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Περίληψη 
 
Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου αποτελείται από ένα πλήθος νησιών με μεγάλη 

ποικιλία ως προς την έκταση, την γεωλογική τους ιστορία και τις παλαιογεωγραφικές 

τους σχέσεις με τα γύρω νησιά και τις ηπειρωτικές περιοχές. Κατά συνέπεια η 

κατανομή και διαφοροποίηση ενός οργανισμού στο χώρο αυτό εξηγείται ανάλογα με 

την ικανότητα διασποράς που τον διακρίνει αλλά και του χρόνου παρουσίας του στην 

περιοχή μέσω φαινομένων διασποράς, βικαριανισμού και συνδυασμού των παραπάνω 

γεγονότων και της επίδρασης του ανθρώπου. 

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε με ραγδαίο ρυθμό το ενδιαφέρον τον ερευνητών 

για εξελικτικές μελέτες στην περιοχή του Αιγαίου με την χρήση μιτοχονδριακού 

DNA. Οι μελέτες αυτές αφορούν διάφορα τάξα που εξαπλώνονται στην περιοχή 

μελέτης : χερσαία μαλάκια, ισόποδα, σκορπιοί, ποταμοχελώνες, βατράχια, σαύρες, 

θηλαστικά. Μέχρι σήμερα καμία φυλογενετική μελέτη που να αφορά φίδια δεν έχει 

εκπονηθεί στην περιοχή του Αιγαίου.  

Στη Κρήτη, σήμερα, απαντούν 4 είδη φιδιών (Zamenis situlus, Hierophis 

gemonensis, Natrix tessellatα, Τelescopus fallax,). Οι οργανισμοί που συνιστούν την 

υπόλοιπη ερπετοπανίδα της Κρήτης είναι εφτά είδη σαυρών, ενός είδους  

ποταμοχελώνας και τρία είδη αμφιβίων. Μέχρι σήμερα, από φυλογεωγραφικές 

μελέτες που αφορούν τα περισσότερα από τα παραπάνω είδη προκύπτει ότι η 

ποταμοχελώνα Mauremys rivulata και τουλάχιστον 4 είδη σαύρας, Tarentola 

mauritanica, Ablepharus kitaibelii, Hemidactylus turcicus και Chalchides ocellatus 

έποίκισαν το νησί της Κρήτης πρόσφατα, ενώ ένα αμφίβιο (Pelophylax cretensis) και 

δύο είδη σαύρας (Cyrtopodion kotschyi, Podarcis erhardii) φαίνεται να είναι 

παλαιότεροι κάτοικοι του νησιού. Επομένως η προέλευση των φιδιών της Κρήτης και 

ο τρόπος που αποίκισαν το νησί παραμένουν αδιευκρίνιστα. Σκοπός της εργασίας 

αυτής είναι η διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ των διάφορων 

πληθυσμών του κάθε είδους φιδιού της Κρήτη, με άλλους πληθυσμούς από την 

ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και η σύγκριση των φυλογεωγραφικών 

τους προτύπων με την χρήση αλληλουχιών του γονιδίου που κωδικοποιεί την 

πρωτεΐνη του κυτοχρώματος β (cyt b) του μιτοχονδριακού γονιδιώματος.  

Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν την μονοφυλετικότητα των ειδών Z. situlus, H. 

gemonensis και N. tessellata όχι όμως του είδους T. fallax. Σε αντίθεση με τα 

υπόλοιπα μονοτυπικά είδη, το είδος T. fallax παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία σε 

χαρακτήρες που αφορούν την μορφολογία του, τόσο στην περιοχή του Αιγαίου (5 
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υποείδη), όσο και στην υπόλοιπη ανατολικότερη περιοχή εξάπλωσης του είδους. 

Ωστόσο οι διαφορές αυτές δεν δικαιολογούν την ταξινομική τους διαφοροποίηση. Οι 

φυλογενετικές συγγένειες που αφορούν το είδος αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των 

υποειδών, είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντιπροσωπεύουν μονοφυλετικές ομάδες και πρέπει 

να αναθεωρηθούν υπό το φως τω νέων αυτών ενδείξεων. 

Η ανάλυση των αλληλουχιών οδήγησε στο να καταλήξουμε σε ομαδοποιήσεις 

ατόμων, του κάθε είδους, σε κλάδους με/ή χωρίς γεωγραφική συνάφεια. Οι 

εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις και η χαμηλή στατιστική υποστήριξη μεταξύ των 

κλάδων αυτών, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μία ασφαλή προσέγγιση των πιθανών 

σχέσεων μεταξύ αυτών στηριζόμενοι αποκλειστικά στα μοριακά δεδομένα. Παρόλα 

αυτά μία πρώτη προσέγγιση μπορεί να γίνει μέσα από το σύνολο των δεδομένων που 

αφορούν την περιοχή (παλαιογεωγραφία και παλαιοκλιματολογία). 

 Η σημερινή κατανομή των Z. situlus και H. gemonensis έχει επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές αλλαγές που επικράτησαν κατά το Πλειστόκαινο. Ο 

χώρος διαφοροποίησης των ειδών αυτών είναι η Ευρώπη. Η διαειδική διαφοροποίηση 

των Z. situlus και H. gemonensis έγινε πριν 5-7 και 8-9 εκ. χρόνια αντίστοιχα. Οι 

ψυχρές περίοδοι είχαν σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση των πληθυσμών τους προς τα 

νότια και ανατολικά. Ωστόσο η Κρήτη παρέμενε απομονωμένη. Οπότε τα είδη αυτά 
εποίκισαν την Κρήτη πρόσφατα με πιο πιθανή ερμηνεία για την παρουσία τους στην 

Κρήτη την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Το φυλογεωγραφικό πρότυπο, που αναδείχθηκε για τα είδη Ν. tessellata και T. 

fallax, αντιστοιχεί στην Κατηγορία Ι κατά Avice (2000): βαθιά γενεαλογικά δέντρα 

με τις κύριες γενεαλογικές γραμμές σε αλλοπατρία. Η αντιστοιχία των κύριων 

κλάδων με περιοχές που γνωρίζουμε από την παλαιογεωγραφία ότι είχαν διαχωριστεί 

μεταξύ τους (Ηπειρωτική Ελλάδα – Νότιες Κυκλάδες – Κρήτη – ανατολικό Αιγαίο) 

φανερώνει ότι η σημερινή κατανομή και διαφοροποίηση των N. tessellatα και T. 

fallax στην περιοχή του Αιγαίου, είναι κυρίως αποτέλεσμα βικαριανιστικών 

φαινομένων. Η διερεύνηση της περιόδου και του τρόπου με τον οποίο έγινε η 

εξάπλωση στο χώρο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο για να ερμηνευτεί η 

