figyelemre méltó a mérsékelt övi és a trópusi korallzátonyoknál. A 

sarki tengerekből még nem mutattak ki bioerózióra képes szivacsfajt, ennek magyarázata a 

mésztartalmú struktúrák hiánya ezekből a habitatokból. Igaz, a legtöbb kutatás a trópusi 

korallzátonyokra összpontosít. Egy egészséges zátonyon belül egyensúlyban van a korallok 

eróziója és növekedése, így az egyensúly felbomlása valamilyen külső tényezőnek 

tulajdonítható, ami sok esetben az emberi behatás. Ilyen például az eutrofizáció – vagyis a 

szerves anyag túlzott mértékű felhalmozódása a természetes vizekben –, mely fokozza az 

eróziót (Bell, 2008).  
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A trópusokon kívül a Mediterráneumban is élnek bioerózióra képes szivacsok. Ezek a 

Cliona fajok, mint például a C. viridis – mely a leggyakoribb fúrószivacs ebben a térségben. 

Megfigyelték, hogy a Clionák hatékonyan versengenek más bentikus élőlényekkel a limitált 

helyekért (Rosell és Uriz, 1992). Gazdasági okokból kifolyólag is történnek kutatások a 

fúrószivacsok életmenetét és ökológiáját illetően, ugyanis osztrigatelepeket tehetnek tönkre 

tevékenységük során és egyéb, mészvázzal rendelkező állatokat károsíthatnak. A Littorina 

littorea csigára gyakorolt negatív hatása például abban nyilvánul meg, hogy az erózió elleni 

küzdelembe fektetett energia miatt a csiga nem képes további meszes réteget beépíteni a 

házába, így annak térfogata csökken (Bell, 2008). 

 

3. 1. 5. Aljzat stabilizáció, regeneráció 

 

A korallzátonyokat érintő viharok okozta károkat sokszor szivacsok állítják helyre. 

Ilyenkor ugyanis a korallok letöredezhetnek, darabolódhatnak, és ezeket a fragmentumokat a 

szivacsok mintegy helyben tartják, és lényegében „összeragasztják”, így a törmelékek végül 

egy stabil aljzatot hoznak létre. Ezt a folyamatot Wulff (1984) kísérletesen bizonyította. 

Szivacspopulációkat hozott létre mesterségesen törmelék halmokon, amiket csupán hét hónap 

alatt szilárd aljzattá egyesítettek a szivacsok. A különbség a kontroll területhez képest 

szignifikáns volt, ahol nem történt meg ugyanennyi idő alatt a koralltörmelékek regenerációja 

és stabilizációja. Ez különösen fontos azokon a területeken, ahol robbantásos módszerrel 

halásznak. A robbantással ugyanis nem csak a halakat pusztítják el, hanem a környezetet is 

nagymértékben károsítják. A széttört koralldarabokon első kolonizálókként a szivacsok 

jelennek meg – azok közül is elsősorban a kéregbevonatot alkotók –, melyek stabilizálják  a 

törmelékeket, lehetővé téve ezáltal más élőlények megtelepedését (Bell, 2008). Mérsékelt övi 

területeken is lehet szerepük az aljzat rögzítésében, ami nagyon fontos, mivel például Ikaria 

közelében is előfordul az előbb említett módszerrel történő halászat – a tiltás ellenére.  

 

3. 1. 6. Mikrohabitatként betöltött szerepe más élőlények számára 

 

A szivacsok mikrohabitatként is szolgálhatnak a mikroorganizmusok számára, például 

a P. ficiformis vizsgálata során 57 aerob heterotróf baktériumtörzset izoláltak (Chelossi és 

mtsai, 2004). A szivacsok végülis mintegy menedéket jelentenek a mikrobáknak (Lee és 

mtsai, 2003). Egy, a Mediterráneumhoz köthető vizsgálatban megfigyelték, hogy a 
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Harmothoe hyalonemae polychaeta a kutatás során megvizsgált szivacsok több mint 85%-

ában előfordult. Ez a kapcsolat a polychaeta számára jelent előnyt, mivel a szivacs védelmet 

nyújt neki a potenciális ragadozókkal szemben (Martin és mtsai, 1992). Ugyanakkor az 

említett kapcsolatok funkcionális szerepét sokszor nehéz megállapítani, viszont ahogy 

fejlődik a kémiai ökológia, úgy egyre jobban megértjük ezeket az interakciókat (Bell, 2008). 

Az, hogy a szivacsok milyen mértékben függnek az említett mikroorganizmusoktól, kevésbé 

tanulmányozott, mint például a korallok és zooxanthellák közötti kapcsolat. A metanotróf 

baktériumokkal a mélytengeri füstölők körül élő szivacsok élnek szimbiózisban. Ez a fajta 

kapcsolat a kemoszintézisen alapszik, mivel az itt élő organizmusok egy része kemotróf, 

vagyis a kémiai energiát hasznosítják – fény hiányában ugyanis nem tudnak fotoszintetizálni 

(Bell, 2008).  

A bentikus közösségekben általában folyamatos versengés folyik a limitált helyekért. Emiatt 

sokszor megfigyelhető, hogy egyik szivacs túlnövi a másikat. Az esetek többségében az 

interakció nem okozza a túlnőtt szivacstelep pusztulását (Ayling, 1983).    

 

3. 1. 7. Kozmetikaipar 

 

Egyes szivacsok magas kollagén tartalmuk miatt a kozmetikaipar számára jelentenek 

alternatív megoldást. A kollagént a kozmetikaipar hidratáló krémek gyártásához használja fel. 

Ez egy olyan fehérje, ami általánosan előfordul minden többsejtű állatban. Szarvasmarhákból 

nyerik ki, de a kergemarhakór veszélye miatt újabb kollagén forrásokat kezdtek el keresni a 

kutatók. Ilyenek a tengeri állatok, többek között a szivacsok. Emiatt például a C. reniformis 

újabban a kutatások középpontjába került, mivel kollagén tartalma igen magas (Swatschek és 

mtsai, 2002b).  

 

3. 2. Környezeti tényezők hatása a szivacsokra 
 

Vita tárgya, hogy a biológiai és fizikai erők milyen mértékben képesek befolyásolni a 

szivacsközösségek struktúráját, a biodiverzitás szintjét és az abundanciát. Az sem tisztázott, 

hogy a fizikai és biológiai folyamatok hely specifikusak vagy alapvető különbséget mutatnak 

a trópusi és mérsékelt övi szivacsközösségek között (Bell és Carballo, 2008). A környezeti 

tényezők szivacsokra gyakorolt hatását több kutató is mélyrehatóan vizsgálta. Ezen 

eredmények ismerete nélkülözhetetlen a szivacskultúrák létrehozásához és hatékony 
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működtetéséhez. Ugyanis a fajok eltérő módon reagálnak az őket érő környezeti hatásokra, 

változásokra, más élőhelyeket preferálnak, különbözőképp képesek védekezni a ragadozók 

ellen és a zavarásokkal szembeni érzékenységük sem egyforma. A figyelem középpontjában a 

korallzátonyok állnak. A szivacsok ezekben a közösségekben is fontos szerepet játszanak, 

viszont az ember jelenléte, a felelősségteljes turizmus hiánya rohamosan csökkenti ezen 

élőhelyek sokféleségét. A legfőbb emberi behatások a halászat, korallok gyűjtése, 

aljzatkotrás, olajkiömlés, horgonyozás okozta károk és a turizmus (Voogd és Cleary, 2008).    

Ezen tényezők, és persze a természetes úton bekövetkező változásokra adott válasz és 

reakció nélkülözhetetlen a helytülő élőlények túlélése szempontjából (Palumbi, 1986). 

Számos fizikai paraméter szivacsokra gyakorolt hatása viszont már bizonyított, mint például a 

mélység, vízáramlás erőssége, fény és árapály (Bell, 2002). A két fő környezeti tényező, 

melyet a legtöbb esetben vizsgáltak, a mélység és hullámzás vagy vízáramlás erősségének 

hatása a szivacsközösségek diverzitására és denzitására.  

 

 A szivacsok rendkívüli morfológiai plaszticitást mutatnak, ami környezeti hatásokkal 

hozható összefüggésbe, mint például hullámerősség, megvilágítottság, hőmérséklet és 

mélység (Yi és mtsai, 2005; Meroz-Fine és mtsai, 2005). Eltérő habitatokban például 

ugyanannak a fajnak más lehet a külső megjelenése – alakja – és belső struktúrája – váztűk 

mérete, száma, spongin fonalak aránya – az őket körülvevő környezeti viszonyokhoz való 

alkalmazkodás eredményeképp (Meroz-Fine és mtsai, 2005). A szivacsközösségek denzitása, 

diverzitása és egyenletessége is erősen változik a mélység és a vízáramlás erősségének 

függvényében. Ez a két környezeti tényező a fajok morfológiájára is hatással van (Palumbi, 

1986). Az erős áramlású területeken a kéregbevonatot alkotó fajok dominánsak, a kevésbé 

turbulens területeken pedig a komplexebb, elágazóbb morfológia. Azt gondolnánk, hogy a 

szivacsokon átáramló víz mennyisége és ezáltal a szűrögetés hatékonysága növekszik az állat 

közvetlen környezetében fokozódó erősségű áramlások hatására. Ez egy bizonyos határig 

igaz, ugyanis a szivacs növekedése szempontjából előny az egyre erősödő áramlás, de a 

kapcsolat nem lineáris (Bell és Barnes, 2000c). A túl erős hullámok ugyanis leszakíthatják az 

állatot a felszínről és csökkentik a környező vízoszlopban a táplálék mennyiségét (Duckworth 

és mtsai, 2004). Viszont ezek az evidenciák fajonként eltérhetnek, ugyanis vannak fajok, 

melyek épp a magas energiájú területeken fordulnak elő. A gyors áramlású területeken 

általában szignifikánsan kevesebb szivacs és kevésbé diverz fauna tapasztalható, mint a 

mérsékeltebb áramlású helyeken (Bell és Barnes, 2000c). 
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A különböző környezeti körülményekhez való alkalmazkodás képességét vizsgálták 

Meroz-Fine és mtsai (2005) egy Tetilla fajon Izrael partjai mentén. Vizsgálták a faj váztű 

tartalmát és azok méretét, és a kapcsolatot a reprodukció és váztű képzés között. Két, eltérő 

adottságokkal bíró habitatban végezték a felmérést – nyugodt vizű sekély barlangban és 

mélyvízben, illetve turbulens, vad hullámzású sekély parton és árapály zónában. A turbulens 

területen szignifikánsan magasabb arányban voltak jelen a váztűk a szivacsokban, és 

méretükben is hosszabbak voltak. A kísérlet során néhány egyedet a mélyvízből a turbulens 

területre transzplantáltak és fordítva. Csupán hat hónap elteltével szignifikáns különbség volt 

tapasztalható a váztűk mérete között, ugyanis azon egyedek váztűi, melyek a nyugodt 

hullámzású területről a turbulens helyre kerültek, hosszabbak lettek (21.9±12.9%-kal) – a 

turbulens helyen eredetileg előforduló egyedek váztűihez hasonló méretűek. Ez a jelenség a 

megváltozott környezetre adott adaptív válasz. 

A váztű képzés és reprodukció között trade-off kapcsolat áll fenn, vagyis amikor a szivacs 

számára a váztű képzés az elsődleges folyamat, az abba fektetett energia a szaporodás 

rovására megy.   

A Halichondria panicea vizsgálata során is hasonló következtetésre jutott Palumbi 

(1986). Erős hullámzású területeken a szivacs sokkal merevebb, robusztusabb megjelenésű, és 

több, vastagabb váztű található bennük, mint a gyengébb hullámzású területeken. Ugyanakkor 

– az előző kísérlettel ellentétben – a váztűk hossza nem mutatott szignifikáns különbséget a 

két eltérő adottságú területen. Palumbi a szivacsok kivezető nyílásainak méretét is figyelembe 

vette. Az erős hullámzású vizsgálati helyszínen azt tapasztalta, hogy több, de kisebb méretű 

kivezető nyílása van a szivacsnak, mint a gyengébb hullámzású részeken. 

Duckworth és mtsai (2004) a Wellington-öbölben végeztek összehasonlító vizsgálatokat két 

szivacsfajon – Latrunculia wellingtonensis és Polymastia croceus – a mélység és a vízmozgás 

növekedésre és túlélésre gyakorolt hatásáról különböző évszakokban. A vizsgálat az említett 

fajok kultúrákban történő hatékony tenyésztéséhez nélkülözhetetlen. Az előbbi faj a 

„discorhabdin” nevezetű, antitumor és antimikrobiális hatással bíró metabolitot termeli, az 

utóbbi faj pedig erős citotoxikus hatású bioaktív anyagot. A kutatáshoz két különböző 

mélységben – 5 és 10 méteren -, illetve erős, közepes és gyenge vízáramlású partokon 

helyeztek el mintákat. Az egy évig zajló megfigyelések azt mutatták, hogy mindkét faj 

túlélése nyáron volt a legkisebb, a kutatási helyszíneken való elhelyezés során őket ért 

magasabb vízhőmérséklet okozta stressz miatt. A legnagyobb mértékű túlélést és növekedést 

a L. wellingtonensis télen mutatta, a P. croceus tavasszal. Ez utóbbi túlélésére a mélység és 

vízáram nem volt hatással, viszont a L. wellingtonensis egyedei közül többen éltek túl ősszel 
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közepes vízáramnál. Növekedésük az évszakok között nagyon variált, de mindkettő számára 

ősszel volt a legkisebb. A növekedés évszakos eltérésének hátterében a rendelkezésre álló 

táplálékmennyiség évszakos változása és/vagy a reprodukcióba fektetett metabolikus anyagok 

periodikus felhasználása állhat. Cebrian és mtsai (2006b) is hasonló következtetésekre 

jutottak a Mediterráneumban végzett vizsgálataik alapján. Kimutatták, hogy sok mediterrán 

faj növekedési rátája a téli hónapokban nullához közeli.  

A két új-zélandi faj mindegyik évszakban a magas áramlású területen mutatta a legnagyobb 

mértékű növekedést. Az áramlás erőssége és a vízmélység között pedig szignifikáns 

összefüggést találtak mindkét faj esetében: az erős áramlású területen a 10 méteres 

mélységben mutatták a nagyobb mértékű növekedést, míg a közepes és gyenge áramlású 

vizsgálati helyeken ez 5 méteren volt jellemző.    

Lesser (2006) karib-tengeri szivacsfajok növekedési rátáját és méretét vizsgálta, és azt 

találta, hogy ezek a paraméterek a mélységgel pozitív korrelációt mutatnak. Valószínűsíti, 

hogy a rendelkezésre álló táplálék mennyisége és a feláramlások nagy hatással vannak a 

szivacsok abundanciájára és eloszlására. 

Bell és Barnes (2000a) a Lough Hyne Tengeri Természetvédelmi Területen végeztek 

vizsgálatokat a lejtős, sziklás aljzaton. A legnagyobb különbségeket a legturbulensebb és a 

leülepedett aljzattal rendelkező területek között figyelték meg. A fajösszetétel is 

szignifikánsan különbözött a vizsgálati helyek és a mélységek között. A négy vizsgálati partot 

összehasonlítva mélység intervallumonként azt találták, hogy a fajösszetétel partokon belül 

jobban eltért, mint a partok között mélységenként. A legtöbb mélység intervallum esetében 

egy cluster csoport volt jellemző. További vizsgálatok szükségesek a függőleges és aláhajló 

felszíneket illetően, mivel ezek kevesebb fényt kapnak, mint a horizontális felszínek, így a 

szivacsok eloszlása ebben a tekintetben is eltérhet.  

 Ugyanezen a területen, ugyanezeket a partokat vizsgálva elvégezték a kutatást 

függőleges sziklafalakon is. A partok között és a növekvő mélységgel a szivacs fajok 

különböző eloszlását és előfordulását figyelték meg. A legkiemelkedőbb különbségeket az 

erős és gyenge áramlású területek között tapasztalták. A turbulens, gyors áramlással 

jellemezhető vizsgálati területeken a masszív morfológia volt uralkodó, míg a sekély, gyenge 

áramlású részeken az elágazó, bokorszerű morfológia. Az abiotikus tényezők – mint 

szedimentáció és áramlás – és a fajok eloszlása között korreláció állt fenn (Bell és Barnes, 

2000b).      
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3. 3. Miért olyan fajgazdag a Földközi-tenger? 
 

A világ tengerei közül a Földközi-tenger a legjobban kutatott, ez lehet az oka annak, hogy 

nagyon sok faj ismert erről a területről. Viszont napjainkban már sok faj veszélyeztetett és a 

kihalás szélére sodródott.   

A Mediterráneumra nagy fajgazdagság és nagyszámú endemizmus jellemző – mintegy a 

Földközi-tengerben élő fajok negyede endemikus, vagyis kizárólag ebben a tengerben fordul 

elő a világon (Bianchi és Morri, 2000). Faunája a földrajzi idők során folyamatosan újabb és 

újabb atlantikus fajokkal bővült, mivel a Gibraltári-szoros többször megnyílt és elzáródott a 

Földközi-tenger (akkor még Tethys) és az Atlanti-óceán között. Az oligocén korban (30 millió 

évvel ezelőtt) apadni kezdett a Tethys, a miocén korban pedig (10 millió évvel ezelőtt) a 

Szueznél kialakuló földhíd révén teljesen elzáródott az „Indopacifikus” óceántól, majd az 

Atlanti-óceántól is. Így egy szinte teljesen izolált tengerré alakult, ami kezdett kiszáradni. Ezt 

az időszakot a fajok refúgiumokban élhették túl. Ennek eredménye, hogy a Földközi-

tengerben számos biogeográfiai kategóriába sorolhatjuk az élőlényeket:  

1.) Mérsékelt atlanti-mediterráni 

2.) Kozmopolita 

3.) Endemikus 

4.) Szubtrópusi atlantikus 

5.) Boreális atlantikus (jégkorszaki maradványfajok) 

6.) Vörös-tengerből bevándorolt fajok 

7.) Kelet-atlanti bevándorolt fajok 

 Az óceánból a tengerbe kerülő fajok diverzitásra gyakorolt hatása jól látszódik, ugyanis a 

Mediterráneumban egy nyugat-kelet irányú biodiverzitási gradiens figyelhető meg 

(Voultsiadou, 2009). A Szuezi-csatornán át is több faj bevándorolt, ami jelenség napjainkban 

is megfigyelhető. Az Égei-tengerben például hatalmas károkat okoz a Vörös-tengerből 

bekerülő és invazívvá váló bogyós zöldmoszat (Caulerpa racemosa), amely hálószerűen 

körülnövi például a Sarcotragus fajokat, melyek ennek következtében elpusztulnak. Az 

idegen fajok Földközi-tengerbe hurcolása szándékosan vagy véletlenül következhet be – 

hajók aljára tapadva, ballasztvízzel vagy akár tudományos kutatás során (Bianchi és Morri, 

2000). 

A Földközi-tengerben három nagy rész különíthető el egymástól: nyugati, közép és 

keleti. A Mediterráneum keleti részén egy jellegzetes, ÉNY-DK-i irányultságú faunisztikai 

gradienst figyelhetünk meg, ami az Égei-tenger északi és déli része, illetve a Levantei-tenger 
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közötti különbözőséget mutatja, ami a három terület között fennálló fizikokémiai, biológiai és 

geográfiai különbségekkel magyarázható. Ami a szivacsok fajgazdagságát illeti, az Égei-

tenger északi része nagyobb diverzitást mutat, mint a déli része (Voultsiadou, 2009).  

 

3. 4. A természetvédelem jelentősége és problémái 
 

 A Mediterráneum területén körülbelül 200 tengeri természetvédelmi terület működik – 

Marine Protected Area (MPA), melyek kutatása az elmúlt évtizedekben nagyon intenzív lett. 

A fő célja az MPA-nak védelmet nyújtani a ritka fajok, habitatok számára és fenntartani a 

biodiverzitást, míg a genetikai diverzitást és a populációs interakciókat sokszor figyelmen 

kívül hagyják a területek megtervezésekor (Bell, 2008). MPA-k létrehozása során 

nélkülözhetetlen a megfelelő geográfiai és biológiai információkkal rendelkezni a védendő 

területről. Pontosan meg kell határozni, hogy hány védett terület kialakítása szükséges, milyen 

méretűnek kellene lenniük és pontosan hol helyezkedjenek el (Fraschetti és mtsai, 2005). 

