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Annotation: 

On two Croatian islands, Veruda and Ugljan, cyanobacterial communities and their 

composition were surveyed. The cyanobacterial composition in the splash zone was examined 

in horizontal and vertical directions. Statistical analysis shows the vertical gradient as the 

strongest one on the contrary the horizontal distribution does not reflect any pronounced 

differences between the islands. The species diversity and distribution is not dependent on the 

orientation of the locality toward the cardinal points. The study highlights the importance of 

high-density sampling in the vertical and also the horizontal direction for covering sufficiently 

the species richness of the site. 
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