σύγχρονη κατανομή τους και η παρουσία τους στο νησί της Κρήτης κρίνεται 

απαραίτητη η προσθήκη (α) καινούργιων δειγμάτων,  (β) άλλων μοριακών δεικτών 

και (γ) στοιχείων της μορφολογίας και οικοφυσιολογίας των οργανισμών. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.2 Φυλογεωγραφία 

Η φυλογεωγραφία είναι το πεδίο έρευνας που ασχολείται με τις αρχές και τις 

διαδικασίες που καθορίζουν τα γεωγραφικά πρότυπα των γενεαλογικών γραμμών 

εντός και μεταξύ στενά συγγενικών εξελικτικά ειδών. Με άλλα λόγια, ο χώρος και ο 

χρόνος είναι οι δύο συνδεδεμένοι άξονες της φυλογεωγραφίας πάνω στους οποίους, 

υπό ιδεατές συνθήκες αποτυπώνονται οι ιδιαίτερες γενεαλογίες των γονιδίων (ή 

ειδών) που μας ενδιαφέρουν. H ανάλυση και επεξήγηση της κατανομής των 

γενεαλογιών αυτών απαιτούν συνήθως εκτενή δεδομένα πολυποίκιλων εξελικτικών 

συνιστωσών (ηθολογία, δημογραφία, πληθυσμιακή και μοριακή γενετική, ιστορική 

γεωγραφία, παλαιοντολογία, φυλογένεση) (Avise 2000). 

Ως παρακλάδι της βιογεωγραφίας, η φυλογεωγραφία προσπαθεί να μελετήσει και 

να ερμηνεύσει τη σύγχρονη γεωγραφική κατανομή των διαφόρων εξελικτικών 

γραμμών των οργανισμών και τον τρόπο που ιστορικές διαδικασίες έχουν επηρεάσει 

την εξάπλωση και την εξέλιξη των οργανισμών. Για παράδειγμα ο βικαριανισμός και 

η διασπορά είναι δύο παράγοντες που καθορίζουν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, 

την προέλευση του χωρικού διαχωρισμού των ταξινομικών μονάδων. Υπό 

βικαριανιστικές συνθήκες, οι πληθυσμοί ή ανώτερες ταξινομικές μονάδες 

διαχωρίζονται όταν λίγο έως πολύ η συνεχής κατανομή της προγονικής μορφής 

κατακερματίζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως φαινόμενα ορογένεσης, 

σπασίματα ηπειρωτικών μαζών, ευστατικά φαινόμενα (Croizat et al., 1974; Nelson & 

Platnick, 1981; Myers & Giller, 1988). Κατά τη διασπορά, μια ταξινομική μονάδα 

αποκτά τη σημερινή της κατανομή μέσω ενεργητικής ή παθητικής διασποράς από ένα 

ή περισσότερα προγονικά κέντρα προέλευσης (Briggs, 1974). Ο βικαριανισμός και η 

διασπορά είναι ιστορικά φαινόμενα, ο σχετικός ρόλος των οποίων στις διάφορες 

περιπτώσεις μπορεί να σταθμιστεί στο πλαίσιο της φυλογενετικής ανάλυσης. Στην 

πιο απλή της μορφή, η φυλογεωγραφία ασχολείται με τη χωρική κατανομή των 

απλοτύπων, των οποίων οι φυλογενετικές σχέσεις είναι γνωστές ή μπορούν να 

εκτιμηθούν (Avise 2000). 
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1.2 Φυλογένεση και μοριακές τεχνικές 

Τα είδη αποτελούνται από γεωγραφικά δομημένους πληθυσμούς, μερικοί από 

τους οποίους μπορεί να έχουν μικρή ή καθόλου γενετική επαφή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Άλλα είδη πάλι χαρακτηρίζονται από σχετικά πρόσφατη επέκταση της 

κατανομής τους, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί τους να συνδέονται πολύ στενά μεταξύ 

τους. Οι κατηγορίες των φυλογενετικών σχέσεων που παρατηρούνται σε ζευγάρια 

αδελφών πληθυσμών (ομάδα), όταν εξετάζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 

από την στιγμή που διαχωρίστηκαν από τον αρχικό πληθυσμό είναι τρεις (Hickman et 

al., 2005): 

1) μονοφυλετικότητα: μία μονοφυλετική ομάδα περιέχει τον πιο πρόσφατο κοινό 

πρόγονο όλων των μελών της ομάδας και όλους τους απογόνους τους. 

2) παραφυλετικότητα: μία παραφυλετική ομάδα περιλαμβάνει τον πιο πρόσφατο 

κοινό πρόγονο όλων των μελών της ομάδας και μερικούς αλλά όχι όλους τους 

απογόνους. 

3) πολυφυλετικότητα: μία πολυφυλετική ομάδα δεν περιλαμβάνει τον πιο πρόσφατο 

κοινό πρόγονο όλων των μελών της ομάδας και επομένως απαιτεί να έχει η ομάδα 

τουλάχιστον δύο διαφορετικές απαρχές (εικόνα 1.2.1). 

 

 
Εικόνα 1.2.1: Σχέσεις μεταξύ φυλογένεσης και ταξινομικών ομάδων όπως υποδηλώνονται 

για μία υποθετική φυλογένεση 8 ειδών (Α-Η).   

 

Το ιδεατό σε όλες τις φυλογεωγραφικές και φυλογενετικές μελέτες είναι οι 

γενεαλογικές γραμμές των πληθυσμών και των ειδών να ακολουθούν τον κανόνα της 

μονοφυλετικότητας. Το πρόβλημα είναι πως θα συνδέσουμε τα είδη σε 

μονοφυλετικές ομάδες χωρίς να παραπλανηθούμε από τις ομοπλασίες∗ και τους 

διαφορετικούς εξελικτικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τον Henning, το κλειδί για να 

αναγνωριστεί μία μονοφυλετική ομάδα είναι η παρουσία σε όλα τα μέλη της 

                                                 
∗  Με τον όρο ομοπλασία εννοούμε την κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα είδη 
διαθέτουν παρόμοιους ή ταυτόσημους χαρακτήρες, τους οποίους δεν έχουν κληρονομήσει από τον 
κοινό τους πρόγονο. 
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μοναδικών παράγωγων καταστάσεων χαρακτήρων, δηλαδή συναπομορφιών, που 

έχουν σχηματιστεί μία και μόνο φορά (Futuyma 1991). 

Μέχρι πρόσφατα, η αναπαράσταση των φυλογενετικών σχέσεων των οργανισμών 

προσεγγιζόταν αποκλειστικά με βάση τις μορφολογικές τους ομοιότητες και τη 

βοήθεια των απολιθωματικών τους καταγραφών. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι πάντοτε 

επαρκή ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι φυλογενετικές σχέσεις των 

οργανισμών, αφού οι μορφολογικοί χαρακτήρες δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε πιστά 

τη φυλογενετική συγγένεια, καθώς επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

περιβαλλοντικές παραμέτρους.    