Ezen kérdések megválaszolását rengeteg munka előzi meg. Felmérést kell végezni a terület 

állapotáról, fajlistát kell készíteni és becsléseket kell végezni az előforduló fajok denzitásáról. 

Sokszor nincs mélyreható ismeret se a habitatok és közösségek eloszlásáról, se az MPA-k 

hatásfokának becslésére alkalmas kísérleti módszerekről. Ha nem tudjuk, mik a kulcsfajok a 

védendő terület közösségeiben, milyen populációs kölcsönhatások uralkodnak, melyek a ritka 

fajok és melyek a dominánsak, nem fogunk tudni létrehozni egy jól működő MPA-t. 

A védendő és már védettség alatt álló területek alapos ismerete a fentebb említett 

szempontokból az esetlegesen behatoló invazív fajok hatékony kiszorítása végett is szükséges 

(Fraschetti és mtsai, 2005).        

Világszerte 1306 MPA megvizsgálásakor kiderült, hogy közülük csupán 31%-nak volt 

hatékony a gazdasága. A hatékony működés alappillére a jól megtervezett gazdaság. Érdemes 

előre megfogalmazni, hogyan fogják a forrásaikat kezelni annak érdekében, hogy elérjék 

céljaikat, illetve felkészülni a nem várt helyzetekre, változó anyagi körülményekre (Jameson 

és mtsai, 2002).     

Az MPA-k sikertelenségét általában a kis terület okozza. A szigetbiogeográfiai modellnek 

megfelelően az egy tengeri mérföld (1852 m) felszíni kiterjedésű területek megfelelő 

biztonságot jelentenének a Mediterráneum sziklás partjainak kulcsfajai számára. Az ilyen 

kiterjedéssel rendelkező tengeri parkokat szorosan egymás mellé kellene kijelölni, és 

kezelésüket egyesíteni. Így számtalan kisméretű, de egymással összeköttetésben lévő terület 

formálódna (Bianchi és Morri, 2000). 



26 

 

4. Anyag és módszer 

 

4. 1. A vizsgálati területek bemutatása 
 

 A szivacsközösségek faunisztikai monitorozása az Égei-tenger északi részén, Ikaria 

szigetén történt 2008 nyarán (1. kép). Vizsgálataimat a sziget egy északi és három déli 

partszakaszán végeztem egy három hónapos kutatási periódus során (2. kép). A felmérések 

összesen tizenhét partszakaszon folynak évek óta, ahol szinte minden egyes taxonnal 

foglalkoznak önkéntesek bevonásával.  

A vizsgálatban részt vevő partok az egyszerűbb használat végett előre meghatározott 

kódokkal ellátottak (Archipelagos adatai, 1. táblázat).  

 

A partok adatai 

Sziget neve Part neve Part kódja 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 

1. táblázat: A vizsgálati területek adatai 

 

 

1. kép: Ikaria elhelyezkedése az Égei-tengerben 
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2. kép: A négy vizsgálati terület elhelyezkedése Ikaria északkeleti részén 

 

 

4. 1. 1. Agy Kyriaki (AGKY) 

 

Koordináta É 37° 41’ 04 K 26° 20’ 20 

Elhelyezkedés ÉK 

 

A sziget északi részének keleti 

felén elhelyezkedő öböl. A part meredek, 

sziklás. A sziklák a tengerben 

folytatódnak, hirtelen mélyülő, nem 

összefüggő sziklás aljzatot létrehozva, 

melyet a mélyebb régiókban szórványosan 

aprókavicsos részek szakítanak meg. A 

területről a neptunfű-mezők teljes 

mértékben hiányoznak. A nyári időszakban 

uralkodó északi szél által keltett erős 
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hullámzás eróziós hatása mind a parton, mind a tengerben tapasztalható az aljzatot alkotó 

sziklákon. A hullámok folyamatosan alakítják a partot, sziklaomlások és a tengerbe került 

szikladarabok további aprózódása révén. A hullámzás által létrehozott kisebb-nagyobb 

barlangokban burjánzó szivacstelepeket láthatunk. Ezek a barlangok a sziklás part függőleges 

irányú esésének folytatásai a tengerben, ahol a hullámverés a legerősebben éri a sziklákat. A 

sziklás tengerfenék nyújtotta látnivalóknak köszönhetően sok búvár megfordul ezen a részen. 

Ugyanakkor az öböl egy kis részén jelenlévő, természetes módon elkerített „hot springs” – 

geotermikusan fűtött talajvíz – is vonzza a turistákat.     

A tengerfenék szemetes, ami az előző években nem volt tapasztalható. Sokszor 

megfigyelhetők az állatokra tapadt nejlon darabok és egyéb hulladékok, ami a diffúz légzéssel 

rendelkező állatok fulladását is okozhatják.  

 

4. 1. 2. Kalomeria fok (CKAL) 

 

Koordináta É 37° 40’ 26 K 26° 21’ 27 

Elhelyezkedés DK 

 

A sziget déli oldalának keleti 

részén helyezkedik el, a turisták által 

közkedvelt Faros East szomszédságában. 

Ez a part a nudisták számára fenntartott 

strand, de Faros Westhez hasonlóan 

kevés turista van jelen. A partvonal 

keskeny, lapos, kavicsos-homokos, a 

szárazföld felé domboldalban 

folytatódik, a tenger felé lassan mélyül. 

A hullámveréses zónában az aprókavics kizárólagos jelenléte jellemző, 2-3 méteres 

mélységben pedig megszakítás nélkül 10-50 cm átmérőjű, gömbölyű kövek a dominánsak. A 

3 méteres mélység átmenetet képez a köves és a homokos aljzat között. A mélyebb 

rétegekben (3-4 méter és az alatt) a homok válik uralkodóvá, szórványosan elhelyezkedő 

szikladarabokkal. Neptunfű-mező ezen a parton sem jellemző. A víz az északi szél idején – 

nyáron – nyugodt, a hullámzás enyhe. Télen viszont – a déli szél idején – nagymértékben 
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megnő a hullámzás erőssége és a víz szintje, a több tíz méteres látótávolság leromlik 1-2 

méterre. A tenger és az aljzat nem szemetes.    

 

4. 1. 3. Faros West (FARW) 

 

Koordináta É 37° 40’ 18 K 26° 20’ 48 

Elhelyezkedés DK 

 

A sziget déli részének keleti 

oldalán helyezkedik el. A partvonal 

keskeny szakaszon lapos, aprókavicsos, 

ami a szárazföld felé meredek 

domboldalban folytatódik, a tenger felé 

pedig lassan mélyül. Az aljzat a 

parthoz közeli régióban kavicsos, majd 

a homok válik uralkodóvá. Ezt a 

látképet – a vízből nem ritkán 

kiemelkedő – sziklatömbök és 

neptunfű-mezők váltják fel. 3 és 4 méteren szintén a homok dominál, csak szórványosan 

vannak jelen kisebb-nagyobb szikladarabok és neptunfű-mezők. A partszakaszon, mint 

strandon, csak kevés turista fordul meg, ami nem okoz környezetszennyezést és nincs zavaró 

hatással az élővilágra. Rendszerint 1-2 kisebb hajó horgonyozik itt. A látótávolság nyáron a 

legjobb – több 10 méter –, amikor a víz nyugodt és a hullámzás enyhe. Viszont télen, a déli 

szél által keltett hullámok miatt a látótávolság nagymértékben lecsökken – akár 1-2 méterre –, 

ugyanis a hullámzás nagyon felerősödik. Ezen a parton a sokféle habitattípus miatt gazdag 

élővilág található. A halak és gerinctelenek védelmet találnak a neptunfű-mezőkben és a 

sziklák különböző méretű hasadékaiban egyaránt, de ugyanakkor a homokba fúródva is 

tökéletes a rejtőzködés. 
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4. 1. 4. Glyfadi-öböl (GLYF) 

 

Koordináta É 37° 39’ 50 K 26° 20’ 28 

Elhelyezkedés DK 

 

A sziget déli felének keleti 

részén elhelyezkedő partszakasz. A 

partvonal kavicsos, keskeny, ami a 

szárazföld felé domboldalban 

folytatódik, a tenger felé pedig enyhén 

lejt. A partszakasz két határa erősen 

sziklás, melyekre a hullámzás jelentős 

eróziós hatást fejt ki, így a természetes 

zavarás mértéke ezeken a részeken nem 

elhanyagolható. A tenger aljzata 

változatos képet mutat. Az első méteren a hullámzás erőssége miatt csak nagyon minimális 

élőlény képviselteti az élet jeleit. Itt főként kisebb-nagyobb (10-30 cm) kődarabokat találunk. 

Az ettől mélyebb régiókban már a homok, a Cymodocea (moszatfű) és a kisebb-nagyobb 

szikladarabok mozaikossága jellemző. A tengerfenék lassan süllyed, de 4 métertől már 

gyorsabb mélyülés tapasztalható. A látótávolság a nyári hónapokban akár több tíz méter, 

viszont télen ez lecsökken mintegy 1-1,5 méterre, a szeptemberben érkező déli szél hatására. 

Faros Westhez hasonlóan csak kevés turista fordul elő itt és a szemetesség sem jellemző.  

 

4. 2. Vizsgálati módszerek 

 

4. 2. 1. Az Underwater Visual Census módszer leírása 

 

A különböző területek természetességének, a természeti értékek összevetésének egyik 

leggyakrabban alkalmazott módszere a fajdiverzitások összehasonlítása. Nagyon fontos, hogy 

a biomonitorozás által megkövetelt hosszútávú vizsgálatokat ugyanazon módszerek alapján 

végezzük. Ez egyrészt biztosítja a különböző időszakok közötti összehasonlíthatóságot, 

másrészt viszont nehézséget jelenthet, ha közben újabb, jobb módszereket fejlesztenek ki.  
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Az Archipelagos évek óta ugyanazokat a módszereket alkalmazza a biodiverzitás 

monitorozásához. Az UVC – Underwater Visual Census, vagyis vizuálisan történő vízalatti 

felmérés – metodika algák, gerinctelenek és halak populációinak becslésére alkalmas. Sziklás, 

algákkal borított felszínen, homokos aljzaton és tengeri fű habitatokban egyaránt 

alkalmazható ez a módszer, szabadtüdős merülések során, általában 0 és 6 méter közötti 

mélységekben. 2 méternél sekélyebb vízben nem mindig van értelme a vizsgálatot 

véghezvinni, mivel az aljzat folyamatos felkavarásával az élőlényeket is zavarjuk. Az alsó 

határ 6 méter, mivel ilyen mélység alatt már nem lehetséges a szabadtüdős merüléssel történő 

vizsgálat. Előnyei, hogy olcsón kivitelezhető, könnyen ismételhető és minimális felszerelést 

igényel. Hátrányai viszont, hogy a felmérést végzőknek alapos háttértudással kell 

rendelkezniük ahhoz, hogy a fajokat felismerjék, a rejtett életmódú élőlényeket meglássák és 

a nehezen felismerhető és észrevehető fajokat se hagyják ki a vizsgálatból. Arról nem is 

beszélve, hogy sok faj a nap különböző szakaszaiban van jelen látható módon, így sokszor 

kimaradhatnak az állapotfelmérésből. Ilyenek például a Bonellia viridis és a Loligo vulgaris, 

melyek ugyan előfordulhatnak a vizsgálati területeken, de éjszakai életmódjuk miatt a 

napközben gyűjtött adatok alapján a közösségből hiányzó fajokként tüntethetjük fel őket. 

Emiatt szükségesek a sötétedés után, vízálló lámpával végzett vizsgálatok is, melyeket a halak 

feltérképezésével foglalkozó önkéntesek végeznek, a gerinctelenekével foglalkozók nem.  

 Az önkéntesek által végzett munka megbízhatóságát Bell (2007) vizsgálta Sulawesi 

két szigetén. A fajok azonosításában tapasztalatlan önkéntes búvárok által gyűjtött 

morfológiai adatokat hasonlította össze az ugyanazon kvadrátokból származó, saját maga által 

gyűjtött adatokkal. Az önkéntesek megközelítőleg 15%-kal kevesebb szivacsot észleltek, mint 

a szerző. Leggyakrabban a kisméretű, kéregbevonatot alkotó és fúrószivacsokat nem vették 

észre az önkéntesek, ennek ellenére hasonló szivacsközösséget állapítottak meg a szerzővel 

együtt. Bell szerint további oktatással és gyakorlással csökkenthető a hibázások száma, bár a 

jelen publikáció nem végzett erre vonatkozó megfigyeléseket.    

A módszer alkalmazása során – a vizsgálati élőlényektől függően – transzekteket vagy 

kvadrátokat jelölünk ki a tengerfenéken. A transzekt egy 20-50 méter hosszú és 4-5 méter 

széles terület, amelyet minden mérés kezdetekor terület kijelölő eszköz segítségével 

határozunk meg. Kissé pontatlanul „transzektnek” neveztük magát a terület kijelölő eszközt 

is. Az eszköz elejére egy súly és egy bója van rögzítve – így egyrészt nem mozdul el a mérés 

során, mert a súly rögzíti azt; és a vízfelszínről is fogjuk látni, hol kezdődik a transzektünk. 

Ezen kívül a bója használata biztonsági okokból is szükséges: figyelmezteti az esetlegesen 

arra járó kisebb hajókat a víz alatt dolgozókra, illetve az önkéntesek is látják egymás 



32 

 

pozícióját, tehát baleset vagy 

vészhelyzet esetén könnyebben és 

gyorsabban egymás segítségére tudnak 

sietni. 

Az eszköz kihúzásakor ügyelni kell a 

megfelelő feszességre, vagyis hogy a 

kihúzott centiméterszalag ne legyen 

laza, ne akadjon bele kiálló sziklákba, 

ellenkező esetben ugyanis nem valós 

adatokat fogunk kapni. Miután 

meggyőződtünk a területünk megfelelő 

módon történő kijelöléséről (3. kép), elkezdhetjük a felmérést: az ily módon kijelölt területen 

fellelhető fajokat és azok egyedszámát feljegyezzük írótáblánkra.  

Természetesen a különböző taxonok esetében másképpen kell alkalmazni a módszert.  

 

4. 2. 1. 1. UVC alkalmazása halaknál 

 

Halak monitorozásánál 50 méter hosszúságú mérőszalagot helyezünk le az aljzatra, 

aminek mindkét oldalán 2,5-2,5 méter szélességben végezzük a felmérést, így egy 250 m
2
-es 

területet kapunk. Érdemes két transzekttel dolgozni egyszerre: ilyenkor az első lehelyezése 

során felzavart aljzat visszaülepszik, és az élőlények megnyugszanak amíg a második 

transzektet is kijelöljük az aljzaton, az előzőtől távolabb. Sziklás felszín feltérképezésénél 

figyelembe kell venni a rejtőzködő életmódot élő halakat, illetve óvatosan ellenőrizni a 

hasadékokat, üregeket is, ugyanis sok faj éppen ezeket a habitatokat kedveli. Tengerifű-

mezőkben történő vizsgálatoknál fokozottan vigyázni kell e védett növényekre.  

 

4. 2. 1. 2. UVC alkalmazása gerincteleneknél 

 

A gerinctelenek esetében más az alkalmazott módszer. A vizsgálati területek itt 20 

méter hosszúak és 4 méter szélesek, vagyis 80 m
2 

az alapterületük. Ezeknél az állatoknál nem 

szükséges két transzekttel dolgozni egyszerre és várni a transzekt elhelyezése és a mérés 

kivitelezése között, mert az ember jelenléte nincs olyan hatással a gerinctelenekre, mint a 

halakra. Végighaladva a transzekt mindkét oldalán, felírjuk az írótáblára a látott fajokat és 

3. kép: A transzekt kijelölése 
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azok denzitását. Méréseim során, ha egy faj 200 egyednél nagyobb számban volt jelen, a 

számlálásukat tovább nem folytattam. 

Az egyszerűbb és hatékonyabb munka kedvéért a leggyakoribb gerinctelen fajokat 

alkoholos filctollal előre felírtuk az írótáblára, így már csak az egyedszámokat kellett a 

fajnevek mellé feljegyezni.  

 

4. 2. 1. 3. UVC alkalmazása algáknál 

  

Algák esetében 1 m
2
-es kvadrátokat alkalmazunk. A kvadrátot egy minden oldalán egy 

méteres keret segítségével jelöljük ki. A keretet sziklás felszínre helyezzük, és ezen belül 

végezzük el az identifikálást és az egyedszámlálást. Ha egy faj taxonómiai besorolásában nem 

voltunk biztosak, mintát gyűjtöttünk, és határozókönyvek segítségével azonosítottuk őket. 

 

4. 2. 2. Adatgyűjtés  

 

 A déli partszakaszokon – Cape Kalomeria, Faros West és Glyfadi – a transzekteket a 

partvonallal párhuzamosan jelöltem ki, minden egyes mélységben – 1, 2, 3 és 4 méteren – 

nyolc darabot, egyenként 20 méter hosszúságban, a fentebb említett módon (4. 2. 1. 2. pont). 

A transzektek minden mélységben folytatólagosan követték egymást, vagyis ahol az egyik 

befejeződött, a másik onnan kezdődött. Ha erre nem volt mód – például a tengerfenék hirtelen 

lejtése vagy egy sziklatömb miatt –, a lehető legközelebbi ponton kezdődött a soron 

következő transzekt. A negyedik part – Agy Kiryaki – egy öböl, ahol szintén a part vonalát 

követve, azzal párhuzamosan vettem fel a transzekteket. A négy mélységben elhelyezett 

nyolc-nyolc transzekt egymással is párhuzamos volt, és lehetőség szerint a pozíciójukat is 

megtartottam – vagyis az egyik mélységben kijelölt vizsgálati terület a következő mélységben 

az előzőével megegyező kezdeti és végpontokat kapta. Egy transzekt mindkét oldalán 2-2 

méteres szélességben átvizsgáltam az aljzatot, az előforduló gerinctelen fajokat és azok 

egyedszámát feljegyeztem, a szivacsok méretét (szélesség és hosszúság) pedig 

centiméterszalag segítségével lemértem és élőhelyi előfordulásukat – sziklafelszín vagy 

aláhajlás – is rögzítettem az írótáblán. Mivel egy transzekt 80 m
2
, és egy mélységen nyolc 

darabot helyeztem el, így méterenként 640 m
2
 terület átvizsgálása történt meg. Ez partonként 

2560 m
2
-t jelent, ami a négy partra vonatkoztatva összesen 10.240 m

2
.      
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4. 2. 2. 1. Használati eszközök 

 

 A vizsgálatokhoz szükséges eszközök egy részét az Archipelagos biztosította 

számunkra, másik része saját tulajdon. Ezek a következők: 

 

 Szabadtüdős merüléshez szükséges 

eszközök (maszk, uszony, légzőcső, 

búvárruha, ólomöv súlyokkal) 

 Írótábla ceruzával 

 Mérőszalag 

 Terület kijelölő eszköz (5. kép) 

 Súllyal ellátott bója 

 Víz alatti fényképezőgép  

 

A 4. képen is látható írótábla egy PVC-tábla, melyre 

vékony kötéllel hozzáerősített ceruzával lehet írni. A terepi 

jegyzőkönyv adatainak számítógépbe történő bevitelét 

követően az írótábláról egyszerűen le lehet radírozni az 

adatokat, és így újra használhatóvá válik. A gyorsabb és 

hatékonyabb munka kedvéért a fajokat alkoholos filctollal 

előre felírtuk az írótáblára – mindenki azon fajokat, 

melyekkel foglalkozott –, így a felmérésekkor már csak az 

egyedszámokat kellett a már meglévő fajnevek mellé 

jegyzetelni. Ha olyan fajjal találkoztunk a felvételezés 

közben, melyet nem ismertünk, és a csoportban senki más 

nem ismert fel, a lehetőségeknek megfelelően mintát gyűjtöttünk vagy fényképet készítettünk 

– mindig volt nálunk legalább egy fényképezőgép –, és a bázison próbáltuk határozókönyvek 

segítségével taxonómiailag besorolni. Ha ez nem sikerült, akkor a – legalább törzs szinten 

meghatározott – faj paramétereit (szín, méret, konzisztencia, felszíni jellegzetességek, habitat, 

ahol előfordul) elküldtük egy szakértőnek bevizsgálásra. Így folyamatosan bővül az Ikaria 

szigetét körülvevő flóra és fauna ismerete.        