Ένα χρήσιμο εργαλείο στη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων που διέπουν 

τα τάξα έχει αποδειχθεί ότι είναι η σύγκριση τμήματος ή ολόκληρης της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας συγκεκριμένων γενετικών τόπων. Σε γενικές γραμμές η 

χρήση των γενετικών δεδομένων στη φυλογένεση έχει τύχει πολύ μεγάλης αποδοχής, 

ακόμα και από πολύ φανατικούς οπαδούς της μορφολογίας, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις, όπου οι μορφολογικοί χαρακτήρες αποτυγχάνουν να δώσουν ξεκάθαρη 

εικόνα για την εξελικτική ιστορία των μελετούμενων τάξων (Michel-Salzat and 

Bouchon 2000, Burbrink et al 2000, Burbrink 2002, Bryson et al, 2007,). Από 

πολλούς θεωρείται ότι τα γενετικά δεδομένα είναι καταλληλότερα για εξελικτικές 

μελέτες σε σχέση με δεδομένα προερχόμενα από τη μορφολογία ή την φυσιολογία 

των μελετούμενων τάξων (Graur and Li 2000), αν και υπήρξε διαμάχη μεταξύ 

επιστημόνων (Kluge 1983, Patterson et al. 1993). Σύμφωνα με τους Hillis and Wiens 

(2000), τόσο τα μορφομετρικά όσο και τα μοριακά δεδομένα έχουν διακριτά 

πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται σε φυλογενετικές μελέτες, αλλά ο 

συνδυασμός των δύο γενικά καταλήγει να μας δώσει καλύτερη εκτίμηση. Το τελικό 

συμπέρασμα είναι ότι εκείνο που πρέπει να ενδιαφέρει ένα ερευνητή είναι αν οι 

εξεταζόμενοι χαρακτήρες έχουν την ποικιλομορφία που απαιτείται για να απαντηθούν 

τα ερωτήματα που έχει θέσει, αν οι μελετώμενοι χαρακτήρες έχουν ξεκάθαρη και 

ανεξάρτητη γενετική βάση και αν η μεθοδολογία ανάλυσης που ακολουθείται 

επιτρέπει τη διαμόρφωση φυλογενετικών υποθέσεων (Moritz & Hillis 1996).  

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που άπτονται 

φυλογεωγραφικών θεμάτων αυξάνεται συνεχώς, με την πλειονότητα αυτών να 

βασίζεται σε δεδομένα μιτοχονδριακού γενετικού υλικού. Η πρόκληση του 

μιτοχονδριακού DNA είναι να αποτυπώσει στα γονιδιακά δέντρα (τα δέντρα που 

παράγονται από ένα ή περισσότερα γονίδια) ορθά τις σχέσεις των γενεαλογικών 

γραμμών ενός είδους. (Avise 2000).  
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1.3  Μιτοχονδριακό DNA 

Το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) διαθέτει μια σειρά από χαρακτηριστικά που το 

καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση γενετικών διαφορών σε 

διαειδικό και ενδοειδικό επίπεδο. Είναι ένα μικρό, δίκλωνο, κυκλικό, υπερελικωμένο 

μόριο που υπάρχει σε πολλά αντίγραφα μέσα στα μιτοχόνδρια. Το μέγεθός του 

κυμαίνεται από 16 έως 20 χιλιάδες ζεύγη βάσεων και εξαπλώνεται καθολικά σε όλο 

το ζωικό βασίλειο. Παρόλο που ποσοτικά το πυρηνικό DNA είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερο από το μιτοχονδριακό (16.000 – 20.000 ζεύγη βάσεων στο μιτοχονδριακό 

και 106 έως 109 στο πυρηνικό), στις περισσότερες μελέτες, εξελικτικές ή μη, 

χρησιμοποιείται το μιτοχονδριακό DNA, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς 

από την σύγχρονη βιβλιογραφία. Αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήματα που εμφανίζει 

το μιτοχονδριακό τόσο από εξελικτικής όσο και από τεχνικής άποψης. Τα 

πλεονεκτήματα αυτά είναι: 

α) Είναι απλοειδές, 

β) Έχει απλή γενετική δομή, 

γ) Ο αριθμός των αντιγράφων του mtDNA σε κάθε κύτταρο είναι εξαιρετικά υψηλός 

(εκατοντάδες έως χιλιάδες) σε σχέση με τα αντίγραφα του πυρηνικού DNA (ένα 

στους απλοειδείς και δύο στους διπλοειδείς οργανισμούς), 

δ) Είναι πολύ καλά χαρακτηρισμένο ως προς το μήκος του και τα γονίδια που 

περιέχει σε σχέση με το πυρηνικό, σε πάρα πολλούς οργανισμούς,  

ε) Ο μητρικός τρόπος κληρονομικότητας του: το mtDNA είναι μητρικής προέλευσης 

γεγονός που υποδηλώνει ότι μόνο ένας τύπος μιτοχονδρίου είναι παρόν σε κάθε 

άτομο, με ορισμένες εξαιρέσεις (Zouros et al. 1994, Ladoukakis και Zouros 2001a,b). 

στ) Διάφορα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το πυρηνικό DNA, όπως τα μεταθετά 

στοιχεία, τα ψευδογονίδια, τα ιντρόνια και το επαναληπτικό DNA απουσιάζουν και 

ζ) Ο γρήγορος ρυθμός εξέλιξής του.  

Τα μοριακά δεδομένα (π.χ. η χρήση μιτοχονδριακού DNA) εμφανίζουν μία σειρά 

από χαρακτηριστικά που τα καθιστούν κατάλληλα για εξελικτικές μελέτες όπως για 

παράδειγμα ότι είναι κληρονομούμενες οντότητες. Παρόλο αυτά, για να γίνει πιο 

κατανοητή η εξελικτική ιστορία μίας ταξινομικής μονάδας απαιτείται ο συνδυασμός 

μορφολογικών, γενετικών δεδομένων και της γεωγραφικής προέλευσης των ατόμων 

αυτής της ομάδας.  
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1.4 Φυλογεωγραφικές μελέτες στην περιοχή του Αιγαίου και χρήση του 

μιτοχονδριακό DNA σαν εργαλείο μελέτης. 

Η μελέτη των νησιών είναι άρρηκτα συνυφασμένη τόσο με την εξέλιξη και την 

μελέτη των εξελικτικών διεργασιών όσο και με την οικολογία. Οι οργανισμοί που 

απαντώνται σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα είναι συνήθως δομημένοι σε καλά 

καθορισμένους πληθυσμούς, με σαφή γεωγραφικά όρια, χωρίζονται από καλά 

καθορισμένα γεωγραφικά φράγματα και συχνά εμφανίζουν σαφή πρότυπα 

διαφοροποίησης. Επιπλέον με τη βοήθεια των σύγχρονων μοριακών εργαλείων και 

των μεθόδων φυλογενετικής ανάλυσης μπορεί να αναπαρασταθούν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια οι φυλογενετικές σχέσεις των οργανισμών και η εξελικτική τους ιστορία. 