 

 

4. kép: Az előre feliratozott palatábla 

5. kép: Terület kijelölő eszközök 
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4. 2. 3. Mintagyűjtés 

 

 Az általam vizsgált fajokból a 

mérések végeztével mintákat gyűjtöttem a 

váztűk preparálásához (6. kép). A felszínről 

kiemelkedő fajok – S. spinosulus, I. 

variabilis, C. reniformis – egyedeiből késsel 

vágtam ki egy darabot, a kéregbevonatot 

alkotó fajok esetében pedig – S. cunctatrix, H. 

hamigera, C. crambe – véső és kalapács 

segítségével történt a mintavétel, sokszor 

szikladarabokkal együtt lehetett csak a szivacsot 

leszedni aljzatáról. Minden egyes egyedről fénykép készült a mintavétel előtt és után is, 

feljegyeztem a mintavételezés helyét, mélységét és körülményeit, vagyis hogy a mintául 

szolgáló egyed közvetlen környezetében milyen más fajok – növények is és állatok is – voltak 

jelen. A gyűjtést követően a mintákat előre feliratozott, 75%-os etanollal megtöltött tartókba 

helyeztem, még a parton. Az egyes egyedekről feljegyzett adatokat jegyzőkönyvbe is 

felvettem, ha esetleg az etanol oldotta volna a mintatartón lévő feliratot. A bázisra visszaérve 

számítógépbe is bevittem az adatokat, ami dokumentum a repülőn történő szállításhoz volt 

szükséges. A mintákat újrafeliratoztam, az esetleges szivárgást megelőzvén leragasztottam és 

fagyasztóba helyeztem a szállításig.  

 

4. 2. 4. Váztűpreparálás 

 

 A 75%-os alkoholban tárolt mintát csipesszel Petri-csészére helyeztem, majd 3 mm
3
-

es darabokat vágtam le szike segítségével. A preparálás során végig ügyelni kell arra, hogy a 

különböző minták feldolgozásakor a szikét mindig alaposan tisztítsuk meg, nehogy egy másik 

fajba átvigyük az előzőre jellemző váztűket szennyezés formájában. A minták feldarabolását 

követően a darabokat a megfelelő feliratozással ellátott kémcsövekbe helyeztem csipesszel. 

Ezután következett a savas emésztés vegyi fülkében. Pipetta segítségével annyi salétromsavat 

adagoltam a kémcsövekhez, amennyi éppen ellepte a mintákat. Fajtól függően 30-120 percen 

keresztül zajlott az emésztés, ami közben a vegyi fülke bekapcsolt állapotban volt a távozó 

gázok miatt. Miután az összes szerves komponens leemésztődött – mely szemmel könnyen 

megállapítható –, az oldatunk halványsárga színű lett. Ezt a megfelelő módon feliratozott 

6. kép: Mintagyűjtés Faros Westen 
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Eppendorf csövekbe öntöttem egy határozott mozdulattal. Ezeket 3000 rpm-en 3-5 percig 

centrifugáltam, majd a salétromsavat – mint felülúszót – egy hirtelen mozdulattal kiöntöttem a 

csőből egy gyűjtőedénybe, vigyázva, hogy a leülepedett mintát ne öntsem ki a felülúszóval 

együtt. A csöveket a következő lépésben desztillált vízzel töltöttem meg és újra 

centrifugáltam 3000 rpm-en, 3-5 percig. A vizet ugyanúgy, mint a savat, egy gyors 

mozdulattal leöntöttem a leülepedett mintáról, majd etanolt töltöttem a csövekbe és újra 

centrifugáltam (3000 rpm, 3-5 perc). Az etanolt is kiöntöttem az Eppendorfból és desztillált 

vízzel reszuszpendáltam a mintát. 

A tárgylemezek feliratozását követően a reszuszpendált oldat néhány cseppjét a 

tárgylemezre cseppentettem, majd a fedőlemezt óvatosan ráhelyeztem. Egy napos száradást 

követően kanadabalzsammal rögzítettem a mintát, ami lehetővé tette a mikroszkópos 

vizsgálatot. 

 

4. 3. A vizsgált fajok általános jellemzése 
 

4. 3. 1. Chondrosia reniformis Nardo, 1847 - Bőrszivacs 
 

Jellemzők: 

Színe szürkétől a barnáig terjed, 

általában fehéres, márványos foltokkal 

(7. kép). Nevét a gyakorta vesére 

emlékeztető alakjáról kapta, de emellett 

gömb alakúakat is felfedezhetünk, 

melyek az aljzatnak használt szilárd 

felszínről kiemelkednek, átlagosan 5 

cm magasságig. Az elnyújtott formák 

akár a 30-40 cm-es hosszúságot is 

elérhetik, de általában nem szélesebbek, 

mint 5-7 cm. Tapintásra kemény, 

csúszós és sima, bőrszerű. Bevezető nyílások szabad szemmel nem láthatók, de a kivezető 

nyílások nagyméretűek, egyesével állnak (Hooper, 2000). Ez az egyetlen ehető szivacsfaj, ami 

antitoxicitásának köszönhető (Swatschek és mtsai, 2002b). Egyike azon szivacsfajoknak, 

melyek zooxanthellákkal élnek szimbiózisban (Bakran-Petricioli, szóbeli közlés). 

7. kép: Chondrosia reniformis néhány egyede 
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Élőhely: 

Általában sekély vízi habitatokban, közvetlen fénytől védett, árnyékos helyeken találhatjuk 

meg, szilárd aljzaton, sziklafalakon, egészen 30-50 méter mélységig (Cebrian és mtsai, 

2006b).  

Váztűk: 

Hiányoznak.  

Váz: 

Hiányzik. Keresztmetszetben egymástól jól elkülöníthető sötétebb külső és világosabb belső 

részekre tagolódik. A perifériális réteg valójában szerves kollagént tartalmaz, ami a bőrszerű 

tapintást kölcsönzi a szivacsnak. A choanosoma fehéres színű, mely szintén tartalmaz 

kollagént – vagyis prolinban és glicinben gazdag rostos fehérjét, ami minden többsejtű 

szervezetben általánosan előfordul (Swatschek és mtsai, 2002a). Nem tartalmaz se spongin 

fonalakat, se egyéb támasztó struktúrát (www.species-identification.org).  

Előfordulás, származás: 

A Mediterráneumban széles körben elterjedt faj, ezen kívül Portugáliában fordul elő. 

Kattegati előfordulása kétséges. Ezen a területen Arndt írta le még 1935-ben, de azóta 

egyetlen példányát sem találták meg itt.  

A C. reniformis a legnagyobb hasonlóságot a Chondrilla nuculaval mutatja, ráadásul ez a két 

faj a Mediterráneumban szimpatrikus rokonságban van (www.species-identification.org). 

 

4. 3. 2. Chondrilla nucula Schmidt, 1862 
 

Jellemzők: 

Színe általában sárgásbarna, dióbarna, de 

a sötét, fénytől mentes részeken növő 

egyedek fakóbbak. Telepeket alkotva 

fordulnak elő, kis, mandarin nagyságú 

gömbök és amorf alakok formájában (8. 

kép). A felszínből kiemelkednek, néhány 

centiméteres magasságban. Tapintásra 

puha, síkos és sima, felszíne fénylő. 

Konzisztenciája szívós, elasztikus, májra 

emlékeztető – innen ered angol 

8. kép: Chondrilla nucula telep 
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elnevezése: chicken-liver sponge. A kivezető nyílások aprók, de szabad szemmel láthatók, 

egy síkban vannak a felszínnel és egyesével állnak (www.species-identification.org).  

Élőhely: 

A sziklás aljzatot kedveli, lagúnákban nagyon gyakori, a Mediterráneumban a napos helyeken 

fordul elő, sekély vízi habitatokban (www.species-identification.org).  

Váztűk: 

A makroszkleritek másodlagosan hiányoznak, mikroszkleritként 

„euaster” van jelen, vagyis olyan, csillag alakú váztű, melynél egy 

központból ágaznak szét a sugarak (Hooper, 2000) (9. kép, Boury-

Esnault és Rützler, 1997).   

Váz:  

Fibrilláris kollagénben gazdag, amely szívós struktúrát kölcsönöz a szivacsnak, ezért olyan 

nehéz szakítani, tépni, vágni. A mikroszkleritek az ektoszómában vannak jelen.  

Előfordulás, származás: 

Florida és a Karib-tenger partjainál, illetve a Mediterráneumban is megtalálható 

(www.species-identification.org, www.marinespecies.org/porifera).  

 

4. 3. 3. Cliona viridis (Schmidt, 1862) 

 

Jellemzők: 

Zöld színű fúrószivacs. Könnyen 

megkülönböztethető a C. celatától, mivel ez 

utóbbi faj sárga színű. A kivezető nyílások – 

amik kilátszódnak a sziklafelszínből – általában 

5-8 mm nagyságúak (10. kép). Mivel a szivacs 

teste a sziklában helyezkedik el az általa vájt 

járatokban, nem egyetlen osculum látható a 

felszínen, hanem több. Ezek sokszor nagy 

kiterjedésben vannak jelen a felszínen. 

Tapintásra kemény, konzisztenciája szívós. 

 

 

 

 

9. kép: Euaster 

10. kép: Cliona viridis kivezető nyílásai 

http://www.species-identification.org/
http://www.marinespecies.org/porifera
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Élőhely: 

A kalcium alapú aljzatot kedveli, kisebb mértékben fordul elő csak szilícium alapkőzeten. 

Élete kezdetén mindig kalcium alapkőzeten található, és csak amikor eléri a nagyobb, 

masszívabb méretet, növi át a szilícium kőzetet is (Rosell és Uriz, 1992). 

A lárva savat termel, aminek segítségével „befúrja” magát a sziklába. A szivacs testének nagy 

része nem látszódik, csak a kivezető nyílások. A sziklákba kusza járatokat vájnak, így jelentős 

eróziós hatásuk van. Viszont nem csak sziklákat használnak szubsztrátumként, hanem például 

kagylók héját és egyéb meszes vázakat is. Így nagy károkat okozhatnak osztrigatelepeken. A 

napfényes, sekély helyeket kedveli, mivel zooxanthellákkal él szimbiózisban.  

Váztűk: 

A makroszklerit „tylostyle” – vagyis egyik végén hegyes, másikon kidudorodásban végződő, 

monaxon típusú váztű –, a mikroszklerit pedig „spiraster” vagyis spirális, pálcika alakú váztű, 

periférikusan elhelyezkedő tüskékkel. 

Váz: 

Ektoszomális váz a kivezető nyílások felszínén, palánkszerűen elhelyezkedő váztűkből áll. A 

choanosomalis vázban nem jellemző a spirasterek nagy száma, amik a kivezető nyílások 

körüli részekből teljes mértékben hiányoznak. A makroszkleritek csokrokba rendeződnek, 

tollszerűen elágazó rendszert létrehozva a szivacs masszívabb részein.  

Előfordulás, származás: 

Észak-nyugat Spanyolország és a Mediterráneum az elterjedése (www.species-

identification.org). A Mediterráneumban a leggyakoribb fúrószivacs faj (Rosell és Uriz, 

1992).  

 

4. 3. 4. Crambe crambe (Schmidt, 1862) – Vörös kéregszivacs 
 

Jellemzők:  

Narancssárga színű, kéregbevonatot alkotó faj, 

mely bevonat csupán néhány milliméter 

vastagságú (11. kép). Átmérője általában több 

deciméter, nem ritkán eléri az 1m
2
-es nagyságot is, 

de ugyanakkor a néhány cm
2
-es telepek is 

gyakoriak. Ilyeneket sokszor megfigyelhetünk a 

11. kép: Crambe crambe 
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nagyobb telepek körül. Leginkább kör alakú vagy szabálytalan, nem jellemezhető egy tipikus 

alakkal. Nagyon könnyen összetéveszthető a Spirastrella cunctatrixszal. Legegyszerűbben 

tapintással lehet őket megkülönböztetni, ugyanis a S. cunctatrix felülete érdes, a C. crambe 

felülete pedig sima és puhább. A gyakorlott szem már ránézésre is meg tudja különböztetni 

ezt a két fajt egymástól. Ráadásul a S. cunctatrixnak kevesebb kivezető nyílása van, és az 

ezekhez vezető csatornák feltűnőbbek, mint a C. crambe esetében (Hooper, 2000; 

Archipelagos prezentáció, 2008; www.marinespecies.org).  

Élőhely: 

A sziklás aljzatot kedveli, sziklák felszínén, repedésekben, aláhajlásokban 

gyakori, de ugyanakkor Posidonián és élő kagylók héján (Arca noae) is előfordul. 

Árnyékos és félárnyékos helyeket preferál. A partmenti zónától egészen 30 m 

mélységig elterjedt. 

Váztűk:  

Makroszkleritként „style” és „subtylostyle” vannak jelen, ez utóbbiak viszont olykor 

hiányozhatnak (12. kép, Boury-Esnault és Rützler, 1997). Mikroszkleritek a tüskés 

microrhabd és „anchorate chela”. Az „anchorate chela” görbült nyéllel rendelkező váztű, 

melynek mindkét végén esernyő alakban visszahajló, vasmacskaszerű 

fogai vannak (13. kép, Boury-Esnault és Rützler, 1997). A fogak száma 

három vagy annál több. A tüskés microrhabd egy egyenes, monaxon 

típusú mikroszklerit (Hooper, 2000).   

Váz: 

Az ektoszómális váz áttetsző, „style” és „subtylostyle” az építőelemei. A 

choanosomalis váz dezmákból épül fel, vagyis egymással összekapcsolódott nagyméretű 

váztűk hálózatából, ami félmerev struktúrát kölcsönöz a szivacsnak. Ugyanúgy, mint az 

ektoszómális vázban, itt is megfigyelhetőek a „style” és „subtylostyle” típusú 

makroszkleritek, amelyek tollas elrendeződést mutatnak. A „style” olyan monaxon, mely 

egyik végén hegyes, a másikon tompa. A „subtylostyle” olyan monaxon, melynek egyik vége 

hegyes, a másik végén vagy a váztű mentén bárhol pedig egy gömbszerű kidudorodás van 

(Hooper, 2000).  

Előfordulás, származás: 

Földközi-tengerben gyakori előfordulású endemikus faj.  

 

 

 

12. kép: Style és 

subtylostyle 

13. kép: 

Anchorate chela 

http://www.marinespecies.org/
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4. 3. 5. Hamigera hamigera (Schmidt, 1862) 

 

Jellemzők: 

Sötétpiros színű, kéregbevonatot alkotó faj, mely 

bevonat néhány milliméter vastagságú (14. kép). 

Jellegzetessége, hogy felszíne nagyméretű kivezető 

nyílásokkal sűrűn borított. Alakja általában 

hosszúkás, elnyújtott, 10-20 cm hosszú és 5-7 cm 

széles. Tapintásra hasonló a C. crambehoz, puha és 

ezen kívül sima felületű, csúszós.  

Élőhely: 

Elsősorban sziklák felszínén, napsütésnek kitett 

részeken élnek, de ugyanakkor aláhajlásokban, 

repedésekben, félárnyékos helyeken is 

előfordulnak, egészen 30 m mélységig.  

Váztűk:  

A makroszklerit négyféle lehet. 1.) „Subtylostyle”, ami az egyik 

végén hegyes, a másikon kidudorodásban végződő monaxon 

típusú váztű – de a kidudorodás a váztű más pozícióján is 

elhelyezkedhet, nem csak a végén. 2.) „Strongyle”, vagyis 

kétsugarú váztű, mindkét végén lekerekítve. 3.) „Strongylote 

tornote”, vagyis egyenes, kétsugarú váztű, kúp alakú 

végződésekkel (15. kép). 4.) „Acanthostyle”, ami tüskékkel 

rendelkező „style” (15. és 16. kép). Mikroszkleritként „arcuate 

isochela” van jelen, vagyis olyan, görbült nyéllel rendelkező 

váztű, melynek mindkét végén egyforma nagyságú, esernyőre 

emlékeztető visszahajlások vannak (15. és 16. kép, Boury-Esnault 

és Rützler, 1997). Ezek a visszahajlások különböző számú 

fogakból állnak (Hooper, 2000; Bakran-Petricioli, szóbeli közlés).   

Váz: 

A choanosomalis váz úgynevezett tollas váz, mely olyan típusú 

szerkezeti felépítést jelent, ahol az elsődleges rostok vagy váztűk 

oszlopszerűen rendeződnek el és helyenként az oszlopból rézsútosan kiinduló elágazások 

figyelhetőek meg, ami a tollas megjelenést kölcsönzi a váznak. Ennek felépítésében a 

14. kép: H. hamigera sziklafalon 

15. kép: Strongylote 

tornote, acanthostyle és 

arcuate isochela 

16. kép: Acanthostyle és 

arcuate isochela 

mikroszkópos képe 
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makroszkleritek vesznek részt. Az ektoszómális váz kétsugarú váztűkből épül fel, melyek 

legyező formában helyezkednek el a kivezető pórus körül (Hooper, 2000).  

 

4. 3. 6. Ircinia variabilis (Schmidt, 1862) – Változó bőrszivacs 
 

Jellemzők: 

Magyar - és latin neve is – változatos 

színezetére utal, melyet a vele együtt élő 

cianobaktériumok okoznak. Színük a 

rózsaszíntől a bézsen keresztül a zöldes 

barnáig terjed, sőt, a barlangokban élő 

egyedek fehér színezetet mutatnak. 

Kéregbevonatot alkotnak a sziklák 

felszínén, de a C. crambetől és a S. 

cunctatrixtól eltérően nem csupán 

néhány milliméteres rétegben, hanem 

akár több centiméteres vastagságban is 

boríthatják a sziklát (17. kép). Alakja változatos, leginkább szabálytalan, a H. hamigerára 

hasonlít, átmérője általában 5-10 cm körül van, de a 70 cm-es méretet is elérheti. Felszíne 

érdes a jellegzetes, kúp alakú kiemelkedések és a nagyméretű kivezető nyílások miatt, mely 

utóbbiak szabálytalanul helyezkednek el és kör alakúak. Nyomás hatására összepréselhető, 

tapintásra puha és érdes, rücskös (www.species-identification.org).     

Élőhely: 

Sziklák felszínén, napfényes helyeken találkozhatunk velük leginkább, de – jóval ritkábban – 

félárnyékos részeken is előfordulnak. A függőleges sziklafalakat kedvelik, egészen 150 

méterig előfordulnak, bár inkább a sekélyebb mélységekben (2-25 m) gyakoriak. Sokszor 

láthatjuk őket algákkal sűrűn benőtt sziklafalakon, ahol szinte alig észrevehetőek az 

algabevonattól. 

Váztűk: 

Hiányoznak. 

Váz: 

A choanosoma elsődleges és másodlagos rostok hálózatából épül fel. Az elsődleges rostok 

átmérője 100-250 µm, melyek mindig homokszemcsékkel és egyéb idegen anyagokkal 

borítottak. A másodlagos rostok vékonyabbak: 40-70 µm átmérőjűek és mentesek mindenféle 

17. kép: I. variabilis egy egyede. Jól láthatóak a kivezető 

nyílások pórusai 
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idegen anyagtól. Olykor nehéz elkülöníteni az elsődleges és a másodlagos rostokat egymástól. 

A filamentumok jellegzetessége, hogy a végükön egy kidudorodás figyelhető meg, aminek 

mérete 5-11 µm, maga a filamentum pedig 2-8 µm hosszú. Ezek azért fontos adatok, mert 

megkülönböztető bélyeget jelentenek a Sarcotragus fajokkal szemben, ugyanis azok 

filamentumai 0,8-1,5 µm-esek. Az I. ordo filamentumai pedig sokkal vastagabbak, mint az I. 

variabilisnak (Bakran-Petricioli, szóbeli közlés).    

A faj jellegzetessége, hogy nehezen téphető, vágható, nagyon szívós és elasztikus, ami a 

testüket sűrűn behálózó spongin fonalaknak köszönhető.  

Előfordulás, származás: 

A Mediterráneumon kívül Portugáliában és Galíciában is megtalálható (www.species-

identification.org).  

 

4. 3. 7. Petrosia ficiformis (Poiret, 1789) – Fügeszivacs 

 

Jellemzők:  

Többnyire világos- vagy rozsdabarna, de 

lilásbarna árnyalatú egyedei is 

megfigyelhetők, sőt, sötét, árnyékos 

helyeken és barlangokban élő egyedei 

fehér színűek (18. kép). Tapintásra érdes, 

kemény, masszív szivacs, nyomás hatására 

nem változtatja alakját. Neve a sokszor 

fügére emlékeztető alakjára utal, de 

általában szabálytalan vagy gömbölyded 

formát öltenek. Mérete is változatos – 

akárcsak a színe – de legtöbbször 15-20 

cm átmérőjű egyedekkel találkozhatunk. Ettől jóval nagyobbra is megnőnek, akár 1 m
2
-es 

nagyságban is elterülhetnek. Hasonlóan a C. reniformishoz, ez a faj is a felszínből 

kiemelkedő, több centiméter vastagságú. A kivezető nyílások egyenletesen oszlanak el a 

szivacs felszínén.  

Jellegzetessége, hogy legkülső rétegében szimbionta cianobaktériumok vannak, melyek a 

sokféle színvariációért felelősek, illetve hiányuk miatt fehérek a barlangban élő egyedek. A P. 

ficiformis fontos táplálékul szolgál a Discodoris atromaculata nevezetű csigának. Amikor a 

18. kép: Petrosia ficiformis egy egyede 
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D. atromaculata megrágja a szivacsot, elfogyasztja a cianobaktériumokat, így a 

harapásnyomok mentén a szivacs fehér marad. Nem ritka, ha több leopárdcsigát is látunk 

egyetlen szivacson (Németh, szóbeli közlés).  

Élőhely: 

Sekély vízi habitatoktól kezdve egészen 50 méteres mélységig találkozhatunk vele. Színe a 

mélységgel, a napfény mennyiségének csökkenésével változhat, mivel a szivacsban élő, 

fotoszintetizáló cianobaktériumok száma is csökken a gyengébb fény miatt. A szivaccsal 

szimbiózisban élő heterotróf baktériumok legtöbbje a kékalgákkal közösen egy speciális 

sejttípusban, a bakteriocitában találhatók. A sziklás, szilárd aljzatot kedveli (Chelossi és 

mtsai, 2004). 

Váztűk:  

A szilikátos váztűk dominálnak a spongin szálakkal szemben. A makroszkleritek 

„strongyle” típusúak, vagyis kétsugarú váztűk lekerekített végekkel (19. kép, 

Boury-Esnault és Rützler, 1997). P. ficiformis esetében ezeket a makroszkleriteket 

legalább két mérettartományba lehet sorolni. A mikroszkleritek „microxea” és 

„microstrongyle” típusúak is lehetnek – vagyis vagy hegyes mindkét vége a 

váztűnek, vagy lekerekített.  

Váz: 

Az ektoszomális váz a váztűk kusza, térbeli iránytól független lerakódásából létrejött kéreg. A 

choanosomalis váz sűrű, oszlopszerűen elhelyezkedő váztűk hálózatából épül fel, nagyon apró 

spongin fonalakkal határolva, mely szerkezet adja a szivacs kemény textúráját.   

Előfordulás, származás: 

A Mediterráneumban gyakori elterjedésű (Chelossi és mtsai, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. kép: 

Strongyle 
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4. 3. 8. Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862 – Fekete bőrszivacs 

 

Jellemzők: 

Könnyen felismerhető fekete színéről, masszív 

morfológiájáról és a felszínén elhelyezkedő 

apró kiemelkedésekről, mint amilyen az I. 

variabilisnál is megfigyelhető (20. kép). 

Tapintásra puha, a kiemelkedések miatt 

egyenetlen, könnyen összenyomható, viszont a 

sok spongintól nagyon nehezen téphető, 

vágható. Alakja sokszor lapított vagy 

gömbölyded, mérete akár a félméteres átmérőt 

is elérheti, a legnagyobb méretű szivacs a 

Mediterráneumban. A kivezető nyílások elég 

nagyok, szabad szemmel is könnyen láthatóak – 2-3,5 mm átmérőjűek –, jól elkülönülnek 

egymástól (www.species-identification.org).      

Élőhely: 

Szilárd aljzaton fordul elő, jól megvilágított helyeken, bár ritka esetben találkozhatunk velük 

árnyékosabb élőhelyen is. Sekély víztől kezdve általában 25 méterig megtalálható, amíg a 

napfény a megfelelő megvilágítottságot biztosítja számára.  

Váztűk: 

Hiányoznak. 

Váz: 

Az elsődleges rostok által alkotott kötegekből teljesen vagy szinte teljesen hiányoznak az 

idegen anyagok, ezen kívül egyértelműen látszódnak a közepükön elhelyezkedő kollagén 

rostok – tudományos nevén „pith”. A másodlagos rostok szintén detritusztól mentesek és 

centrális részükben megfigyelhetjük a kollagén kötegeket (Hooper, 2000). Az elsődleges 

rostok 80-190 µm átmérőjűek, a másodlagosak mérettartománya 50-130 µm (www.species-

identification.org). A kollagén filamentumok végén kidudorodás látható, ami vékonyabb és 

kisebb, mint ami az Ircinia fajokban látható (Bakran-Petricioli, szóbeli közlés).     

Előfordulás, származás: 

Spanyolország és Portugália partjainál és a Mediterráneumban találkozhatunk ezzel a fajjal 

(www.species-identification.org). 

 

20. kép: Sarcotragus spinosulus egy tengeri 

uborkával 

http://www.species-identification.org/
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4. 3. 9. Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868 

 

Jellemzők:  

Tipikus, kéregbevonatot alkotó faj. Hasonló a C. 

crambehoz, mind morfológiát, mind színt illetően. 

A két faj könnyen megkülönböztethető egymástól, 

ha megérintjük őket, ugyanis a S. cunctatrix 

felszíne érdesebb, a C. crambe felszíne pedig 

simább, sikamlósabb. Narancssárga színű, 

szabálytalan alakú szivacs. Kevés osculum van a 

felszínén, de azok szabad szemmel jól láthatóak. A 

kivezető nyílásokhoz futó csatornarendszer 

feltűnőbb, mint a C. crambe esetében (21. kép).  

Élőhely: 

Az árnyékosabb habitatokat kedveli, de napos helyeken is 

előfordul, egészen néhány méteres mélységtől kezdve. 

Mindig sziklás aljzaton található, ahonnan nehéz 

eltávolítani, általában csak a szubsztrátummal együtt 

lehetséges. 

Váztűk:  

Makroszkleritként „tylostyle” (23. kép, Boury-Esnault és 

Rützler, 1997) van jelen – vagyis monaxon típusú váztű, 

ami egyik végén hegyes, a másikon pedig egy gömbszerű 

kidudorodás van – vagy „style”, ami szintén egyik végén 

hegyes monaxon, de a másik végén nem lekerekített, 

hanem tompa. Ezeken kívül „subtylostyle” is lehet a makroszklerit, vagyis egyik 

végén hegyes váztű, aminek tengelye mentén bárhol elhelyezkedhet a gömbszerű 

kidudorodás. Mikroszklerit a „spiraster”, vagyis spirális, pálca alakú váztű 

periférikusan elhelyezkedő tüskékkel (Hooper, 2000) (22. kép, Boury-Esnault és 

Rützler, 1997).  

Váz: 

Az ektoszómából hiányoznak a makroszkleritek, viszont a choanosomaban 

jelen vannak, olykor többé-kevésbé jól elkülöníthető csokrokba tömörülve. 

23. kép: 

Tylostyle 

22. kép: Spirasterek 

21. kép: Spirastrella cunctatrix 
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A „spirasterek” egy jól látható kortikális réteget képeznek, ugyanakkor ezek is nagy számban 

jelen lehetnek a choanosomaban (Hooper, 2000; Bakran-Petricioli, szóbeli közlés).   

 

4. 3. 10. Tethya aurantium (Pallas, 1766) 

 

Jellemzők:  

Narancs formájú, de annál kisebb méretű 

szivacs. Általában 5 cm nagyságú és 

narancssárga színű. Felszíne is hasonló a 

narancséhoz, érdes, szemölcsös, sokszor 

az aljzatról felkavarodó homokkal vagy 

iszappal fedett (24. kép). Tapintásra 

puha, összenyomható, nyomásra nem 

tartja meg alakját. Általában egy 

osculuma van, ami nagyjából a sziklához 

való rögzülési pontjával szemben 

helyezkedik el. Amikor a vízből 

kivesszük, körülbelül a felére csökken a mérete (www.species-identification.org).  

Élőhely: 

Sziklás felszínen fordul elő, sokszor üregbe húzódva. Jól tolerálja az iszapot, ugyanis nem 

ritkán az aljzatról felkavarodó iszap és homok vékony rétegben bevonja a szivacsot.  

Váztűk: 

Makroszklerit a „strongyloxea”, vagyis hosszúkás, 

egyik végén hegyes, a másikon tompa váztű. 

Hosszuk 510-680-850 µm között változik. A 

mikroszkleritek „euasterek”, azon belül is 

„spherasterek”, 30-100 µm átmérővel. Az „euaster” 

egy gyűjtőfogalom csillag alakú mikroszkleritekre, 

melyeknél egy központból ágaznak ki a sugarak. A 

„spheraster” rövid sugarakkal és vastag központi 

résszel rendelkező „euaster”, ahol a centrum mérete meghaladja a sugarak hosszát (25. kép, 

Boury-Esnault és Rützler, 1997).   

 

24. kép: Tethya aurantium 

25. kép: Spherasterek a T. aurantiumból 
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Váz: 

A vastag sugarakban elrendeződő makroszkleritek, amelyek szabad szemmel is láthatók a 

feldarabolt szivacsokon, a felszín felé futnak és ott kidudorodás formájában végződnek el 

anélkül, hogy áthatolnának a felszínen (www.species-identification.org).  

Előfordulás, származás: 

A Mediterráneumon kívül az Atlanti-óceán keleti térségében is előfordul, egészen a Brit 

szigetekig. Az Északi-tenger partjai mentén viszont teljes mértékben hiányzik.  

 

4. 4. Adatfeldolgozás 
 

Minden egyes nap végén, a délelőtti és délutáni szabadtüdős merülések során gyűjtött 

adatokat egy Excel adatbázisba vittük be. Az adatbázis az önkéntesek munkájának 

köszönhetően évről évre bővül, mely az Archipelagos munkáját és célkitűzéseit segíti. Az 

adatok alapján össze tudják hasonlítani a fajok egyedszámát az egymást követő években, így 

ha például folyamatosan csökkenő tendenciát látnak egy faj denzitását illetően, még időben 

felléphetnek az adott faj védelme érdekében. Az állapotfelmérések során új fajok felfedezése 

is bekövetkezhet, melyek taxonómiai helyzete a mintagyűjtést követő biokémiai és analitikai 

vizsgálatok segítségével pontosan meghatározható. A jelenlegi és jövőbeni kutatások 

folyamatosan bővíteni fogják az Égei-tenger szivacs fajainak számát, ami jelenlegi tudásunk 

alapján biztosan alábecsült (Pansini és mtsai, 2000). A legfrissebb adatok szerint 629 

szivacsfaj található a Mediterráneumban (Voultsiadou, 2009). Az újonnan felfedezett fajok 

számának növekedése nem meglepő az élővilágban, ugyanis nap mint nap hallhatunk teljesen 

ismeretlen állatok, növények, gombák és mikrobák felfedezéséről. Így van ez a tengerek 

világában is. Bizonyos szivacsok vékony kéregbevonatot alkotnak a sziklák felszínén, mások 

a kőzetbe fúrják magukat és előfordulásuk is elég széles skálán mozog: barlangokban, 

mélytengerekben és repedésekben megbújva egyaránt megtalálhatóak. Emiatt olykor még a 

legtapasztaltabb szemek előtt is rejtve maradnak és csak nagyon alapos kutatások révén 

kerülnek felszínre, nem beszélve a Mediterráneum kevésbé vizsgált területeiről, ahol még 

nem, vagy csak kevés felmérést végeztek.       
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4. 4. 1. Az adatok elemzése és az alkalmazott statisztikai módszerek 

 

4. 4. 1. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

 A terepi jegyzőkönyvek alapján fajlistát készítettünk  

 a teljes területen 

 a teljes területre vonatkozóan, mélységenként 

 az egyes partokon belül 

 és az egyes partokon belül, méterenként előforduló fajokról. 

Ezt követően, ugyanilyen szempontok szerint meghatároztuk a fajonkénti 

egyedszámokat és morfológiai típusokat. Ez utóbbiakat Boury-Esnault és Rützler (1997) 

szerint határoztuk meg. 

A fajok prezencia-abszencia adatainak felhasználásával hierarchikus osztályozást 

készítettünk STATISTICA program (Multivariate Exploratory Techniques) segítségével. Az 

euklidészi távolságokat a partok mélységenkénti sajátosságaival és a fajok élőhelyi 

előfordulásával magyaráztuk. 

Ugyanezen adatok felhasználásával főkomponens analízist is végeztünk a SYN-TAX 

2000 (Podani, 2000) programmal. A fajok egymástól való távolsága a közöttük fennálló 

asszociáltságot tükrözi. A biplot ezen kívül a partok mélységenkénti asszociáltságát is 

megmutatja, mely eredmények összevethetőek a cluster analízis során kapott dendrogrammal. 

Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztunk a mélységek közötti esetleges szignifikáns 

különbségek vizsgálatához (Bell és Barnes, 2000a). Elemeztük a fajok mélységenkénti és 

partonkénti előfordulását, hogy megtudjuk, tapasztalható-e szignifikáns különbség az egyes 

mélységek, illetve partok, és az egyes fajok egyedszám eloszlása között. 

Meghatároztuk a négyzetméterenkénti egyedszámot minden egyes fajra, minden part 

összes mélysége esetén. A kapott értékeket sorrendbe állítva, három mérettartományt 

állapítottunk meg. Az eredményeket egy összefoglaló táblázatban adtuk meg egyénileg 

bevezetett jelölés alkalmazásával (Bell és Barnes, 2000a, 2000b). Így átfogó képet kaptunk az 

egyes fajok eloszlásáról. 
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4. 4. 1. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

 Meghatároztuk a biodiverzitás értékeket (fajdiverzitás – H’, egyenletesség – J) 

 a teljes területen 

 a teljes területre vonatkozóan mélységenként 

 partonként külön-külön 

 és a partokon belül mélységenként. 

A számításokhoz a következő képleteket alkalmaztuk: 

Fajdiverzitás számításhoz Shannon-Wiener index: 

 

H’ = -∑pi*log2pi 

 

Ahol H’ a fajdiverzitás, pi pedig az i-edik faj gyakorisága (i-edik faj egyedszáma osztva a 

teljes területen/mélységenként/partonként/partonként-mélységenként megtalálható összes faj 

összes egyedszámával). 

Egyenletesség számításhoz: 

J = H’/Hmax 

 

Ahol J az egyenletesség, H’ a fajdiverzitás és Hmax a maximális diverzitás, amit a következő 

módon adhatunk meg: 

Hmax = log2S 

 

Ahol Hmax a maximális fajdiverzitás és S a fajszám (a teljes 

területen/mélységenként/partonként/partonként-mélységenként talált fajok száma). 

 

4. 4. 1. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 Az adatgyűjtések során minden egyes egyed mérete dokumentálásra került. Az 

átlagméretek befolyásolása miatt az 1 cm-nél kisebb egyedek mérését mellőztük. Vannak 

ugyanis szivacsok, melyek fragmentálódnak, vagyis kisebb darabok válnak le az anyatelepről, 

így nem a szivacs valódi méretét reprezentálják. Ez a S. cunctatrix esetében volt jellemző. A 

C. nucula és C. viridis fajoknál, mivel sok, apró egyedből áll a telep, nem az egyedek mérése 

történt meg külön-külön, hanem a telepeké. A méréseknél ezeken túl fontos szempont volt az 

extrém alakrészek megfelelő módon történő kezelése, vagyis a kiugró – a szivacsok területét 
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befolyásoló – részek figyelmen kívül hagyása. A fajok egyedei legtöbbször hasonló 

megjelenésűek, viszont az esetek néhány százalékában apróbb eltérések figyelhetőek meg. Ez 

annyit jelent, hogy a szivacs egyes részei extrém módon megnyúltak, amely részek mérésbe 

való bevonása befolyásolta volna a statisztikát és valótlan eredményeket kaptunk volna, így 

ezeket figyelmen kívül hagytuk.    

 A szivacsok hosszúságát és szélességét mértük meg a C. reniformis, C. crambe, H. 

hamigera, I. variabilis és S. cunctatrix esetében, mivel ezek – a C. reniformis kivételével – 

kéregbevonatot alkotó fajok, vagyis vékony rétegben fedik be a sziklafelszínt, arról nem 

emelkednek ki. A S. spinosulus és a T. aurantium általában gömb alakúak, mérésük mindig a 

szivacs középsíkjában történt, a sziklához kapcsolódásuk egyik végpontjától a másikig. A 

vizsgálati területen a P. ficiformis mindig hasonló megjelenésű, mérése az előző két fajjal 

megegyező módon történt.  

 Az átlagméret adatokat meghatároztuk: 

 a teljes területre 

 a teljes területre vonatkozóan mélységenként 

 és partonként a négy leggyakoribb faj esetében végeztük el – C. reniformis, I. 

variabilis, P. ficiformis és S. spinosulus. 

A STATISTICA program (általános lineáris modell) használatával összehasonlítottuk a kapott 

eredményeket a teljes területre vonatkozóan mélységenként, vagyis megvizsgáltuk, van-e 

különbség az adott fajok egyedeinek átlagméretében mélységenként. Ezután a partokra 

leszűkítve is elvégeztük a vizsgálatot, ami alapján a partok közötti különbségekre, vagy éppen 

hasonlóságokra világíthatunk rá.  

4. 4. 1. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-sziklafelszín) 

 

 Az egyedek vizsgálatakor az előfordulásukat is rögzítettük a kutatás során. Két 

paraméter bevezetése került sorra ennek érdekében: aláhajlás és sziklafelszín. Aláhajlásnak 

tekintettünk minden olyan sziklarepedést, üreget, vájatot, ahol közvetlen napsugárzás nem 

érte a szivacsot. Sziklafelszínnek minden olyan szubsztrátumot, melyet a napfény közvetlenül 

ért.  

Megállapítottuk a fajok élőhelyi előfordulását 

 a teljes területen 

 a teljes területre vonatkozóan, méterenként 

 partonként 

 és az egyes partokon belül, mélységenként. 
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5. Eredmények 
 

5. 1. A teljes területre vonatkozó értékek és adatok közlése 
 

5. 1. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

  

A teljes területen előforduló fajokról készített listát az 2. táblázat tartalmazza. Az 

eredmények egyszerűbb és áttekinthetőbb közlésének érdekében – a partszakaszokhoz 

hasonlóan – a fajokra is külön rövidítéseket vezettünk be, melyet szintén a 2. táblázat foglal 

magában. A továbbiakban ezek a rövidítések használatosak az eredmények feltüntetésekor. 

 

FAJNÉV RÖVIDÍTÉS 

Chondrosia reniformis Nardo, 1847 C. reniformis 

Chondrilla nucula Schmidt, 1862 C. nucula 

Cliona viridis (Schmidt, 1862) C. viridis 

Crambe crambe (Schmidt, 1862) C. crambe 

Hamigera hamigera (Schmidt, 1862) H. hamigera 

Ircinia variabilis (Schmidt, 1862) I. variabilis 

Petrosia ficiformis (Poiret, 1789) P. ficiformis 

Sarcotragus spinosulus Schmidt, 1862 S. spinosulus 

Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868 S. cunctatrix 

Tethya aurantium (Pallas, 1766) T. aurantium 

2. táblázat: A teljes területen kimutatott fajok, és a továbbiakban használatos rövidítéseik 

 

A teljes vizsgálati területen tíz faj volt jelen, ezek közül az I. variabilis, S. spinosulus 

és a C. reniformis a leggyakoribbak. A C. nucula és C. viridis voltak a legkevésbé abundáns 

fajok. Az egyes fajok összesített egyedszám eloszlását az 1. ábra szemlélteti.  

Mivel négy vizsgálati terület négy mélységében történt az adatgyűjtés, és minden 

egyes mélységben nyolc transzektet használtam – amik területe egyenként 80 m
2
 –, a teljes 

terület 10 240 m
2
-t tett ki. A teljes terület vizsgálatakor bemutatott adatok és eredmények 

tehát ekkora területre vonatkoznak.    
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1. ábra: A teljes területre vonatkozó faj- és egyedszámok. A rövidítések magyarázata a 2. táblázatban 

találhatóak 

 

A fajokat morfológiai csoportokba soroltuk Boury-Esnault és Rützler (1997) nyomán. 