Αρχικά το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για εξελικτικές μελέτες με την 

χρήση μιτοχονδριακού DNA, είχε επικεντρωθεί σε ωκεάνια νησιωτικά συμπλέγματα 

όπως οι Κανάριοι νήσοι (Thorpe et al. 1993 σε σαύρες του γένους Gallotia, Pinto et 

al. 1997 στη Drosophila subobscura, Nogales et al. 1998 σε σαύρες του γένους 

Tarentola, Brown et al. 1998 σε σαύρες του γένους Chalcides; Emerson et al. 1999 σε 

κολεόπτερα του γένους  Calathus, Rees et al. 2001 σε κολεόπτερα του γένους 

Nesotes), τα νησιά της Χαβάης (De Salle. 1987, 1988 se είδη Drosophila), τα νησιά 

Γκαλάπαγκος (Sequeira et al. 2000 στο ενδημικό γένος κολεοπτέρων Galapaganus) 

και τα νησιά Σευχέλες (Radtkey 1996 σε σαύρες του γένους Phelsuma). Ίσως η 

βασική αιτία προσέγγισης αυτών των νησιών είναι η απλή και γνωστή με ακρίβεια σε 

σχέση με άλλα νησιά, γεωλογική τους ιστορία, του τρόπου με τον οποίο αποικήθηκαν 

από τους οργανισμούς (διασπορά), αλλά και της μικρής ανθρωπογενούς παρέμβασης 

που είχαν υποστεί μέχρι πρόσφατα.  

Αντίθετα, το αρχιπέλαγος του Αιγαίου αποτελείται από ένα πλήθος νησιών με 

μεγάλη ποικιλία ως προς την έκταση, την γεωλογική τους ιστορία και τις 

παλαιογεωγραφικές τους σχέσεις με τα γύρω νησιά και τις ηπειρωτικές περιοχές. 

Κατά συνέπεια η κατανομή και διαφοροποίηση ενός οργανισμού στο χώρο αυτό 

εξηγείται ανάλογα με την ικανότητα διασποράς που τον διακρίνει αλλά και του 

χρόνου παρουσίας του στην περιοχή α) μέσω φαινομένων διασποράς, β) μέσω 

φαινομένων βικαριανισμού και γ) μέσω συνδυασμού των παραπάνω γεγονότων και δ) 

της επίδρασης του ανθρώπου. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η ερμηνεία μίας 

κατανομής στο χώρο του Αιγαίου είναι πολλές φορές δύσκολη και αινιγματική. 

Παρόλα αυτά, η πολύπλοκη γεωλογική ιστορία των νησιών του Αιγαίου έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες (Heller 1976, 

Aspöck 1979, Μυλωνάς 1982, Βαρδινογιάννη 1994, Chatzaki et al. 2005, 
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Sfenthourakis 1994, 1996, Γκιώκας 1996, Τριχάς 1997, Fattorini 2002, Simaiakis and 

Mylonas 2006). Ωστόσο σε ότι αφορά τη μελέτη της διαφοροποίησης των ειδών και 

των πληθυσμών τους, οι μελέτες αυτές περιορίζονται αποκλειστικά σε παραδοσιακές 

προσεγγίσεις με βάση την διαφοροποίηση των μορφολογικών χαρακτήρων και τις 

κατανομές τους και επιπλέον σε ορισμένες από αυτές, οι προσεγγίσεις αδυνατούν 

λόγω της αναλυτικής ικανότητας των μεθόδων που χρησιμοποιούν, να προσφέρουν 

ασφαλείς ερμηνείες της εξελικτικής ιστορίας των οργανισμών και να καθορίσουν με 

σχετική ακρίβεια τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τα σημερινά πρότυπα 

κατανομής και διαφοροποίησης τους.  

Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε με ραγδαίο ρυθμό το ενδιαφέρον τον ερευνητών 

για εξελικτικές μελέτες στην περιοχή του Αιγαίου με την χρήση μιτοχονδριακού 

DNA. Οι μελέτες αυτές αφορούν διάφορα τάξα που εξαπλώνονται στην περιοχή 

μελέτης. Έτσι λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν μελετηθεί με αυτόν τον τρόπο διάφορα 

είδη οργανισμών όπως χερσαία σαλιγκάρια (Douris et al. 1995, 1998, Δουρής 1997, 

Παρμακέλης 2003, Parmakelis et al. 2003, 2005, Κορνήλιος 2008), ισόποδα (Klossa-

Kilia et al. 2006), σκορπιοί (Parmakelis et al. 2006a,b), ποταμοχελώνες (Mantziou et 

al. 2004, Μάντζιου 2006), βατράχια (Lymberakis et al. 2007), σαύρες (Κασαπίδης, 

2001, Πουλακάκης 2005, Kasapidis et al 2005, Poulakakis et al. 2003, 2005a,c,d 

2007) και θηλαστικά (Barome et al. 2001, Michaux et al 2004). Οι εργασίες αυτές 

συνέβαλαν ως ένα βαθμό στην κατανόηση των προτύπων διαφοροποίησης 

οργανισμών που εξαπλώνονται στην περιοχή του Αιγαίου. Σε ορισμένες από αυτές 

κατέστη δυνατή ακόμη και η συσχέτιση διαχωρισμού των ειδών με συγκεκριμένα 

παλαιογεωγραφικά γεγονότα. Κατά αυτόν τον τρόπο οι μελέτες αυτές συνέβαλαν 

σημαντικά στη διαμόρφωση μιας καλύτερης εικόνας για την εξέλιξη της περιοχής αν 

και υπάρχουν αρκετά σημεία μεταξύ αυτών όπου δεν υπάρχει σύμπλευση. Σύμφωνα 

με τους Parmakelis et al. (2006) η απουσία σύμπλευσης στις μελέτες αυτές δεν 

αντικατοπτρίζει απαραίτητα την ανεπάρκεια του τρόπου προσέγγισης – αν και αυτό 

μπορεί να είναι αλήθεια για κάποιες από αυτές τις μελέτες- αλλά προέρχεται κυρίως 

από το γεγονός ότι κάθε μια από αυτές παρουσιάζει την εξελικτική πορεία της 

περιοχής, όπως αυτή καταγράφηκε από το μελετούμενο οργανισμό. Όμως τα 

εξελικτικά ίχνη, όπως αυτά ανιχνεύονται στο γονιδίωμα ενός οργανισμού και με βάση 

τα οποία εξάγονται τα εξελικτικά σενάρια, καθορίζονται τόσο από τα βιολογικά 

χαρακτηριστικά του μελετούμενου τάξου, όσο και από το χρόνο παρουσίας και 

διαφοροποίησης του στην εν λόγω περιοχή. Θεωρείται λοιπόν πολύ πιθανό να 

υπάρχουν χρονικά κενά στην εξιστόρηση των γεγονότων και ο μόνος τρόπος για να 
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συμπληρωθεί το εξελικτικό παζλ του αιγαιακού χώρου, αλλά και να επιβεβαιωθούν 

τα ήδη εξαγμένα συμπεράσματα, είναι η μελέτη περισσοτέρων ειδών διαφόρων 

ταξινομικών ομάδων. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι τα χρονικά κενά θα 

καλυφθούν και θα έχουμε πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για το χώρο αυτό.  