Ezek a csoportok a kéregbevonatot alkotók (K), füge alakúak (Fü), fúrószivacsok (Fú), 

gömbölyű (G) és masszív (M) szivacsok. Ezekbe a csoportokba tartozó fajokat a 3. táblázat, a 

teljes területen előforduló morfológiai típusokat pedig a 2. ábra tartalmazza. 

 

Morfológia Rövidítés Fajnév rövidítve 

Kéregbevonatot alkotók K C. crambe 

  H. hamigera 

  I. variabilis 

  S. cunctatrix 

Füge alakú Fü P. ficiformis 

Fúrószivacs Fú C. viridis 

Gömbölyű G T. aurantium 

Masszív M C. reniformis 

  C. nucula 

  S. spinosulus 

3. táblázat: A tíz faj besorolása morfológiai típusokba. A fajnevek a 2. táblázatban bevezetett 

rövidítésekkel vannak feltüntetve. A középső oszlopban a morfológiai típusok rövidítése látható 
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 A 2. ábra jól szemlélteti az összességében uralkodó morfológiai típusokat. Ezek a 

kéregbevonatot alkotó (K) és masszív (M) morfológiával rendelkező szivacsok. Emellett még 

a füge alakú szivacsok (Fü) voltak jelen nagyobb egyedszámban, illetve a gömbölyűek (G). 

 

 

2. ábra: A teljes területen megtalálható morfológiai csoportok és azok egyedszáma. A rövidítések 

magyarázata a 3. táblázatban van feltüntetve 

 

5. 1. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

A teljes területre és mintavételre vonatkozó Shannon-Wiener diverzitás (H’) és 

egyenletesség (J) értékei az alábbiak: 

H’=2,97 

J=0,89 

5. 1. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 Meghatároztuk a teljes terület négy leggyakrabban előforduló fajának az átlagméreteit, 

szélességi és hosszúsági adataikat felhasználva. Az eredményeket a 4. táblázat tartalmazza. 

 

C. reniformis I. variabilis P. ficiformis S. spinosulus 

Szélesség 

(cm) 

Hosszúság 

(cm) 

Szélesség 

(cm) 

Hosszúság 

(cm) 

Szélesség 

(cm) 

Hosszúság 

(cm) 

Szélesség 

(cm) 

Hosszúság 

(cm) 

6,8 5,7 7,3 5,7 6,5 4,8 17,6 14,4 

4. táblázat: A négy leggyakoribb faj teljes területen fellelhető egyedeinek átlagmérete 
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5. 1. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

 A fajok teljes területre meghatározott élőhely előfordulását a 3. ábra mutatja. Az ábrán 

látható, hogy melyik faj milyen százalékban fordult elő aláhajlásban illetve sziklafelszínen, 

tehát a vizsgált területen melyik élőhelyet részesítik előnyben. 

 A 3. ábráról egyértelműen leolvasható, hogy a vizsgált fajok összességében a 

sziklafelszíneken nagyobb egyedszámban voltak jelen. Ez az eloszlás viszont fajonként 

változik. A S. cunctatrix és a T. aurantium inkább az aláhajlásokat részesítették előnyben a 

sziklafelszínnel szemben, sőt, ez utóbbi faj kizárólag aláhajlásban fordult elő. A H. hamigera, 

I. variabilis, P. ficiformis és S. spinosulus egyedeinek több mint 50%-a sziklafelszínen 

található meg, míg a C. nucula és C. viridis 100%-ban ezen a szubsztrátumon voltak 

megfigyelhetőek. A C. reniformis és C. crambe szinte 50-50%-os megoszlásban mindkét 

típusú élőhelyen észlelhető volt.   

 

 

3. ábra: A teljes területen előforduló fajok százalékos előfordulása aláhajlásban és sziklafelszínen. A kék 

oszlop mutatja az aláhajlásokban megtalálható egyedek százalékos arányát, a piros oszlop pedig a 

sziklafelszíneken található egyedekét. A rövidítések magyarázata a 2. táblázatban láthatóak 
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5. 2. A teljes területre vonatkozó, mélységenként elemzett értékek és adatok 

megállapítása 

 

5. 2. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

 Az általunk vizsgált négy mélységet külön-külön is elemeztük. Ennek szemléltetésére 

készült a 4. ábra, mely a fajok összesített egyedszámát mutatja az eltérő mélységekben.  

Az első három méteren kilenc faj volt jelen, a negyedik méteren viszont tíz. 

A 4. ábra összesítéséből kitűnik, hogy a vizsgált fajok egyedei leginkább 2 és 3 méteren 

fordultak elő. A vizsgált mélységek közül 1 méteren volt a legkevesebb egyed. A T. 

aurantium egyedei 1 és 3 méteren voltak a leggyakoribbak, a C. nucula egyedei pedig 2 és 4 

méteren. A C. crambe és a S. spinosulus egyértelműen a 3 és 4 méteres mélységet 

részesítették előnyben. A S. cunctatrix 3 méteren volt a leggyakoribb, a többi három 

mélységben nem volt tapasztalható nagy eltérés. 

 

 

 

4. ábra: A teljes területre vonatkozó, mélységenkénti faj- és egyedszámok. A rövidítések magyarázata a 2. 

táblázatban vannak feltüntetve  
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 Az 5. ábra a teljes területre vonatkozó, mélységenként megtalálható morfológiai 

típusokat mutatja. 2, 3 és 4 méteres mélységekben a kéregbevonatot alkotó és masszív 

morfológiával rendelkező szivacsok voltak jellemzőek. A füge alak 2 méteren, a gömbölyű 

pedig 1 és 3 méteren volt a leggyakoribb. Fúrószivacs csak 4 méteren fordult elő. 

 

 

 

5. ábra: A teljes területre vonatkozó, mélységenként külön-külön elemzett morfológiai típusok és azok 

egyedszáma az egyes mélységeken. A rövidítések magyarázata a 3. táblázatban láthatóak 
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 Nemparametrikus statisztikai eljárással (Kruskal-Wallis Anova és medián teszt) 

megvizsgáltuk a mélység fajonkénti egyedszámra gyakorolt hatását. Egyedül az I. variabilis 

esetében lehet megfigyelni szignifikáns eltérést az 1 és 2 méteres mélységek között (H = 

10.35; p < 0.05). Az eredményeket a 6. ábra és az 5. táblázat mutatják. 

 

 

 

6. ábra: Az I. variabilis átlagos egyedszáma mélységenként 

 

 

 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Ircinia (egyedszam_melyseg3) Independent (grouping) 

variable: mélység Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 16) =10,35423 p =,0158 

 1 - R:2,5 2 - R:12,375 3 - R:11,125 4 - R:8 

1  0,02 0,062 0,61 

2 0,02  1 1, 

3 0,062 1  1 

4 0,61 1 1  

5. táblázat: Az I. variabilis 1 és 2 méteres mélységek között mutatott szignifikáns eltérését 

ábrázoló Kruskal-Wallis teszt 
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5. 2. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

 Mind a négy mélységre kiszámítottuk a fajdiverzitást (H’) és egyenletességet (J), 

illetve meghatároztuk az adott mélységekre jellemző fajszámot (S) és egyedszámot (N). Az 

adatokat a 6. táblázat foglalja össze. 

 

 1m 2m 3m 4m 

N 111 382 438 263 

S 9 9 9 10 

H’ 2,77 2,74 2,92 2,84 

J 0,87 0,86 0,92 0,86 

6. táblázat: A mélységenként meghatározott biodiverzitás értékek 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a legdiverzebb szivacsközösség 3 méteren volt 

megfigyelhető, bár a legtöbb faj 4 méteren volt, de ennél a mélységnél az egyenletesség 

alacsonyabbnak bizonyult.  

A többi diverzitás értékben jelentős eltérés nem mutatkozott. 

 

5. 2. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 Mind a négy mélységre meghatároztuk a teljes területen leggyakrabban előforduló 

négy faj egyedeinek átlagméretét és nemlineáris statisztikai eljárással (általános lineáris 

modell és Scheffé post hoc teszt) megvizsgáltuk a mélység fajonkénti egyedszámra gyakorolt 

hatását. A szélességi és hosszúsági adatokra külön-külön elvégezve a tesztet azt kaptuk, hogy 

a mélységnek egyik faj egyedeire sem volt szignifikáns hatása. Az átlagméreteket a 7. táblázat 

tartalmazza.   
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 Mélység (m) Szélesség (cm) Hosszúság (cm) 

C. reniformis 

1m 7,3 3,7 

2m 6,2 6,3 

3m 8,2 4,7 

4m 5,6 6,5 

I. variabilis 

1m 7,3 7,5 

2m 7,1 6 

3m 7,9 5,3 

4m 6,5 5,4 

P. ficiformis 

1m 8,5 5,2 

2m 6,2 4 

3m 5,9 4,4 

4m 5,2 4,4 

S. spinosulus 

1m 16 13 

2m 17 14 

3m 18 15 

4m 17,5 14 

7. táblázat: A teljes területen kimutatott négy leggyakoribb faj egyedeinek átlagmérete minden egyes 

mélységben 

 

5. 2. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

 Meghatároztuk mélységenként az egyes fajok élőhelyi előfordulását. Az összesített 

eredményeket a 8. táblázat és a 7. ábra foglalja magában. Látható, hogy összességében az 

adott mélységeken a fajok a sziklafelszínt részesítették előnyben, főleg 2 méteren. 

Természetesen a fajokat külön-külön vizsgálva nem ilyen egyértelmű az elkülönülés. A C. 

nucula és C. viridis fajok kizárólag sziklafelszínen fordultak elő, míg a T. aurantium 

kizárólag aláhajlásokban. A S. spinosulus ugyan megtalálható volt aláhajlásokban, de az 

egyedek csupán 2%-a. A H. hamigera, I. variabilis és P. ficiformis fajok mindegyik 

mélységben nagyobb egyedszámban voltak jelen sziklafelszínen, mint aláhajlásban. A S. 

cunctatrix az előzőekkel ellentétben inkább aláhajlásokban volt megtalálható. A C. reniformis 

és C. crambe esetében nem ilyen élesek a különbségek, mint az előző fajoknál. 3 méteren 
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mindkettő aláhajlásban volt jellemző, viszont az előbbi faj 2 méteren, az utóbbi pedig 4 

méteren a sziklafelszínt részesítette előnyben. 

 

 ALÁHAJLÁS SZIKLAFELSZÍN 

 1m 2m 3m 4m 1m 2m 3m 4m 

C. reniformis 3 39 48 20 4 59 20 17 

C. nucula 0 0 0 0 2 15 8 12 

C. viridis 0 0 0 0 0 0 0 1 

C. crambe 8 7 28 11 5 11 11 37 

H. hamigera 0 7 10 3 1 18 10 9 

I. variabilis 0 14 42 15 6 76 47 32 

P. ficiformis 2 15 7 2 26 59 30 11 

S. spinosulus 0 1 3 1 16 39 85 68 

S. cunctatrix 15 9 34 12 0 4 27 5 

T. aurantium 23 9 28 7 0 0 0 0 

ÖSSZESEN 51 101 200 71 60 281 238 192 

8. táblázat: A négy mélységben megtalálható fajok egyedszámai aláhajlásban és sziklafelszínen 

külön-külön és összesítve 

 

 

 

7. ábra: A négy mélységben előforduló egyedek százalékos előfordulása aláhajlásban és sziklafelszínen 
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A fajok egyedeinek mélységek közötti százalékos eloszlása aláhajlásokban és 

sziklafelszínen a 8. és 9. ábrán kerülnek bemutatásra. 

A 8. ábra az aláhajlásban előforduló fajok egyedeinek százalékos megoszlását mutatja. A 

vizsgált mélységi szintek közül 2 és 3 méteren a leggyakoribbak a vizsgált fajok. A T. 

aurantium a többi fajhoz képest a legnagyobb egyedszámban fordult elő 1 méteren.  

   

 

8. ábra: A fajok egyedeinek százalékos eloszlása aláhajlásban a négy mélységet elemezve  

 

A 9. ábrán látható, hogy a sziklafelszínen található fajok – az aláhajlásokban 

előforduló fajokhoz hasonlóan – 1 méteren voltak jelen a legkisebb egyedszámban. 

Legnagyobb arányban 2 méteren voltak jellemzőek, a S. cunctatrix viszont 3 méteren, a C. 

crambe pedig 4 méteren. 

   

 

9. ábra: A fajok egyedeinek százalékos eloszlása sziklafelszínen a négy mélységet elemezve 
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5. 3. Az egyes partok vizsgálata és összehasonlítása 
 

5. 3. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

 Az általunk vizsgált négy partszakasz fajait és azok egyedszámát külön-külön is 

meghatároztuk az összehasonlíthatóság érdekében. Így láthatóvá vált, melyik faj melyik 

parton volt jelen és milyen egyedszámban. Az adatokat összesítve a 10. ábra mutatja. Ezen jól 

látszik, hogy a C. reniformis, H. hamigera, C. viridis Faros Westen volt megtalálható a 

legnagyobb egyedszámban, míg a C. nucula Glyfadin, a C. crambe, I. variabilis, P. ficiformis 

és T. aurantium Agy Kyriakin, a S. spinosulus pedig Cape Kalomerián. A S. cunctatrix 

Glyfadin volt a legkisebb egyedszámban, a másik három part esetében nem volt tapasztalható 

túl nagy különbség a faj előfordulásában. 

AGKY-n nyolc fajt találtunk, CKAL-on hatot, FARW-en tízet és GLYF-n kilencet.     

 

 

 

10. ábra: A négy parton megtalálható fajonkénti egyedszámok összehasonlítása 
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 A 11. ábrán a partokra jellemző morfológiai típusok eloszlása látható. AGKY-n a 

legjellemzőbb morfológiai típus a kéregbevonatot alkotó és a füge alakú szivacsok, de ezen 

kívül a gömbölyű forma is elég gyakori. CKAL, FARW és GLYF területén két típus dominál, 

ez a kéregbevonatot alkotó és masszív struktúrák.  

 

 

 

11. ábra: A partonként jellemző morfológiai típusok és azok egyedszáma. A rövidítések magyarázata a 3. 

táblázatban látható 
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Megvizsgáltuk, hogy kimutatható-e szignifikáns különbség a négy part között a fajok 

egyedszámai alapján. Az eredmények azt mutatták, hogy a partok között nagyobb szignifikáns 

különbségek tapasztalhatóak, mint a mélységek között. Négy faj, a C. nucula, P. ficiformis, S. 

spinosulus és T. aurantium esetében voltak megfigyelhetőek az említett eltérések.  

Az eredményeket a 12., 13., 14. és 15. ábrák, illetve az ezekhez tartozó, a Kruskal-Wallis teszt 

adatait tartalmazó táblázatok – 9., 10., 11., 12. számozásúak – szemléltetik. 

 

 

12. ábra: C. nucula átlagos egyedszáma partonként  

 

 

 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Chondrilla (egyedszam_melyseg3) Independent (grouping) 

variable: Part Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 16) =12,30216 p =,0064 

 FARW - R:10 CKAL - R:5 GLYF - R:14 AGKY - R:5 

FARW  0,82 1 0,82 

CKAL 0,82  0,045 1 

GLYF 1 0,045  0,045 

AGKY 0,82 1 0,045  

9. táblázat: A C. nucula CKAL és GLYF, illetve AGKY és GLYF között tapasztalható szignifikáns 

eltérését mutató Kruskal-Wallis teszt. A partok rövidítésének magyarázata az 1. táblázatban találhatóak 

 

 

A C. nucula Agy Kyriaki és Glyfadi, illetve Cape Kalomeria és Glyfadi között 

mutatott szignifikáns különbséget az egyedszámban (H = 12.3, p < 0.05). 
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13. ábra: P. ficiformis átlagos egyedszáma partonként  

 

 

 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Petrosia (egyedszam_melyseg3) Independent (grouping) 

variable: Part Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 16) =11,35733 p =,0099 

 FARW - R:8,12 CKAL - R:5 GLYF - R:6,37 AGKY - R:14,5 

FARW  1 1 0,35 

CKAL 1  1 0,029 

GLYF 1 1  0,095 

AGKY 0,35 0,029 0,095  

10. táblázat: A P. ficiformis AGKY és CKAL között tapasztalható szignifikáns eltérését mutató Kruskal-

Wallis teszt. A partok rövidítésének magyarázata az 1. táblázatban találhatóak 

 

 

A P. ficiformis Agy Kyriaki és Cape Kalomeria között mutatott szignifikáns eltérést az 

egyedszámot illetően (H = 11.36, p < 0.05). 
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14. ábra: S. spinosulus átlagos egyedszáma partonként 

 

 

 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Sarcotragus (egyedszam_melyseg3) Independent 

(grouping) variable: Part Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 16) =9,134328 p =,0276 

 FARW - R:9,0000 CKAL - R:13,000 GLYF - R:9,0000 AGKY - R:3,0000 

FARW  1 1 0,45 

CKAL 1  1 0,018 

GLYF 1 1  0,45 

AGKY 0,45 0,018 0,45  

11. táblázat: A S. spinosulus AGKY és CKAL között tapasztalható szignifikáns eltérését mutató Kruskal-

Wallis teszt. A partok rövidítésének magyarázata az 1. táblázatban találhatóak 

 

 

A S. spinosulus esetében a P. ficiformishoz hasonlóan, Agy Kyriaki és Cape 

Kalomeria között tapasztalhattunk egyedszámbeli szignifikáns eltérést (H = 9.13, p < 0.05). 
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15. ábra: T. aurantium átlagos egyedszáma partonként 

 

 

 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Tethya (egyedszam_melyseg3) Independent (grouping) 

variable: Part Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 16) =11,60423 p =,0089 

 FARW - R:8,7500 CKAL - R:4,0000 GLYF - R:6,7500 AGKY - R:14,500 

FARW  0,949538 1 0,53 

CKAL 0,95  1 0,01 

GLYF 1 1  0,13 

AGKY 0,53 0,01 0,13  

12. táblázat: A T. aurantium AGKY és CKAL között tapasztalható szignifikáns eltérését mutató Kruskal-

Wallis teszt. A partok rövidítésének magyarázata az 1. táblázatban találhatóak 

 

 

 

Az előző két fajhoz hasonlóan – P. ficiformis és S. spinosulus – a T. aurantium 

esetében is Agy Kyriaki és Cape Kalomeria között volt tapasztalható szignifikáns különbség 

(H = 11.6, p < 0.05). 
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5. 3. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

 A biodiverzitás értékeket partokra lebontva is kiszámítottuk, az egyes partok 

összehasonlítása végett. Megadtuk a fajdiverzitást (H’), egyenletességet (J), fajszámot (S) és 

egyedszámot (N). Az eredmények összefoglalva az 13. táblázatban láthatóak.  

 

 AGKY CKAL FARW GLYF 

N 414 196 358 226 

S 8 6 10 9 

H’ 2,5 1,99 2,57 2,67 

J 0,83 0,77 0,77 0,84 

13. táblázat: Az egyes partokra megállapított biodiverzitás értékek 

 

A négy vizsgált part közül Glyfadi rendelkezett a legdiverzebb szivacs faunával, ahol 

az egyenletesség is a legmagasabb volt, de Faros Westen és Agy Kyriakin is közel azonos 

diverzitás mutatkozott. A legkevesebb fajt és a legalacsonyabb diverzitást Cape Kalomerián 

találtuk.  

 

5. 3. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 Meghatároztuk a teljes területen leggyakrabban előforduló négy faj egyes partokon 

megtalálható egyedeinek átlagméretét, és megvizsgáltuk, van-e szignifikáns eltérés 

ugyanazon fajok különböző partokon megtalálható egyedeinek méretében.    