Μέχρι σήμερα καμία φυλογενετική μελέτη που να αφορά φίδια δεν έχει 

εκπονηθεί στην περιοχή του Αιγαίου. Τα πρότυπο διαφοροποίησης που 

παρουσιάζουν φίδια με ευρεία εξάπλωση στο χώρο μελέτης αποτελεί άλλη μία 

σημαντική πηγή πληροφοριών. Επομένως η μελέτη της εξέλιξης 4 διαφορετικών 

τάξων με παρόμοια βιολογικά χαρακτηριστικά, καθιστά τα φίδια οργανισμό-μελέτης 

και τις αλληλουχίες του μιτοχονδριακού τους γονιδιώματος ένα εργαλείο για την 

διερεύνηση  των φυλογενετικών τους σχέσεων. 
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1.5 Η περιοχή μελέτης 

Η σημερινή γεωλογική κατάσταση του Αιγαίου, όπου λέγοντας Αιγαίο δεν 

εννοούμε μόνο τα πολυάριθμα νησιά και νησίδες του αρχιπελάγους, αλλά και τις 

γύρω ηπειρωτικές περιοχές, είναι το αποτέλεσμα τριών κυρίως παραμέτρων α) του 

τεκτονισμού, β) της ηφαιστειακής δραστηριότητας και γ) του ευστατισμού. Η 

παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω. 

Αναλυτικότερα παρουσιάζεται η παλαιογεωγραφία των δορυφορικών νησίδων της 

Κρήτης αλλά και γεγονότα που πιθανό να επηρέασαν τις συνδέσεις των νησιών ή/και 

την διασπορά των οργανισμών (κρίση αλατότητας Μεσσηνίου, παγετώδεις περίοδοι). 

Κατά την διάρκεια του μέσου με ανώτερο Μειόκαινο (23-12 εκ. χρ.) το Αιγαίο 

αποτελούσε μία ενιαία ηπειρωτική περιοχή που είναι γνωστή ως Αιγαιίδα. Στα τέλη 

του μέσου Μειοκαίνου (περίπου 12 εκ. χρ.) ξεκινά η διαμόρφωση του θαλάσσιου 

φράγματος του Αιγαίου (ανατολικά της Κρήτης και δυτικά της Κάσου-Καρπάθου) 

που ολοκληρώνεται περίπου στις αρχές του ανώτερου Μειοκαίνο (~10-9 εκ. χρ.) 

(Creutzburg 1963, Dermitzakis and Papanikolaou 1981).  Στο τέλος της περιόδου του 

Μεσσηνίου (~5.8 εκ. χρ.) το κλείσιμο των στενών του Γιβραλτάρ προκάλεσε διακοπή 

επικοινωνίας μεταξύ της Μεσογείου και του Ατλαντικού ωκεανού. Κλιματικές και 

αστρονομικές μεταβολές στη συνέχεια οδήγησαν στη σταδιακή αποξήρανσή της. 

Εξαιτίας της εξάτμισης δημιουργήθηκαν στο βυθό της Μεσογείου πολύ παχιά 

στρώματα γύψου, ορυκτού αλατιού και ανυδρίτη που ξεπερνούν τα 200 μέτρα, τα 

οποία σήμερα συναντούμε σε πολλά νησιά, όπως η Σικελία, η Κρήτη, η Ρόδος κ.α 

(Ηλιόπουλος, προσωπ. επικοινωνία). Το γεγονός αυτό είναι γνωστό ως «η κρίση 

αλατότητας του Μεσσηνίου» και διήρκεσε περίπου 600.000 χρόνια. Το μεγάλο πάχος 

των στρωμάτων που αποτέθηκαν φανερώνει ότι την περίοδο αυτή η Μεσόγειος θα 

πρέπει να άδειασε και να γέμισε με θαλασσινό νερό πολλές φορές, πιθανόν λόγω 

μεγάλων μεταβολών στη στάθμη του Ατλαντικού ωκεανού (Meijer and Krijgsman 

2005). Η άποψη ότι την περίοδο αυτή η Μεσόγειος στέγνωσε εντελώς και ότι μόνο 

στα βαθύτερα της τμήματα παρέμεναν αλμυρές λίμνες, φαίνεται ότι δεν ισχύει. Νέα 

ευρήματα  δείχνουν ότι πρέπει να υπήρχαν υγρά περιβάλλοντα χαμηλής αλατότητας 

που επέτρεπαν τη διατήρηση παλαιών οικοσυστημάτων της Μεσογείου (Εικόνα 

1.5.1) (Graudant, 2002, Videt, 2002, Meijer and Krijgsman 2005). Στο τέλος του 

Μεσηνίου (~5,32 εκ.χρ) τεκτονικές κινήσεις των πλακών άνοιξαν τα στενά του 

Γιβραλτάρ δημιουργώντας έναν αρχέγονο κατακλυσμό που ξαναγέμισε μόνιμα πλέον 

τη Μεσόγειο μέσα σε 1000 χρόνια (Beerli et al. 1996, Krijgsman et al. 1999). 
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Εικόνα.1.5.1: H Μεσόγειος α) στην σημερινή της μορφή υπό τις ίδιες συνθήκες του 

Μεσσηνίου, β) κατά το Ανώτερο Μειόκαινο. Με σκούρο γκρι φαίνεται η περιοχές όπου ο 

θαλάσσιος πυθμένας αποξηράνθηκε κατά την κρίση αλατότητας, ενώ με άσπρο η 

περιοχές που καλύπτονταν από νερό. Η μαύρη ενιαία γραμμή δείχνει την ακτογραμμή 

την περίοδο όπου η μέση αλατότητα φτάνει στο επίπεδο κορεσμού (όριο) όπου αρχίζει η 

καθίζηση του γύψου (130gr/lt) (Meijer and Krijgsman 2005).  

 

Κατά την διάρκεια του Πλειοκαίνου (5,3-2 εκ. χρ.) και εξαιτίας των έντονων 

τεκτονικών φαινομένων η περιοχή του Αιγαίου κατακερματίζεται και αλλάζει 

σημαντικά ως προς την γεωγραφία της (Dermitzakis 1989) (εικόνα 1.5.2). Τα 

τελευταία 3 εκατομμύρια χρόνια έχουν καταγραφεί 30 παγετώδεις περίοδοι κατά την 

διάρκεια των οποίων οι πάγοι κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Αμερικής 

και της Ευρασίας (van Andel 1994). Οι παγετώδεις περίοδοι είχαν περιοδικότητα της 

τάξης των 100.000 χρόνων με τις μεσοπαγετώδεις φάσεις να διαρκούν περίπου 

10.000 χρόνια. Συνεπώς, τα πιο πρόσφατα γεγονότα που επηρέασαν και συνεχίζουν 

να επηρεάζουν τη γεωλογία, τη γεωμορφολογία και τα οικοσυστήματα του Αιγαίου, 

οφείλονται κυρίως στον τεκτονισμό και στις παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις  

περιόδους του Πλειστόκαινου. Η δέσμευση και η αποδέσμευση τεράστιων 

ποσοτήτων νερού προκάλεσαν έντονες ευστατικές κινήσεις. Οι μεταβολές του 

επιπέδου της στάθμης της θάλασσας κατά αρκετές δεκάδες μέτρα, είχαν σαν 

αποτέλεσμα την επέκταση ή μείωση των χερσαίων περιοχών και τη μεταβολή των 

μεταξύ τους χερσαίων συνδέσεων. Στο Ολόκαινο, με το πέρας της τελευταίας 
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παγετώδους περιόδου, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και η περιοχή του Αιγαίου 

αποκτά σταδιακά την σημερινή της γεωγραφία.  

 

Εικόνα 1.5.2: Η παλαιογραφική εξέλιξη του Αιγαίου από το ανώτερο Βουρδιγάλιο-Λάγγιο 

(17 εκ.χρ. πριν) εώς το ανώτερο Πλειστόκαινο (Greutzburg 1963, Dermitzakis and 

Papanikolaou 1981, Perisoratis and Conispoliatis 2003). 

 

Σε ότι αφορά τα νησιά δορυφόρους της Κρήτης, τα στοιχεία που αφορούν την 

παλαιογεωγραφική τους εξέλιξη είναι αποσπασματικά. Κάποια από αυτά υπήρξαν 

κατά διαστήματα ενωμένα με την Κρήτη όπως για παράδειγμα οι Διονυσάδες 

(Δερμιτζάκης & Παπανικολάου, 1981), ενώ κάποια άλλα ακολούθησαν τη δική τους 

ανεξάρτητη ιστορία μη έχοντας επιδείξει κάποια μορφή σύνδεσης με τις ακτές της 

Κρήτης, όπως για παράδειγμα το νησιωτικό συγκρότημα του Κουφονησίου (Peters, 

1985). Ωστόσο, τα βάθη που χωρίζουν σήμερα τα νησιά αυτά από τις ακτές της 

Κρήτης έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, τουλάχιστον για κάποια από αυτά, στην 

εξέλιξη τους. Για το λόγο αυτό αναφέρεται ότι, τα νησιά δορυφόροι της Κρήτης που 

χωρίζονται από βάθη που δεν ξεπερνούν τα 100m είναι τα νησάκια Άγρια και Ήμερη 

Γραμβούσα, Ελαφόνησος, Ελάσα και Θεοδωρού, με βάθη που φτάνουν τα 200-250m 

είναι η Δία, οι Διονυσάδες και τα Παξιμάδια ενώ με βάθη μέχρι και 450m και 780m 
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είναι το Κουφονήσι και το Γαϊδουρονήσι ή Χρυσή, αντίστοιχα (Ηλίας 1998). Πιο 

σαφή στοιχεία υπάρχουν για το νησί της Γαύδου. Η απομόνωση της Γαύδου από την 

Κρήτη χρονολογείται περίπου στα 8-10 εκ. χρ. πριν από σήμερα ή ακόμα πιο πριν, 

περίπου στα 12 εκατ. χρ. (Φασουλάς, προσωπ. επικοινωνία). Η παλιά σύνδεση της 

Γαύδου με την Κρήτη φαίνεται και από το ότι η ισοβαθής που χωρίζει τα δύο νησιά 

είναι μέχρι και 1800m. Οι νεογενείς θαλάσσιες αποθέσεις που υπάρχουν κυρίως στο 

βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, δείχνουν ότι η Γαύδος παρέμεινε κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας για αρκετό διάστημα και αναδύθηκε κάποια στιγμή κατά το 

Πλειόκαινο ή ανώτερο Πλειστόκαινο. 

 

1.6 Τα φίδια στην Κρήτη και τα άλλα ερπετά. 

Από το σύνολο των μελετών που αφορούν την πανίδα της Κρήτης προκύπτει ο 

ιδιαίτερος χαρακτήρας του νησιού ως παλαιού απομονωμένου νησιωτικού 

συστήματος, με σαφή διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και μεγάλο 

πλούτο ενδημικών ειδών. Τα ερπετά και τα αμφίβια, όμως στην Κρήτη, 

αντιπροσωπεύονται από μικρό αριθμό ειδών και την εμφάνιση ενδημικών μορφών 

κυρίως σε επίπεδο υποείδους. Η θάλασσα αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο στον 

εποικισμό από τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές. Αυτό ισχύει κυρίως για τα 

αμφίβια και λιγότερο για τις σαύρες και τα φίδια που έχουν αυξημένη ικανότητα να 

ξεπερνούν τα θαλάσσια εμπόδια πάνω σε σχεδίες από κορμούς και κλαδιά που 

μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα (Caranza  and Arnold 2003). Από την άλλη 

η παρουσία του ανθρώπου μπορεί και να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο μέγεθος των 

πληθυσμών ή/και τον αριθμό των ειδών της ερπετοπανίδας. 

Στη Κρήτη, σήμερα, απαντούν 4 είδη φιδιών (Zamenis situlus, Hierophis 

gemonensis, Natrix tessellatα, Τelescopus fallax,). Οι οργανισμοί που συνιστούν την 

υπόλοιπη ερπετοπανίδα της Κρήτης είναι εφτά είδη σαυρών, ενός είδους  

ποταμοχελώνας και τρία είδη αμφιβίων. Μέχρι σήμερα, από φυλογεωγραφικές 

μελέτες που αφορούν τα περισσότερα από τα παραπάνω είδη προκύπτει ότι η 

ποταμοχελώνα Mauremys rivulata (Μάντζιου 2006) και τουλάχιστον 4 είδη σαύρας, 

Tarentola mauritanica (Harris et al. 2006), Ablepharus kitaibelii (Poulakakis et al. 