A C. reniformis és S. spinosulus fajoknál mindkét méret paraméter szempontjából 

tapasztalható volt szignifikáns eltérés a partok között. Az I. variabilis esetében csak a 

hosszúsági adatok között láttunk különbséget.  
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16. ábra: A partok közötti különbség a C. reniformis szélességi méret adatai alapján 

 

 

 

 

Scheffe test; variable Szélesség (Spreadsheet1) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MSE 
= 13,079, df = 206,00 

 Part {1} - 8,54 {2} - 3,83 {3} - 6,35 {4} - 7,05 

1 AGKY  0,035 0,016 0,4 

2 CKAL 0,035  0,43 0,26 

3 FARW 0,016 0,43  0,79 

4 GLYF 0,4 0,26 0,79  

14. táblázat: A partok közötti különbség a C. reniformis szélességi méret adatai alapján 

 

 

 A 14. táblázat és a 16. ábra a C. reniformis szélességi méret adatainak partok közötti 

eltérését tünteti fel. Látható, hogy Agy Kyriaki és Cape Kalomeria, illetve Agy Kyriaki és 

Faros West között volt tapasztalható szignifikáns eltérés a vizsgált faj méretét illetően (F = 

4.9, p < 0.05, df = 206). 
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17. ábra: A partok közötti különbség a C. reniformis hosszúsági méret adatai alapján 

 

  

 

Scheffe test; variable Hosszúság (Spreadsheet1) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between 
MSE = 7,1521, df = 206,00 

 Part {1} - 4,5135 {2} - 7,5000 {3} - 5,6992 {4} - 6,7353 

1 AGKY  0,096 0,13 0,008 

2 CKAL 0,096  0,46 0,94 

3 FARW 0,13 0,46  0,26 

4 GLYF 0,008 0,94 0,26  

15. táblázat: A partok közötti különbség a C. reniformis hosszúsági méret adatai alapján 

 

 

 A 15. táblázatból jól látszik, hogy a vizsgált faj hosszúsági adatai a szélességi 

adataival ellentétben Agy Kyriaki és Glyfadi között mutatott szignifikáns eltérést (F = 5.03, p 

< 0.05, df = 206).  

 



72 

 

 

18. ábra: A partok közötti különbség az I. variabilis hosszúsági méret adatai alapján 

 

 

 

Scheffe test; variable Hosszúság (Spreadsheet4) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between 
MSE = 7,0060, df = 228,00 

 Var1 {1} - 5,54 {2} - 7,83 {3} - 4,53 {4} - 5,9 

1 AGKY  0,001 0,17 0,89 

2 CKAL 0,001  0,000002 0,016 

3 FARW 0,17 0,000002  0,049 

4 GLYF 0,89 0,016 0,049  

16. táblázat: A partok közötti különbség az I. variabilis hosszúsági méretadatai alapján 

 

  

 A 16. táblázat és a 18. ábra mutatja, hogy Agy Kyriaki és Cape Kalomeria, Faros West 

és Cape Kalomeria, Glyfadi és Cape Kalomeria, illetve Faros West és Glyfadi között állt fenn 

szignifikáns eltérés a faj hosszúsági méret adatai között. A szélességi adatokat vizsgálva nem 

láttunk ilyen jellegű különbséget (F = 10.7, p < 0.05, df=228). 
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19. ábra: A partok közötti különbség a S. spinosulus szélességi méret adatai alapján 

 

 

 

Scheffe test; variable Szélesség (Spreadsheet9) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between MSE 
= 106,71, df = 209,00 

 Var1 {1} - 23 {2} - 13,86 {3} - 20,05 {4} - 22,06 

1 AGKY  0,39 0,96 0,998 

2 CKAL 0,39  0,005 0,00017 

3 FARW 0,96 0,005  0,8 

4 GLYF 0,998 0,00017 0,8  

17. táblázat: A partok közötti különbség a S. spinosulus szélességi méret adatai alapján 

 

 

 A 17. táblázat és a 19. ábra a S. spinosulus szélességi adatai alapján meghatározott, a 

partok között fennálló szignifikáns eltérést mutatják, méghozzá Cape Kalomeria és Glyfadi, 

illetve Cape Kalomeria és Faros West között (F = 8.97, p < 0.05, df = 209). 
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20. ábra: A partok közötti különbség a S. spinosulus hosszúsági méret adatai alapján 

 

 

 

Scheffe test; variable Hosszúság (Spreadsheet10) Probabilities for Post Hoc Tests Error: Between 
MSE = 54,927, df = 209,00 

 Var1 {1} - 20,250 {2} - 12,369 {3} - 15,965 {4} - 16,347 

1 AGKY  0,23 0,74 0,8 

2 CKAL 0,23  0,037 0,025 

3 FARW 0,74 0,037  0,99 

4 GLYF 0,8 0,025 0,99  

18. táblázat: A partok közötti különbség a S. spinosulus hosszúsági méret adatai alapján 

 

 A 18. táblázatban és a 20. ábrán látható, hogy a S. spinosulus hosszúsági adatai is 

szignifikáns eltérést mutatnak Cape Kalomeria és Faros West, illetve Cape Kalomeria és 

Glyfadi között éppúgy, mint ahogy az a szélességi adatoknál is tapasztalható volt (F = 5.38,   

p < 0.05, df=209).  
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5. 3. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

 Megvizsgáltuk a négy parton megtalálható fajok egyedeinek élőhelyi előfordulását is. 

Az eredményeket a 19. táblázat és 21. ábra mutatja. Az összesített adatokat megfigyelve a 19. 

táblázatban láthatjuk, hogy összességében a sziklafelszínen fordult elő több szivacs a négy 

parton. A C. reniformis szinte 50-50%-ban volt jelen a két mikro-élőhelyen mindegyik parton, 

de ezek közül is FARW-en fordultak elő nagyobb arányban. A C. viridis csak FARW-en, a C. 

nucula ezen kívül még GLYF-n is megtalálható volt, mindkét faj kizárólag sziklafelszínen. A 

C. crambe CKAL-ról, a S. spinosulus pedig AGKY-ról hiányzott az aláhajlásokról, 

sziklafelszínen viszont mind a négy parton jelen voltak. A P. ficiformis általában 

sziklafelszínen volt megtalálható – kivéve CKAL-t, mivel onnan hiányzott a faj –, de 

aláhajlásban fordítva, csak egy parton, méghozzá AGKY-n találkozhattunk vele. A S. 

cunctatrix AGKY-n inkább aláhajlásokban volt jelen, míg a T. aurantiumra ez mind a négy 

part esetében igaz volt.  

 

 ALÁHAJLÁS SZIKLAFELSZÍN 

 AGKY CKAL FARW GLYF AGKY CKAL FARW GLYF 

C. reniformis 19 3 68 20 12 1 65 22 

C. nucula 0 0 0 0 0 0 8 29 

C. viridis 0 0 0 0 0 0 1 0 

C. crambe 35 0 9 10 15 14 23 12 

H. hamigera 2 5 9 4 4 10 16 8 

I. variabilis 44 4 17 6 38 26 45 52 

P. ficiformis 26 0 0 0 122 0 3 1 

S. spinosulus 0 1 2 2 4 102 55 47 

S. cunctatrix 32 14 17 7 1 16 15 4 

T. aurantium 60 0 5 2 0 0 0 0 

ÖSSZESEN 218 27 127 51 196 169 231 175 

19. táblázat: A négy parton megtalálható fajok egyedszámai aláhajlásban és sziklafelszínen 

külön-külön és összesítve 
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21. ábra: A négy parton előforduló egyedek százalékos előfordulása aláhajlásban és sziklafelszínen 

 

 A 22. ábrán is látszik, hogy a C. nucula és C. viridis egyik parton sem volt 

megtalálható aláhajlásokban, míg a P. ficiformis csak AGKY-n volt látható ezen az élőhelyen, 

a többi parton egyáltalán nem. A C. crambe, I. variabilis, S. cunctatrix és T. aurantium 

AGKY-n fordult elő a legnagyobb százalékban aláhajlásokban. A S. spinosulus az egyetlen 

faj, amelyik egyáltalán nem volt jelen az aláhajlásokban AGKY-n. A C. reniformis, H. 

hamigera és S. spinosulus inkább FARW-en voltak jellemzőek aláhajlásokban. 

 

 

22. ábra: Aláhajlásban megtalálható fajok egyedeinek százalékos eloszlása az egyes partok között 
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A 23. ábrán a sziklafelszínen található fajok egyedeinek százalékos eloszlása látható a 

partok szerint. Látható, hogy a C. viridis 100%-ban FARW-en, a P. ficiformis pedig szinte 

100%-ban AGKY-n fordult elő sziklafelszínen. A C. nucula és C. reniformis GLYF-n és 

FARW-en volt jelen nagyobb arányban ezen az élőhelyen, a többi fajra viszont főleg a 

CKAL-n és FARW-en való előfordulás volt jellemző. 

 

 

     

 

23. ábra: Sziklafelszínen megtalálható fajok egyedeinek százalékos eloszlása az egyes partok között 
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5. 4. Az egyes partokra vonatkozó, mélységenként elemzett értékek és 

adatok meghatározása 

 

5. 4. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

Bell és Barnes (2000a, 2000b) nyomán a négyzetméterenkénti egyedszámokat 

partonként és mélységenként meghatározva, különböző méretű geometriai alakzattal 

ábrázoltuk a denzitásukat. Így áttekinthetőbb, mely fajok voltak jelen az egyes partokon és 

mélységeken. 

 

  

Part AGKY CKAL FARW GLYF 

Mélység 1m 2m 3m 4m 1m 2m 3m 4m 1m 2m 3m 4m 1m 2m 3m 4m 

CR                 

CN                 

CV                 

CC                 

HH                 

IV                 

PF                 

SS                 

SC                 

TA                 

20. táblázat: Négyzetméterenkénti egyedszámok partonként és mélységenként meghatározva. A 

rövidítések a következők: CR=C. reniformis, CN=C. nucula, CV=C. viridis, CC=C. crambe, HH=H. 

hamigera, IV=I. variabilis, PF=P. ficiformis, SS=S. spinosulus, SC=S. cunctatrix, TA=T. aurantium. Az 

alakzatok magyarázata: 0,0016-0,01 db   0,011-0,03 db  0,033-0,11 db 
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24. ábra: A különböző mélységekben előforduló fajok és azok egyedszámai Agy Kyriakin 

 

 

A 24. ábrán AGKY négy mélységében megtalálható fajokat és azok egyedszámait 

láthatjuk. A P. ficiformis, I. variabilis és T. aurantium voltak a legabundánsabb fajok. 2 és 3 

méteren fordultak elő a legnagyobb egyedszámban. A fentebb említett három faj nem csak 

AGKY-n volt a legabundánsabb, hanem az összesített adatokat tekintve a teljes területen is. 

Ha a mélységenkénti előfordulásukat összehasonlítjuk az összesített mélységi előfordulási 

adatokkal (4. ábra), azt tapasztaljuk, hogy mindhárom faj ugyanazokon a mélységeken fordult 

elő, vagyis a P. ficiformis 2 és 3 méteren, a T. aurantium 1 és 3 méteren, az I. variabilis pedig 

2 és 3 méteren. 
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25. ábra: A különböző mélységekben előforduló fajok és azok egyedszámai Cape Kalomerián 

 

 

A 25. ábrán látható, hogy CKAL-on az I. variabilis, S. spinosulus és a S. cunctatrix 

voltak a legabundánsabb fajok. A fajok mélységenkénti előfordulása 3 és 4 méteren volt a 

leggyakoribb. A négy part összehasonlító elemzésekor kapott eredmények (10. ábra) is azt 

mutatják, hogy a S. spinosulus ezen a parton fordult elő a legnagyobb egyedszámban. Az 

előbb említett három faj CKAL-on belül, mélységenkénti előfordulását összehasonlítva az 

összesített mélységi adatokkal – vagyis a teljes területre vonatkozó, mélységenként kapott 

eredményekkel (4. ábra) – azt tapasztaljuk, hogy a három faj a teljes területre jellemző 

mélységi eloszlást mutatta. Vagyis az I. variabilis 2 és 3 méteren, a S. spinosulus 3 és 4 

méteren, a S. cunctatrix pedig 3 méteren volt a leggyakoribb.   
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26. ábra: A különböző mélységekben előforduló fajok és azok egyedszámai Faros Westen 

 

 

A 26. ábrán láthatjuk, hogy FARW-en a C. reniformis, I. variabilis és a S. spinosulus 

voltak jelen a legnagyobb egyedszámban. A fajok mélységenkénti eloszlását vizsgálva ezen a 

parton a 2 és 3 méter bizonyult a legabundánsabbnak. A teljes területre vonatkozó, 

partonkénti elemzéseket figyelembe véve (10. ábra) azt látjuk, hogy a négy part közül a C. 

reniformis Faros Westen volt jelen a legnagyobb egyedszámban, ami a parton belül előforduló 

fajok között is igaz volt. A teljes területre vonatkozó, mélységenkénti adatokkal összhangban 

(4. ábra), Faros Westen belül, mélységenként vizsgálva a fajokat, a C. reniformis és I. 

variabilis ugyanúgy 2 és 3 méteren fordultak elő a legnagyobb egyedszámban, viszont a S. 

spinosulus nem 3 és 4 méteren, hanem 2 és 3 méteren. 
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27. ábra: A különböző mélységekben előforduló fajok és azok egyedszámai Glyfadin 

 

 

A 27. ábra mutatja, hogy Glyfadin a C. reniformis, I. variabilis és S. spinosulus voltak 

a legabundánsabb fajok. A mélységek közül a parton belül a fajok leginkább 2 és 4 méteren 

fordultak elő. Ezen adatok egyike sem egyezik a teljes területre vonatkozó eredményekkel (4. 

ábra), ugyanis a teljes területen a fajok a 2 és 3 méteres mélységet részesítették előnyben. A 

három leggyakoribb faj közül a S. spinosulus mutatta csak a teljes területre jellemző mélységi 

előfordulást, vagyis 3 és 4 métert. A másik két faj – C. reniformis és I. variabilis – a teljes 

területre jellemző 2 és 3 méteres előfordulás helyett Glyfadin a 2 és 4 méteres mélységben 

voltak jellemzőek.  
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A 28. ábrán a főkomponens analízis segítségével készített biplot látható. A fajok 

egymástól való távolsága a közöttük fennálló kapcsolatot tükrözi. A S. spinosulus és C. 

nucula gyakran együtt fordultak elő, míg a T. aurantiumtól és P. ficiformistól elkülönültek. Ez 

utóbbi két fajt viszont általában együtt találhattuk meg. A C. viridis a többi fajtól elkülönülve 

volt jelen. A többi faj esetében az előzőektől eltérően nem volt tapasztalható szoros kapcsolat.   
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28. ábra: A fajok asszociáltsága partonként és mélységenként főkomponens analízissel. Az ábra a fajok 

egymáshoz való viszonyát mutatja piros jelöléssel, a pontok a számozással pedig a partok mélységenként 

elkülönített csoportjait. Ezek rendre: 1=Faros West, 1 méter; 2=Cape Kalomeria, 1 méter; 3=Glyfadi, 1 

méter; 4=Agy Kyriaki, 1 méter; 5=Faros West, 2 méter; 6=Cape Kalomeria, 2 méter; 7=Glyfadi, 2 méter; 

8=Agy Kyriaki, 2 méter; 9=Faros West, 3 méter; 10=Cape Kalomeria, 3 méter; 11=Glyfadi, 3 méter; 

12=Agy Kyriaki, 3 méter; 13=Faros West, 4 méter; 14=Cape Kalomeria, 4 méter; 15=Glyfadi, 4 méter; 

16=Agy Kyriaki, 4 méter 
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 A főkomponens analízis eredményei nagyban hasonlítanak a hierarchikus osztályozás 

során kapott eredményekhez. FARW, CKAL és GLYF 1 méteres mélysége mindkét analízis 

során egy csoportba került. AGKY 1, 2 és 3 méteres mélységei egy csoportban vannak az 

osztályozás eredményei szerint, és a biploton is közel helyezkednek el egymáshoz. Ehhez a 

csoporthoz legközelebb mindkét vizsgálat során AGKY 4. mélysége áll. CKAL és FARW 1 

méteres mélysége is egy csoportba került, bár a biplot CKAL-2m és GLYF-3m adatokat is ide 

sorolta – ami a dendrogramon is egy csoportban van, de az előző kettőtől távolabb. CKAL-3m 

és GLYF-2m bár a dendrogramon egy nagy csoportban vannak, de azon belül két kisebb 

csoportra különülnek. FARW-2m és FARW-3m esetében szintén hasonló, a biploton is közel 

helyezkednek el egymáshoz és az osztályozás során is egy különálló csoportba tartoznak. 

 

 

 

29. ábra: A fajok partonként és méterenként vizsgált prezenci-abszencia adatai alapján megállapított 

cluster diagram 
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5. 4. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

 A legkisebb térskála szinten is megállapítottuk a fajdiverzitást (H’) és egyenletességet 

(J). Az eredményeket a 21. táblázat tartalmazza. 

  

 
Mélység 

(m) 
N S J H’ 

AGKY 

1 72 6 0,82 2,1 

2 122 7 0,68 1,92 

3 146 7 0,88 2,47 

4 74 8 0,92 2,77 

CKAL 

1 19 3 0,69 1,1 

2 43 5 0,76 1,77 

3 79 5 0,81 1,88 

4 55 5 0,61 1,43 

FARW 

1 14 6 0,9 2,3 

2 135 8 0,7 2,1 

3 163 8 0,84 2,5 

4 46 9 0,88 2,8 

GLYF 

1 6 5 0,97 2,25 

2 82 8 0,82 2,47 

3 50 7 0,8 2,25 

4 88 7 0,92 2,6 

21. táblázat: A négy part biodiverzitás adatai mélységenként. N=egyedszám, S=fajszám, J=egyenletesség, 

H’=fajdiverzitás 

 

 A biodiverzitás értékek legkisebb térskála szinten történő elemzése során kapott 

eredményekből láthatjuk, hogy az adatok eltérnek a partonként meghatározott értékektől. 

AGKY a legszembetűnőbb eltérést 2 méteres mélységben mutatta a teljes parton megállapított 

értékekhez képest, CKAL pedig az 1 és 4 méteres mélységekben. FARW 2 méteren tért el a 

teljes partra jellemző fajdiverzitás értéktől, viszont az egyenletesség ebben a mélységben is 

hasonló volt. GLYF esetében is hasonló a helyzet, a fajdiverzitás 1 és 3 méteren tért el a teljes 

partra jellemző értéktől, viszont az egyenletességi adat csak az első méteren volt valamivel 

magasabb. 
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5. 4. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 A teljes területen megtalálható négy leggyakoribb faj átlagméreteit összehasonlítottuk 

a partokon belül mélységenként nemlineáris statisztikai eljárást alkalmazva (általános lineáris 

modell és Scheffé post hoc teszt). Szignifikáns különbség nem volt tapasztalható egyik parton 

belül sem.  

 

5. 4. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

 Megállapítottuk az egyedek aláhajlásban és sziklafelszínen való előfordulásának 

százalékos arányát a legkisebb térskála szinten.  

A 30. ábráról leolvasható, hogy a C. nucula és C. viridis teljes mértékben hiányoztak 

Agy Kyriakiról, a S. spinosulus pedig kizárólag sziklafelszínen volt megtalálható, méghozzá 4 

méteren. 1 méteres mélységben a fajok nagy része inkább aláhajlásokba, üregekbe húzódott, 

csak a P. ficiformis egyedei voltak jelen nagyobb arányban sziklafelszínen ezen a mélységen. 

2 méteren hasonló a helyzet, viszont itt már a C. reniformis, C. crambe és I. variabilis is 

előfordultak sziklafelszínen. 3 méteren is inkább aláhajlásokba húzódtak a fajok, kivéve a H. 

hamigerát, I. variabilist és P. ficiformist. A S. cunctatrix szinte kizárólag aláhajlásban volt 

jelen, a T. aurantium pedig kizárólagosan ezen a mikro-élőhelyen volt jellemző. 

 

 

30. ábra: Agy Kyriakin megtalálható fajok egyedeinek százalékos eloszlása aláhajlásban és sziklafelszínen, 

az egyes mélységeken 
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 A 31. ábrán látszik, hogy Cape Kalomerián a fajok elsősorban a mélyebb régiókban, 3 

és 4 méteren, sziklafelszínen fordultak elő. A 3 méteres mélységen volt jelen legnagyobb 

egyedszámban a C. reniformis és S. cunctatrix, aláhajlásban és sziklafelszínen egyaránt. 4 

méteren, a jelen lévő fajok sziklafelszínen voltak jellemzőek, kivéve a C. reniformist. A 2 

méteren előforduló fajok nagyobb egyedszámban láthatóak sziklafelszínen, mint aláhajlásban. 

C. nucula, C. viridis, P. ficiformis és T. aurantium egyáltalán nem volt jelen a parton. 

 

 

 

31. ábra: Cape Kalomerián megtalálható fajok egyedeinek százalékos eloszlása aláhajlásban és 

sziklafelszínen, az egyes mélységeken 
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 A 32. ábra a Faros Westen megtalálható fajok egyedeinek százalékos eloszlását 

mutatja az általunk vizsgált két élőhelyen. 2 és 4 méteren főként sziklafelszínen voltak 

jellemzőek a fajok, míg 3 méteren a fajok többségénél 50-50%-os megoszlás volt 

megfigyelhető. A T. aurantium csak aláhajlásban, a C. viridis és P. ficiformis pedig csak 

sziklafelszínen voltak fellelhetők. A S. spinosulus egyedeinek nagy része is sziklafelszínen 

volt látható, csupán néhány egyed volt aláhajlásban.    