2005), Hemidactylus turcicus (Carranza and Arnold 2006a) και Chalchides ocellatus 

(Κορνήλιος 2007, Kornilios et al. 2007) αποίκισαν το νησί της Κρήτης πρόσφατα, 

ενώ ένα αμφίβιο (Pelophylax cretensis) και δύο είδη σαύρας (Cyrtopodion kotschyi, 

Podarcis erhardii) φαίνεται να είναι παλαιότεροι κάτοικοι του νησιού (Poulakakis et 
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al. 2003, Kasapidis et al. 2005, Lymberakis et al. 2007). Επομένως η προέλευση των 

φιδιών της Κρήτης και ο τρόπος που αποίκισαν το νησί παραμένουν αδιευκρίνιστα.     

 

1.7 Η οικογένεια Colubridae 

Τα φίδια (Υποτάξη: Serpetes) αποτελούνται από 3 υπεροικογένειες: α) 

Typhlopoidea (Scolecophidia), β) Booidea (Henophidia) και γ) Colubroidea 

(Caenophidia) (Heise et al. 1995). Στην υπεροικογένεια των Colubroidea ανήκουν 

περίπου 2.500 αρτίγονα είδη φιδιών (το 85% των αρτίγονων φιδιών παγκοσμίως) 

(Gravlund 2001, Kelly 2003, Lawson et al. 2005), τα οποία συνιστούν μία 

μονοφυλετική ομάδα με βάση τόσο μορφολογικά (Lee and Scanlon 2002, Rieppel 

1988, Zaher 1999 από Lawson et al. 2005), όσο και γενετικά δεδομένα (Heise et al. 

1995, Kraus and Brown 1998, Gravlund 2001, Wilcox et al. 2002,  Slowinski and 

Lawson 2002, Lawson et al. 2005). Η ομάδα αυτή, σύμφωνα με τους Lawson et al. 

(2005), περιλαμβάνει 5 οικογένειες: Pareatidae, Viperidae, Homalopsidae, Elapidae 

και Colubridae. Σε σχέση με τις υπόλοιπες, η οικογένεια Colubridae είναι η πιο 

διαφοροποιημένη και παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό ειδών (περιλαμβάνει 

περισσότερα από 1.800 είδη) και την πιο ευρεία εξάπλωση (η κατανομή της 

περιλαμβάνει όλες τις ηπείρους εκτός της Ανταρτικής) (Εικόνα 1.6.1). Η μεγαλύτερη 

υποοικογένειά της (Colubrinae), της οποίας η μονοφυλετικότητα υποστηρίζεται από 

σειρά γενετικών δεδομένων (Kraus & Brown 1998, Heise et al. 1995, Vidal et al. 

2000, Gravlund 2001, Kelly et al. 2003, Lawson et al. 2005), με περίπου 100 γένη, 

περιλαμβάνει τα γένη Zamenis, Hierophis και Telescopus. Το γένος Natrix ανήκει 

στην υποοικογένεια Natricinae, που αποτελεί και αυτή μονοφυλετική ομάδα της 

οικογένειας των Colubridae (Lawson et al. 2005). 
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Εικόνα 1.7.1: Οι φυλογενετικές σχέσεις των Colubroidea (η ομάδα των Acrochordidae είναι η 

παραομάδα) με βάση τους Lawson et al. (2005). Tα πλάτη των τριγώνων των οικογενειών και 

των υποοικογενειών υποδηλώνουν, με αναλογικό τρόπο, τον αριθμό των γενών που περιλαμβάνει 

η κάθε ταξινομική βαθμίδα (Burbrink et al. 2007a). 
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Εικόνα 1.8.1 Γεωγραφική εξάπλωση του Z. situlus 

1.8 (α) Εξεταζόμενα είδη: στοιχεία κατανομής, μορφολογίας και οικολογίας 

Το σύνολο των πληροφοριών για τα εξεταζόμενα είδη προέρχονται από το βιβλίο 

των Valakos et al. (2008) για τα αμφίβια και ερπετά της Ελλάδας (The Amphibians 

and Reptiles of Greece). Όταν τα στοιχεία προέρχονται από άλλη πηγή δίνεται η 

αντίστοιχη αναφορά. 

 

1.8.1 Zamenis situlus (Linnaeus 1758) 

 

Ελληνική κοινή ονομασία: Σπιτόφιδο  

Αγγλ: Leopard snake  

 

 

Κύρια συνώνυμα: Coluber situla (Linnaeus 1758), Coluber leopardinus (Bonaparte 

1834), Elaphe situla (Mertens 1923) 

 

To Zamenis situlus είναι 

ένα φίδι μεσαίου μεγέθους, που 

το μήκος του δεν ξεπερνά 

συνήθως το 1 μέτρο. Είναι 

αναμφίβολα το φίδι με τα πιο 

εντυπωσιακά χρώματα στην 

Ευρώπη. Έχει χρώμα γκρίζο ή 

κιτρινωπό και κατά μήκος της 

ράχης υπάρχει μία σειρά από καφέ ή κοκκινοκαφέ κηλίδες. Σε πολλά άτομα οι 

κηλίδες αυτές σχηματίζουν δύο σειρές ή δύο διαμήκεις ταινίες. Στο κεφάλι του 

υπάρχουν χαρακτηριστικές μαύρες ραβδώσεις και επιπλέον φέρει ένα χρωματικό 

σχηματισμό που μοιάζει με ανάποδο U. 

Συναντάται σε ηλιόλουστες περιοχές, κυρίως με Μεσογειακή μακία, αλλά και σε 

κατοικημένα και ακατοίκητα κτίσματα, πετρότοιχους, ξερολιθιές, κήπους και 

ελαιώνες. Είναι κυρίως ημερόβιο φίδι, που μετακινείται στο έδαφος, αν και συχνά 

σκαρφαλώνει σε κλαδιά χαμηλών θάμνων, ενώ έχει και καλές κολυμβητικές 

ικανότητες (Δημητρόπουλος και Ιωαννίδης 2002).
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1.8.2 Hierophis gemonensis (Laurenti, 1768) 

 

Ελληνική κοινή ονομασία: Δεντρογαλιά  

Αγγλ: Balkan whip snake 

 

 

 

Κύρια Συνώνυμα: Natrix gemonensis (Laurenti, 1768), Zamenis gemonensis var. 

Laurenti (Bedriaga, 1882), Coluber gemonensis (Mertens and Müller 1928) 

 

    To H. gemonensis είναι ένα φίδι που το 

μήκος του δεν ξεπερνά συνήθως τα 130 

cm, με τα θηλυκά να είναι μεγαλύτερα από 

τα αρσενικά. Βασικός χρωματισμός είναι 

γκρίζος ή λαδοπράσινος με πολλά 

ασπρόμαυρα στίγματα τα οποία 

σχηματίζουν ραβδώσεις όσο πηγαίνουμε 

προς την ουρά. Διαθέτει τροπιδωτές 

φολίδες με μια επιμήκη λωρίδα κατά το 

μεγάλο τους άξονα. Κοιλιά λευκή ή 

κιτρινωπή με μεμονωμένα μικρά μαύρα στίγματα στα πλάγια του κάτω μέρους 

(διαγνωστικό γνώρισμα για την διαφοροποίηση του από το συντοπικό του είδος 

Dolichophis caspius). 