 

 

 

32. ábra: Faros Westen megtalálható fajok egyedeinek százalékos eloszlása aláhajlásban és sziklafelszínen, 

az egyes mélységeken 
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Glyfadi egyedeinek eloszlását a két élőhelyen a 33. ábra szemlélteti. A fajok egyedei 

főként sziklafelszínen voltak megtalálhatók, főként 2 és 4 méteren. A C. nucula minden 

mélységben csak sziklafelszínen volt jelen, illetve az I. variabilis, H. hamigera és S. 

spinosulus egyedeinek nagy része is. A S. cunctatrix és T. aurantium ezen a parton is 

aláhajlásokban voltak jellemzők.  

 

 

 

33. ábra: Glyfadin megtalálható fajok egyedeinek százalékos eloszlása aláhajlásban és sziklafelszínen, az 

egyes mélységeken 
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6. Diszkusszió 
 

6. 1. A teljes területre vonatkozó értékek és adatok közlése 
 

6. 1. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása  

 

A teljes területen megtalálható fajok a Mediterráneumban általánosan előfordulnak. A 

szivacsok szesszilis élőlények, a szilárd aljzaton élnek. Így egy adott területen való 

előfordulásukat nagymértékben befolyásolja a szubsztrátum típusa. A vizsgálati helyeken, 

homokos tengerfenéken egyáltalán nem voltak megtalálhatóak, hanem kizárólag sziklás 

felszínen. A legabundánsabb fajok előfordulását a morfológiával és a környezeti tényezők 

szivacsokra gyakorolt hatásával lehet magyarázni. 

A teljes területre jellemző morfológia a kéregbevonatot alkotó és masszív morfológiai 

típus. Néhány méteres mélységekben a hullámzás erőssége hatással van a bentikus élővilágra, 

ezért erős hullámzásnak kitett helyeken általában az előbb említett testfelépítéssel rendelkező 

szivacsok az uralkodóak, a nyugodtabb, gyenge áramlású területeken pedig az elágazó, 

bokorszerű morfológia is megjelenik (Bell és Barnes, 2000b). A fajok igénye eltérő a 

hullámerősségekkel szemben, de általánosan igaz az, hogy erős áramlású területeken kevésbé 

diverz szivacs fauna fordul elő, mint közepesen erős vagy gyenge áramlásnál (Bell és Barnes, 

2000a). Ez azzal magyarázható, hogy az elágazó morfológiájú szivacsokat a hullám 

könnyebben leszakíthatja a felszínről, ezért ezek inkább a mélyebb régiókban telepednek le, 

ahol már gyengébben érezhető a hullámzás ilyen jellegű negatív hatása (Duckworth és mtsai, 

2004). A szivacsoknak ugyanakkor szükségük van az áramló közegre, mivel helytülő 

életmódot folytatnak és szűrögetéssel táplálkoznak, vagyis a testükbe beáramló vízből szűrik 

ki a számukra felhasználható anyagokat – szerves részecskéket, vírusokat, nitrogént, 

szilíciumot (Bell, 2008; Hadas, 2006; Jiménez és Ribez, 2007). A mélységnek és vízáramlás 

erősségének tehát bizonyítottan van hatása a szivacsközösségekre (Bell, 2002).   

A szivacsok morfológiai megjelenése nem állandó, ugyanaz a faj méretében és belső 

struktúrájában eltérő lehet különböző kitettségű területeken (Bell és Barnes, 2000c). Ez 

viszont nem azt jelenti, hogy egy elágazó morfológiát mutató szivacs előfordulhatna 

kéregbevonatot alkotóként. A méretváltozás csak bizonyos kereteken belül lehetséges. Emiatt 

a szivacs morfológiai megjelenése befolyásolja annak előfordulását, bizonyos habitatokban 
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soha nem telepedhet le – egy elágazó morfológia nem lesz jelen magas áramlású területeken 

(Bell és Barnes, 2000b). 

A fentebb említett kétféle morfológián kívül még a füge alak is jellemző volt a területen. A P. 

ficiformis tapintásra rigid, mely szerkezetet a choanosomalis váz biztosítja, melyben a váztűk 

oszlopszerűen helyezkednek el, és ezeket spongin fonalak kusza hálózata szövi át (Hooper, 

2000). Ennek a merev megjelenésnek köszönhetően jól viseli az erősebb hullámokat is.  

A C. viridis, mint a Mediterráneum leggyakoribb fúrószivacsa, a kőzetbe még lárvakorában, a 

saját maga által termelt sav segítségével fúrja magát (Rosell és Uriz, 1992). Mivel 

szimbiontákkal él együtt, annál jobban növekszik, minél naposabb helyen tud elhelyezkedni. 

Fúrószivacs lévén, testének nagy része a sziklában található és csak a be- és kivezető nyílások 

látszódnak a felszínen. Így ezt a fajta morfológiát a hullámzás nem fenyegeti a szivacs 

testének károsításával.    

A gömbölyű morfológiai típusba tartozó egyetlen faj a T. aurantium volt.  

 

6. 1. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

 A teljes területet vizsgálva azt mondhatjuk, hogy diverz szivacs fauna volt jellemző, 

ahol az egyenletesség is magas volt.   

 

6. 1. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 A teljes területen előforduló négy leggyakoribb faj méreteit vettük figyelembe.  

A C. reniformis általában elnyújtott, vesére emlékeztető alakot mutat. Általában nem 

egyenként fordulnak elő, hanem telepekben figyelhetőek meg. A vizsgálati területeimen 

kizárólag az utóbbi eset volt jellemző. Az átlagméret eredményekből pedig az tűnik ki, hogy a 

területeken nem a fajra jellemző általános alak volt megfigyelhető, hanem a kerekdedebb 

formák jelenléte. 

Az I. variabilis általában nagyobb méretű, mint a vizsgálati helyeken előforduló egyedek.  

A P. ficiformis sem mutatta a rá jellemző – 15-20 cm – méretet. Kimondottan kisméretű 

egyedek voltak jelen a területeken, holott a faj az akár 1 m
2
-es nagyságot is elérheti.  

Az általános mérethez a S. spinosulus állt a legközelebb. Ennek a fajnak is nagymértékben 

variál a mérete, de általában 20-100 cm között mozog.  
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6. 1. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

 Az általam vizsgált fajok a sekély víztől kezdve általában néhány tíz méteres 

mélységig fordulnak elő. A megfigyelt mélységekben az aljzatra lejutó fény mennyisége és 

erőssége még nem változik számottevően. Az, hogy a fajok a sziklafelszínen vagy 

aláhajlásban vannak jelen nagyobb arányban, főleg annak a függvénye, hogy tartalmaznak-e 

szimbionta élőlényeket és hogy mennyire képesek ellenállni a vízáramlásnak. Például a C. 

viridis sziklafelszínen fordult elő. Ez magyarázható a vele szimbiózisban élő, fényigényes 

zooxanthellákkal. Kísérleti úton kimutatták, hogy a C. viridis és a tengeri sünök abundanciája 

pozitívan korrelál, az algák és a C. viridis abundanciája között viszont negatív korreláció áll 

fenn. Ahol a tengeri sünök előfordulnak és legelik az algákat, ott a fúrószivacs több fényhez 

jut, és jobban tud nőni. Viszont ez a környezet degradációjához vezet, mivel a fúrószivacs 

bioerózióra képes, vagyis a mészkősziklákat lassan pusztítja (Cebrian és Uriz, 2006a). Ez 

ugyanakkor a meszes vázú élőlények számára kedvező, mivel a szivacs oldott meszet juttat 

vissza a tengerbe. 

A P. ficiformis 83%-ban sziklafelszínen volt jelen. Ez a faj cianobaktériumokkal él 

szimbiózisban, melyek a külső rétegében helyezkednek el és a szivacs színét adják. A 

mélységgel és a fény mennyiségének csökkenésével a szimbionták száma is csökken. Ezért 

van az, hogy a barlangokban és sötétebb, árnyékosabb helyeken előforduló fajok világosabb 

színűek (Chelossi és mtsai, 2004). Az általam megvizsgált fajok mind barnás színűek voltak, 

mivel ezeken a mélységeken az aláhajlásokba is behatol kis mennyiségű fény, így az 

aláhajlásban előforduló fajoknak is lehettek szimbiontái.       

A masszív morfológiájú szivacsok főleg sziklafelszínen fordultak elő, kivéve a C. reniformist, 

melynek egyedei 50-50%-ban voltak jelen sziklafelszínen és aláhajlásban. Ennek a fajnak is 

vannak szimbiontái. Ugyanúgy, mint a P. ficiformis, zooxanthellákkal él együtt. Ezzel a 

morfológiával rendelkező szivacsok váza főként – vagy teljes mértékben – kollagénből épül 

fel. Ellenálló képességük, szívósságuk ennek a struktúrának köszönhető (Hooper, 2000). 

A kéregbevonatot alkotó fajok közül a H. hamigera és I. variabilis sziklafelszínen, a S. 

cunctatrix pedig aláhajlásban fordult elő nagyobb arányban. A C. crambe, a C. reniformishoz 

hasonlóan 50-50%-os megoszlásban volt jellemző a két helyen. A C. crambe növekedése és 

ragadozók elleni védekezésbe fektetett energiája között trade-off kapcsolat áll fenn. A 

kevésbé megvilágított helyeken élő egyedek nagyobb energiát fordítanak védekezésre, emiatt 
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lassabban növekednek, de ugyanakkor magasabb a túlélési esélyük, mint ami a megvilágított 

habitatokban élő egyedekre jellemző (Turon és mtsai, 1998). 

A vizsgálati területeken a T. aurantium kizárólag aláhajlásban volt jelen. Általánosan is 

jellemző ez az előfordulás a szivacsra, de a megvilágított helyeken is találkozhatunk vele. 

Struktúrája stabil, váztűkkel rendelkezik, ezért képes ellenállni a hullámzásnak, mégis a 

védettebb üregekben volt jellemző.  

 

6. 2. A teljes területre vonatkozó, mélységenként elemzett értékek és adatok 

megállapítása 

 

6. 2. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

 A mélységek között nem mindig 

ugyanazokat a fajokat találhatjuk meg. C. 

viridis például csak 4 méteren fordult elő. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 

ezzel a fajjal ennél sekélyebb vízben nem 

találkozhatunk. A többi faj minden 

mélységben képviseltette magát, kisebb-

nagyobb egyedszámban. A legkevesebb 

egyed 1 méteres mélységben volt 

megfigyelhető. Ez a kavicsosság 

mértékével magyarázható, ugyanis a teljes 

területen, 1 méteren főként az aprókavics dominált. Ezeket a hullámzás folyamatosan magával 

sodorja, koptatja, így nem szolgál megfelelő aljzatul a szivacsoknak. Ráadásul az árapály 

zóna is nagymértékben befolyásolja a szivacsközösségeket (Bell, 2002). 2 és 3 méteren volt a 

legdiverzebb a szivacs fauna, ami az állatok megtelepedését és növekedését biztosító 

megfelelő szubsztrátumnak köszönhető. Ezeken a mélységeken a nagyobb méretű (20-60 cm) 

kövek és a sziklatömbök jelenléte dominált. Az ilyen méretű köveket a hullámzás nem 

mozgatja folyamatosan, így a szivacsok meg tudnak rajtuk telepedni, a sziklatömbök pedig az 

árnyékos aláhajlásokat és üregeket biztosítják a szivacsok és egyéb gerinctelenek számára. 

  

26. kép: FARW partvonala, aprókavicsos sekély víz és a 

vízből szinte kiemelkedő sziklatömbök 
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Morfológiai típusok közül a kéregbevonatot alkotók és masszív szivacsok voltak a 

dominánsak a 2, 3 és 4 méteres mélységekben. 1 méteren a fúrószivacs kivételével minden 

morfológia jelen volt, nagyjából egyenlő arányban. A masszív és füge alakú szivacsok a belső 

struktúrájuknak köszönhetően képesek ilyen sekély vízben is megélni, ami igaz a 

kéregbevonatot alkotó fajokra is. Ezek hullámzás elleni védekező stratégiája a sziklákhoz való 

szoros tapadásban rejlik. Előfordulhat azonban, hogy a lárvák nem a legmegfelelőbb aljzathoz 

rögzülnek, aminek eredményeképp a növekvő szivacs el is pusztulhat. Ugyanis ha a lárva – 

ami természetes körülmények között a hullámzás és áramlás következtében néhány napig 

sodródik a vízben – túl erős áramlású területen telepszik le, az egyed növekedése gátolt lesz 

és a túlélése is csökken (Caralt és mtsai, 2007). 

 

 A Kruskal-Wallis statisztikával a mélység fajokra gyakorolt hatását vizsgáltuk. 

Egyetlen fajnál, az I. variabilisnál lehetett megfigyelni szignifikáns eltérést 1 és 2 méter 

között. Ezt a különbséget az okozza, hogy a két vizsgált mélységben az egyedszámok 

egyenletesen oszlanak el, vagyis kicsi a szórásuk.  

 

6. 2. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

 A teljes területre vonatkoztatott, 

mélységenként elemzett biodiverzitási 

adatok azt mutatják, hogy a szivacsfauna 

3 méteren a legdiverzebb. Ezen a 

mélységen, mind a négy parton 

jellegzetesen köves-sziklás a 

tengerfenék. Ezek a szubsztrátumok 

megfelelő élőhelyet biztosítanak az 

állatok számára.  

 

6. 2. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 A nemlineáris statisztikai eljárást (általános lineáris modell és Scheffé post hoc teszt) 

alkalmazva nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést a fajok egyedeinek különböző 

mélységekben mutatott méretüket illetően. Ez valószínűleg azért lehetett, mert ezek a 

27. kép: FARW, 3 méteres mélységben, kisebb sziklákkal 

és neptunfűvel 
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mélységek még nem befolyásolják nagymértékben az állatok méretét, nincs számottevő 

különbség a hullámzás erősségében. Különböző áramlási erősségű területek eltérő 

mélységeiben mutatott növekedési rátát vizsgálták Duckworth és mtsai (2004). Arra a 

következtetésre jutottak a két vizsgált faj esetében, hogy az erős áramlású helyeken inkább a 

10 méteres mélységben növekedtek nagyobb mértékben a szivacsok, míg a közepes és gyenge 

áramlásnál ez 5 méterre volt igaz.     

 

6. 2. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

Az 1 méteres mélységen az egyedek alacsony százalékos előfordulását az élőhelyi 

adottságokkal lehet magyarázni. CKAL, FARW és GLYF aljzata 1 méteren jellegzetesen 

aprókavicsos, csak néhol található kisebb sziklatömb. A sziklás, aláhajlásokat és üregeket 

rejtő aljzat 1 méteren AGKY-ra volt jellemző. 2 és 3 méteres mélységekben már több 

sziklatömb és nagyobb kövek voltak jelen, 4 méteren pedig a homok volt a domináns a déli 

partok esetében, és ismét csak AGKY aljzata volt sziklás, köves ezen a mélységen is. 

A sziklafelszínen elhelyezkedő egyedek is alacsony számban fordultak elő 1 méteren, 

hasonlóan az üregben található egyedekhez. Viszont ebben az esetben a jelenséget azzal lehet 

magyarázni, hogy ezen a mélységen nagyon erős a hullámzás, ami egyik faj túlélésének sem 

kedvez. Ráadásul az 1 méteren jelen lévő aprókavicsokat a hullámzás folyamatosan mozgatja, 

ez pedig nem lenne megfelelő élőhely a szivacsok számára. 

 

A C. nucula és S. spinosulus minden mélységben a sziklafelszínen fordultak elő 

nagyobb arányban – pontosabban az előbb említett faj kizárólag ott fordult elő. Ez ismét a 

szívós struktúrával magyarázható. A C. reniformis is hasonló felépítésű, mint az előző fajok, 

de azokkal ellentétben az aláhajlásokban is sok egyed volt jelen – valamivel kevesebb, mint 

az egyedek fele. 

T. aurantium minden mélységben kizárólag üregekben volt jelen, ahová valószínűleg az erős 

hullámok elől húzódott, hogy az aljzatul szolgáló szikláról való leszakadást elkerülje. A S. 

cunctatrix egyedeinek nagy része fordult elő ezen az élőhelyen – 1 méteren ez a faj is csak 

üregben volt látható. Mindkét faj strukturális felépítése és morfológiája lehetővé tenné a 

sziklafelszínen való előfordulást. Ebben az esetben valószínűleg a két faj áramlással szemben 

mutatott toleranciája a befolyásoló tényező. 
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A P. ficiformis minden mélységben sziklafelszínen volt jelen nagyobb arányban, bár 

aláhajlásokban is előfordult. Mivel ez a faj felszínből kiemelkedő struktúrát mutat, hatással 

lehet előfordulására a hullámzás erőssége. Illetve szimbiontákkal él együtt, melyek igénylik a 

fényt – ugyanakkor nem függ ezektől a túlélése, tehát aláhajlásokba húzódva sem fog 

elpusztulni.  

  

6. 3. Az egyes partok vizsgálata és összehasonlítása 
 

6. 3. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

 Agy Kyriakin nyolc faj volt jelen, melyek közül 

a leggyakoribbak a P. ficiformis, I. variabilis és T. 

aurantium. A part jellegzetessége, hogy a másik 

háromtól eltérően szinte teljesen sziklás az aljzat, ami 

megfelelő szubsztrátumot jelent a szivacsok számára – 

melyek a szikla felszínén, repedéseiben, üregeiben 

egyaránt menedéket találnak. A parton ugyanis a nyári 

hónapokban az északi szél uralkodik, ilyenkor erős 

hullámzás jellemző, így azon fajok és morfológiai 

típusok előfordulása volt jellemző, melyek az erős 

hullámzáshoz megfelelően alkalmazkodtak, vagyis 

külső megjelenésük és belső struktúrájuk is lehetővé 

tette megtelepedésüket. Ezek voltak a kéregbevonatot 

alkotó, füge alakú és masszív szivacsok.  

 Cape Kalomerián hat faj volt megtalálható, ezek közül a S. spinosulus, I. variabilis és 

a S. cunctatrix voltak a leggyakoribbak. A part teljesen más látképet nyújtott, mint AGKY. A 

sekély vízben jellemző aprókavicsos-köves aljzatot sziklatömbök és homok váltotta fel a 

mélyebb régiókban. A hullámzás sokkal gyengébb, mint AGKY-n, bár ez alól természetesen 

kivételt jelent a hullámveréses zóna, ahol az aprókavics volt jellemző.  

 Faros Westen tíz faj fordult elő, melyek közül a leggyakoribbak a C. reniformis, I. 

variabilis és S. spinosulus. Ez a part hasonló adottságokkal jellemezhető, mint CKAL, vagyis 

enyhe hullámzás – mely a hullámveréses zónában erősebb – és aprókavics jelenléte a 

sekélyebb részeken. Az eltérést a sziklatömbök és homokos aljzat mozaikossága jelentette. 

28. kép: AGKY a mélyebb régiókban 
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Több szikla fordult elő ezen a parton CKAL-hoz képest. Az élőhely megfelelő volt mind az 

árnyék-, mind a fénykedvelő fajok számára.  

 Glyfadin kilenc szivacsfajjal találkoztunk. Ezek közül az I. variabilis, S. spinosulus és 

C. reniformis voltak a leggyakoribbak. Tulajdonságaiban főleg CKAL-ra és FARW-re 

hasonlított ez a part, de a tengerfenék felépítésében mutatott némi hasonlóságot AGKY-val. 

Az aljzat ugyanúgy aprókavicsos az első méteren, ahol a hullámerősség hatással van a 

bentikus élőlényekre, mint ahogy az megfigyelhető volt CKAL és FARW esetében is. Viszont 

a mélyebb régiókban sziklás és köves aljzat volt jellemző. Ezek megfelelő szubsztrátumot 

nyújtanak a szivacsok számára. 

Az utóbbi három part mindegyikén – hasonlóan a 6. 1. 1. és 6. 2. 1. pontban említett 

eredményekhez – a kéregbevonatot alkotó és masszív struktúrák voltak az uralkodó 

morfológiai típusok. A magyarázat ezen típusok előfordulására is hasonló. 

 

 Megvizsgálva a fajok partok közötti elkülönülését, négy faj esetében láttunk 

szignifikáns különbséget. A C. nucula AGKY és GLYF, illetve CKAL és GLYF között 

mutatott eltérést. AGKY-n és CKAL-on egyáltalán nem fordult elő ez a faj, pedig a 

megtelepedéséhez és túléléséhez szükséges szubsztrátum biztosított volt. Valószínűleg a faj 

előfordulását más környezeti tényező befolyásolja. GLYF-n a legnagyobb denzitást mutatta, 

ami összhangban áll a part tengerfenéki adottságaival. A P. ficiformis, S. spinosulus és T. 

aurantium AGKY és CKAL között mutatott szignifikáns eltérést. Adottságait tekintve ez a két 

part tért el egymástól a leginkább. AGKY inkább sziklás, néhol megszakítva az aljzat köves 

részekkel, CKAL-on viszont a nagyobb (10-50 cm) kövek és sziklatömbök jelenléte volt 

jellemző, illetve homokos aljzat. P. ficiformis és T. aurantium AGKY-n volt a 

legabundánsabb, CKAL-on viszont nem voltak jelen ezek a fajok. A S. spinosulus ugyan 

megtalálható volt AGKY-n is, de CKAL-on volt a legabundánsabb.           

 

6. 3. 2. Biodiverzitás értékek megállapítása 

 

A négy vizsgált part közül Glyfadi rendelkezett a legdiverzebb szivacsfaunával, ahol 

az egyenletesség is a legmagasabb volt, de Faros Westen és Agy Kyriakin is közel azonos 

diverzitás mutatkozott. A legkevesebb fajt és a legalacsonyabb diverzitást Cape Kalomerián 

találtuk. Faros Westen és Agy Kyriakin hasonló az élőhelyek eloszlása, vagyis AGKY-n főleg 

szikla fordult elő, FARW-en pedig sziklatömbök, neptunfű és homok váltakozása volt 
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jellemző. Ezzel szemben GLYF-n jobban eloszlottak a habitatok, vagyis volt aprókavicsos 

rész, kisebb-nagyobb kövek, sziklák, nagyobb sziklatömbök és moszatfű. 

 

6. 3. 3. Átlagméretek meghatározása 

 

 A négy leggyakoribb faj egyedeinek szélességi és hosszúsági adatait külön-külön 

elemezve megvizsgáltuk a partok között. A mélységenkénti vizsgálattal ellentétben a partok 

között már tapasztalható volt szignifikáns eltérés három kulcsfaj egyedeinek méretében.  

A C. reniformis mind szélességi, mind hosszúsági adatait tekintve szignifikáns eltérést 

mutatott AGKY és CKAL, illetve AGKY és FARW között. AGKY-n a legnagyobb 

átlagmérettel rendelkeztek, FARW-en kisebbel, míg CKAL-on a legkisebbel. Erre a fajra 

nagyon lassú növekedés jellemző, mivel energiáinak nagy részét a strukturális elemek 

(kollagén rostok) képzésébe fekteti. Ezáltal lassabban nő, de masszívabb testfelépítést tud 

létrehozni, így sokkal ellenállóbb lesz a biológiai és fizikai hatásokkal szemben (Garrabou és 

Zabala, 2001). 

Az I. variabilis csak hosszúsági adataiban mutatott szignifikáns különbséget, méghozzá 

AGKY, FARW és GLYF partokon CKAL-val szemben, illetve FARW és GLYF között. 

CKAL-on a legnagyobb hosszúsági méretet érték el az egyedek. Itt csak 4 méteren és az alatt 

volt tapasztalható homok jelenléte, FARW-en és GLYF-n 2 és 3 méteres mélységekben is, bár 

ez FARW esetében dominánsabb volt. Valószínűleg a faj nem kedveli a homokkal felkavart 

habitatokat, illetve az erős hullámzást, mivel AGKY-n is kis méretet értek el, ahol viszont 

nem a homokos aljzat, hanem az erős hullámok jelenthetnek gondot. 

A S. spinosulus a szélességi és hosszúsági adataiban is mutatott szignifikáns különbséget 

CKAL és FARW, illetve CKAL és GLYF között. CKAL-on volt a legkisebb az egyedek 

mérete, míg FARW-en és GLYF-n hasonló méretűek voltak. Mivel ez a faj általában 20 cm, 

vagy annál nagyobb, biztosabb, stabilabb aljzatra van szüksége, mint a CKAL-ra jellemző 10-

50 cm-es kövek. Ez a szivacs masszív morfológiai típusba tartozik, a szikla felszínéből 

kiemelkedik és ahhoz – a szivacs teljes testéhez képest – csak egy kis résszel kapcsolódik. 

FARW-en és GLYF-n jóval több sziklatömb volt megtalálható, ami valószínűleg jobb 

szubsztrátumot jelent a szivacs számára, mint a nagyobb kövek.    
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6. 3. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

 Összességében mind a négy parton a sziklafelszínen fordult elő több faj.  

A kéregbevonatot alkotó fajokra – C. crambe, I. variabilis, S. cunctatrix – a sziklafelszíni 

előfordulás volt jellemző, aláhajlásban mindegyik AGKY-n volt jelen nagyobb arányban. Ez 

igaz volt a P. ficiformisra is, mely sziklafelszínen domináns, de AGKY-n üregben is 

előfordult. Ez azzal is magyarázható, hogy a leginkább sziklás, üregekben és barlangokban 

gazdag part AGKY volt, illetve ez a part a leginkább kitett, az erős hullámzás elől üregekben 

húzódnak meg a fajok – még azok is, amelyek struktúrája rigid, ellenálló. 

A T. aurantium csak üregben fordult elő – CKAL kivételével, ahol a faj egyáltalán nem volt 

jelen. Ez a faj jól tűri az iszap- és homoklerakódást a testén, így akár ezen a parton is 

előfordulhatott volna. 

 

6. 4. Az egyes partokra vonatkozó, mélységenként elemzett értékek és 

adatok meghatározása 

 

6. 4. 1. Fajlista, egyedszámok és a morfológiai típusok meghatározása 

 

 A főkomponens analízis és hierarchikus osztályozás megmutatja a fajok egyedeinek 

előfordulását a partokon és mélységeken mutatott eloszlásuk szerint, vagyis mely fajok 

fordulnak elő együtt, és a denzitások alapján mely élőhelyek sorolhatóak egy csoportba. A T. 

aurantium és P. ficiformis együttes előfordulása főként AGKY-n volt jellemző. A part kellően 

sziklás volt, viszont a másik három parton is voltak ilyen jellegű részek, ezzel ellentétben a 

fajok CKAL-on egyáltalán nem fordultak elő, a másik két parton pedig csak kis 

egyedszámban. Talán a két faj az erősebb áramlású, magas energiájú területeket kedveli. A C. 

nucula és S. spinosulus jellegzetesen csak sziklafelszínen voltak jelen. Ehhez a két fajhoz 

közel helyezkedik el a C. viridis is, ami szintén csak napfényes helyen fordult elő a vizsgálati 

területen. A másik öt faj – C. crambe, I. variabilis, S. cunctatrix, C. reniformis és H. 

hamigera – nem mutatott ilyen éles elkülönülést az élőhelyi előfordulásban, minden parton 

jelen voltak, igaz nem minden mélységben.  

 AGKY 1, 2 és 3 méteres mélységének egy csoportba sorolását a hasonló adottságokkal 

lehet magyarázni. Mindhárom mélységen a sziklás aljzat volt jellemző. Ehhez a csoporthoz 
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közel helyezkedett el a part negyedik mélysége, ami annyiban eltért az előzőektől, hogy már 

nem volt annyira összefüggő a sziklás tengerfenék, hanem találtunk helyenként homokos-

kavicsos részeket is. Hasonló struktúra jellemezte GLYF-t 2 és 4 méteren – ami a 

dendrogamon is látszik – vagyis az uralkodó sziklás aljzat kavicsos-köves részekkel 

megszakítva. GLYF 2 méteren mutatott látképéhez hasonló volt jellemző CKAL-on 3 

méteren – vagyis a nagyméretű kövek domináns előfordulása –, viszont ez a dendrogramon 

nem látszódik egyértelműen. FARW és CKAL aljzata 4 méteren nagyon hasonló volt – 

homokos, kisebb-nagyobb sziklákkal mozaikoltan –, ami szintén elmondható FARW, CKAL 

és GLYF 1 méteres mélységéről, ahol főleg az aprókavics dominált. FARW-en 2 és 3 méteren 

a homok volt az uralkodó, nagyméretű sziklatömbökkel együtt.  

 AGKY-n az első három méteren a P. ficiformis és T. aurantium volt jellemző – a két 

faj, ami a másik három parton csak sokkal kisebb egyedszámban volt jelen. Az előbbi faj 

felépítése rigid, jól ellenáll a hullámzásnak, az utóbbi pedig kivétel nélkül csak üregekben volt 

jelen. A többi faj inkább a 3 és 4 méteres mélységben fordult elő. 

 CKAL-n a nagyobb kövek domináltak, ami nem mindegyik fajnak jelent megfelelő 

szubsztrátumot. A fajok itt is inkább a mélyebb régiókban vannak jelen – az első méter 

ugyanis aprókavicsos volt, nem megfelelő aljzat a szivacsok számára, 2 méteren pedig kövek 

voltak jellemzőek. 

 Hasonló a helyzet FARW-en is, 

az első méter itt is aprókavicsos volt, a 

negyedik pedig szinte csak homokos, az 

itt előforduló fajok minden szabad 

szubsztrátumot igyekeztek elfoglalni. 

Éppen ezért 2 és 3 méteren voltak 

jellemzőek a fajok, ahol a sziklák és 

nagyobb kövek biztosították a megfelelő 

aljzatot a szivacsok számára.  

 GLYF-n a 2 és 4 méteres 

mélységben fordult elő a legtöbb faj. Ez 

a két mélység hasonlított leginkább AGKY-ra. Hasonlóan az előző két parthoz, az első 

méteren itt sem volt tapasztalható sok faj, és itt is főként kéregbevonatot alkotó és masszív 

morfológiai típusba tartozó fajok voltak jelen.  

 

 

29. kép: S. spinosulus egy egyede FARW-en, 3 méteres 

mélységben 
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6. 4. 2. Biodiverzitás értékek meghatározása 

 

 A fajdiverzitás és egyenletesség adatok jól tükrözik az előzőekben 

megfogalmazottakat. Egyedül FARW-en tapasztalhattunk eltérést, ugyanis a diverzitás 

értékek alapján a 3 és 4 méteres mélység bizonyult a legdiverzebbnek, magas 

egyenletességgel. Ezzel szemben a 2 méteres mélység kisebb fajdiverzitással és 

egyenletességgel rendelkezett. 

 

6. 4. 3. Átlagméretek megállapítása 

 

 A hosszúsági és szélességi adatok összehasonlítása a parton belül – a mélységek és 

partok közötti összehasonlítástól eltérően – nem mutatott szignifikáns különbséget egyik part 

esetében sem. Egy parton belül ugyanis ezek nagyon kis mélységek, nem jelentős az eltérés a 

mélységi jellemzők között. A hullámzás erőteljesen érezhető a hullámveréses zónában, de 

ugyanakkor a következő mélységekben sem elhanyagolható az erőssége.  

 

6. 4. 4. A fajok egyedeinek előfordulása két eltérő mikro-élőhelyen (aláhajlás-

sziklafelszín) 

 

 A 30. ábrán láthatjuk AGKY 

szivacsfajainak élőhelyi 

előfordulását. A fajok minden 

mélységben főként aláhajlásokban 

fordultak elő – a T. aurantium és S. 

cunctatrix csak ezeken a helyeken 

voltak megtalálhatóak –, mivel a 

part erős hullámzásnak kitett. A S. 

spinosulus kizárólag, a P. ficiformis 

egyedeinek pedig nagy aránya 

minden mélységben sziklafelszínen 

volt jelen – az utóbbi faj rigid felépítésének és a váztűk szerkezetének köszönhetően. A C. 

reniformis a S. spinosulushoz hasonló struktúrát mutat – kollagén nagyarányú jelenléte –, 

30. kép: Agy Kyriaki látképe 
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viszont egyedeinek mintegy fele aláhajlásban is előfordult, nem csak sziklafelszínen. A 30. 

képen AGKY látképe látható.  

 A 31. ábrán CKAL fajonkénti élőhelyi eloszlását láthatjuk. A fajok főként a mélyebb 

régiókban fordultak elő, sziklafelszínen. 1 és 2 méteres mélységben is ezen az élőhelyen 

voltak jellemzőek, a kéregbevonatot alkotó és masszív szivacsok egy része. 

 A 32. ábrán a FARW-re jellemző eloszlást láthatjuk. 2 és 3 méteren volt a legtöbb 

egyed, 2 méteren egyértelműen sziklafelszínen, 3 méteren viszont a fajok egyedei 50-50%-

ban mindkét élőhelyen megtalálhatók. A P. ficiformis, I. variabilis és S. spinosulus ismét a 

sziklafelszínen fordultak elő nagyobb egyedszámban, a T. aurantium pedig kizárólag 

aláhajlásban. 

 A 33. ábrán a GLYF-n előforduló fajok egyedeinek százalékos megoszlása látható az 

élőhelyek között. A fajok a legmagasabb diverzitást 2 és 4 méteres mélységben mutatták, itt 

főként sziklafelszínen voltak jellemzőek, holott ezekben a mélységekben az üreges, 

aláhajlásokkal teli sziklatömbök előfordulása is jellemző volt. 
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6. 5. Kitekintés 
 

 A szivacsok előfordulása és a környezeti tényezők rájuk gyakorolt hatása a 

természetvédelemmel és taxonómiával foglalkozók számára központi kérdés. A szivacsok 

fontos tagjai a bentikus közösségeknek, szűrögető tevékenységükkel és a védelmi céllal 

termelt másodlagos anyagcsere termékek révén befolyásolják a többi élőlény előfordulását a 

közösségben.  

A gazdaság és a természetvédők számára is fontos ezeknek az állatoknak a mélyrehatóbb 

ismerete, ugyanis az általuk termelt anyagok a humán gyógyászatban kiválóan 

felhasználhatóak és olcsóbban hozzájuk lehet jutni, mint mesterséges módon előállítani ezeket 

az anyagokat. Viszont a hatékony kinyerési módszerek kidolgozásához ismerni kell a fajok 

élettanát és ökológiai igényeit. Minden faj másképp reagál a környezeti tényezőkre, ezeket 

figyelembe kell venni szivacstenyészetek létrehozásánál.  

Ezen kívül a szivacsok az egyik legkiválóbb indikátorfajok, és szűrögető életmódjuk révén 

folyamatosan tisztítják a tengert.  

 Az Archipelagos célkitűzéseinek részét képezhetné a környezeti tényezők fajokra 

gyakorolt hatásának vizsgálata. A folyamatos monitorozás során gyűjtött adatok, mérések 

adottak, már csak a hullámerősség, fényintenzitás mértékét kellene meghatározni a különböző 

mélységekben. Mélyebb régiók vizsgálata palackos merülések során lenne kivitelezhető. A 

hullámerősség mérése például azonos térfogatú és tömegű gipsztömbök használatával lenne 

lehetséges, melyeket eltérő adottságú partok vizsgált mélységeibe helyeznek el meghatározott 

időre (Meroz-Fine és mtsai, 2005). A vizsgálati idő letelte után (néhány hét) a vizsgálati 

területekről összegyűjtött gipsztömbök tömegének változásából következtetni lehet a 

hullámzás erősségére. Az azonos fajok különböző mélységekben vagy mélység-

intervallumokban történő vizsgálatával pontosabb ismeretekre tehetnének szert a területen 

előforduló fajokat illetően.  
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7. Összefoglalás 

Az Archipelagos – Institute of Marine Conservation – a tengeri és szárazföldi 

élőhelyek elkötelezett természetvédője. Létrejöttük elsődleges célja a természetes élőhelyek 

és az ott előforduló élőlények megőrzése, védelme a destruktív emberi behatásokkal szemben. 

A hatékony védelem tengeri természetvédelmi terület alapításával kivitelezhető, amihez 

viszont ismerni kell a terület pontos fajdiverzitását és a fajok abundanciáját. 

A projekt részeként a szivacsok faj- és egyedszámát, méretét, illetve élőhelyi 

előfordulását vizsgáltam vízalatti vizuális módszerrel négy partszakaszon, négy mélységben. 

A méret vizsgálatához az egyedek szélességi és hosszúsági adatait használtam fel, élőhelyi 

előfordulásuk vizsgálatához pedig két paramétert vezettem be: aláhajlás és sziklafelszín. 

Célom a szivacsfauna felmérése a fentebb említett szempontok alapján és az eredmények 

összehasonlítása a partok és mélységek között.   

A vizsgálati területen előforduló tíz faj eltérő mélységekben és élőhelyen volt 

fellelhető. Leggyakoribb fajok a C. reniformis, I. variabilis és S. spinosulus volt. 

Összességében 3 méteren volt a legdiverzebb a szivacsfauna, a partokat összehasonlítva pedig 

Glyfadin. A sekély vízi erős hullámzás miatt legnagyobb arányban a kéregbevonatot alkotó és 

masszív morfológiai típusba sorolható szivacsok voltak jelen. A négy leggyakoribb faj 

átlagmérete kisebb volt, mint ami általában jellemző a fajokra, és szignifikáns eltérést 

méretben a partok között mutattak, mélységek között nem.  

Az endoszimbiontákkal együtt élő fajok főleg sziklafelszínen fordultak elő. 1 méteres 

mélységben leginkább aláhajlásokban voltak jelen, az erős hullámzás miatt. A S. cunctatrix és 

T. aurantium aláhajlásokban, a C. nucula, C. viridis és S. spinosulus sziklafelszínen fordult 

elő nagyobb arányban. 

A fajösszetétel közötti különbséget a különböző mélységekben is vizsgáltuk. 1 

méteren a P. ficiformis, 2 méteren a C. reniformis, 3 méteren az I. variabilis, 4 méteren pedig 

a S. spinosulus a leggyakoribb fajok.  

 A fajok egyedszámait vizsgálva szignifikáns eltérést tapasztalhattunk mind a partok, 

mind pedig a mélységek között – bár ez utóbbi esetben csak egyetlen fajnál. Az ilyen sekély 

vízben ugyanis még nem olyan jelentős a környezeti tényezők szivacsokra gyakorolt hatása 

közötti különbség. 
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7. Summary 
 

Archipelagos – Institute of Marine Conservation – is comitted to conservation of the 

marine and terrestrial  environments. The primary aim of the Institute is to protect natural 

habitats and their wildlife from destructive human impacts. The establishment of a Marine 

Protected Area is required in order to carry out effective protection. This process needs to 

assess the biodiversity and abundance of species.  

As part of the project I was investigating the diversity, abundance, size and habitat 

occurence of sponge species using an underwater visual census survey technique . For sponge 

measurement, I used the species width and length dimensions. For habitat occurence I used 

two parameters: undersides and boulders. The aim of this project was to survey the sponge 

fauna under the angles mentioned above and to compare the results between sites and depths. 

The ten species at the study sites were located at different depth and habitats. The most 

abundant species were the C. reniformis, I. variabilis and S. spinosulus. The diversity of the 

sponge fauna was highest at the 3 meter depth interval, and between the sites at Glyfadi. Due 

to the nature of the wave force acting upon this particular coastline, the most frequent 

morphologies were of the encrusting and massive variety. The average size of the four most 

frequent sponges were smaller than average, and significant differences in size were shown 

between sites. However no significant differences in the size of colonies were apparent across 

the depth intervals. 

Species living together with symbionts were generally located on rock surfaces that 

were in direct illumination from sunlight and therefore benefitted from access to increased 

light availability. At the 1 metre depth interval, species commonly occured in rock crevices as 

a result of increased wave action at the shallower depths. S. cunctatrix and T. aurantium 

preferred crevices, while C. nucula, C. viridis and S. spinosulus preferred rock surfaces at 

each depth and site.  

In addition, the difference in species composition between depth intervals were also 

examined. The results show the most abundant species at 1 metre was P. ficiformis, at 2 metre 

C. reniformis, at 3 metre I. variabilis and at 4 metre S. spinosulus. 

Significant differences were also manifested between sites and depths when the 

abundance of the species were investigated – although in the latter case just one species. In 

shallow water the differences between the influence of environmental factors on sponge fauna 

is not so remarkable. 
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