Συναντάται σε θαμνώδεις και βραχώδεις περιοχές. Φτάνει μέχρι σχετικά μεγάλα 

υψόμετρα (μέχρι 1400m), αλλά είναι πιο συνηθισμένο είδος στο επίπεδο της 

θάλασσας. Ημερόβιο, αρκετά ευκίνητο φίδι που τρέφεται με σαύρες, μικρά φίδια, 

έντομα και νεοσσούς πουλιών και θηλαστικών. Μετακινείται στο έδαφος, αν και 

συχνά σκαρφαλώνει θάμνους και δέντρα. 

Εικόνα 1.8.2. Η γεωγραφική εξάπλωση του  
H. gemonensis 
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1.8.3 Natrix tessellata (Laurenti, 1768) 

 

Ελληνική κοινή ονομασία: Λιμνόφιδο  

Αγγλ: Dice snake 

 

 

 

 

Κύρια Συνώνυμα: Coronnella tessellata (Laurenti, 1768), Tropidonotus tessellates 

(Boulenger 1893) 

 

To Natrix tessellata είναι ένα φίδι μεσαίου 

μεγέθους που το μήκος του δεν ξεπερνά 

συνήθως το 1 μέτρο (σπάνια μπορεί να φτάσει 

το 1.50m). Το χρώμα του είναι ένας 

συνδυασμός από γκρί, καφέ και λαδοπράσινο 

με σκουρόχρωμες κηλίδες στη ράχη και τα 

πλευρά. Η κοιλιά του δεν είναι ομοιόχρωμη, 

όπως στα περισσότερα φίδια, αλλά λευκή ή 

κιτρινωπή με πολλούς μαύρους σχηματισμούς 

από στίγματα μέχρι κηλίδες. 

Είναι ημερόβιο είδος που συνήθως συναντάται σε υγρότοπους, σε λίμνες, σε 

ποτάμια, βάλτους και στην παράκτια ζώνη της θάλασσας (Gruschwitz et al. 1999). 

Παρόλα αυτά η παρουσία του έχει καταγραφεί ακόμη και σε πολύ μεγάλα υψόμετρα 

(2800m). Είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στην υδρόβια ζωή από το συγγενικό του 

είδος N. natrix (Νερόφιδο) και περνάει πολλές ώρες καθημερινά κολυμπώντας ή 

βυθισμένο στο νερό. Κυνηγάει ψάρια – απόδειξη της εξειδίκευσης του με το υγρό 

στοιχείο- αλλά και τρίτωνες και γυρίνους. Συνήθως δεν βγαίνει στην στεριά παρά για 

να λιαστεί. Μπορεί όμως να απομακρυνθεί μέχρι και 1 χλμ. μακριά από το νερό για 

να εναποθέσει τα αυγά του ή να πέσει σε νάρκη το φθινόπωρο (Sowig 1985, 

Zimmermann and Fauchbach 1996, Beshkov and Nanev 2006). 

 Εκτός από βιοτόπους με γλυκό νερό, υπάρχει πολλαπλώς αποδεδειγμένη η 

παρουσία του είδους N. tessellata σε αλμυρά υδάτινα οικοσυστήματα. Στην περιοχή 

της Μεσογείου το είδος N. tessellata συναντάται (α) στις εκβολές των μεγαλύτερων 

ποταμών (β) σε συγκεντρώσεις αλμυρού νερού π.χ. στην Κέρκυρα και επίσης (γ) 

Εικόνα1.8.3 Γεωγραφική εξάπλωση του  
N. tessellata στην περιοχή της Ανατ. 

Μεσογείου 
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είναι γνωστή η παρουσία του σε αλμυρές λίμνες π.χ. Κασπία. Το γεγονός αυτό έχει 

ιδιαίτερο ζωογεωγραφικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Τα ζώα δείχνουν μία στενή 

σχέση με την παράκτια ζώνη τόσο ως προς την χέρσο όσο και ως προς το νερό. Ως 

προς την φυσιολογία δείχνουν υψηλή ωσμωτική συμβατότητα για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα μέσα στο νερό. Σύμφωνα την μελέτη των Monastyrski και Bogdanov 

(1976), το είδος Ν. tessellata σε νερό με υψηλή αλατότητα παρουσιάζει ως 

εξειδικευμένη προσαρμογή μεγάλη περιεκτικότητα σε Να και μία χαμηλότερη 

περιεκτικότητα σε Κ, στα ερυθροκύτταρα, απ ότι οι εκπρόσωποι του γλυκού νερού 

του ίδιου είδους (Gruschwitz et al. 1999). 

 

1.8.4 Telescopus fallax (Fleischmann, 1831) 

 

Ελληνική κοινή ονομασία: Αγιόφιδο  

Αγγλ: Cat Snake 

 

 

Συνώνυμα: Tarbophis fallax (Fleischmann 1831) 

 

 

 

 

 

To T. fallax είναι ένα μεσαίο μεγέθους φίδι που το μήκος του δεν ξεπερνά τα 70-

80 cm. Το σώμα του είναι πλευρικά πιεσμένο, έχει λεπτό τράχηλο λαιμό και πλατύ 

κεφάλι. Το χρώμα του είναι γκρι, καφέ ή κιτρινωπό και φέρει σκούρες κηλίδες σε όλο 

του το σώμα. Η κοιλιά του είναι ανοιχτόχρωμη (άσπρη ή κίτρινη) με μικροσκοπικά 

στίγματα ή σχέδια. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του είναι ότι το μαύρο ή σκούρο 

κολάρο ή/και ένας μαύρος σχηματισμός σαν σταυρό στην βάση του κεφαλιού (για 

αυτό τον λόγω ονομάζεται αγιόφιδο). 

Παρατηρείται συνήθως την αυγή ή το σούρουπο και δραστηριοποιείται κατά την 

διάρκεια της νύχτας στο μεγαλύτερο διάστημα του καλοκαιριού. Σκαρφαλώνει σε 

θάμνους και χαμηλά δέντρα. Τρέφεται με μικρές σαύρες και φίδια και περιστασιακά 

Εικόνα 1.8.4 : Η γεωγραφική 

εξάπλωση του είδους T. fallax

στην περιοχή της Μεσογείου. 
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με μικρά τρωκτικά και πουλιά. Σκοτώνει την λεία του με δηλητήριο ή σύσφιξη. Είναι 

οπισθόγλυφο, αλλά ακίνδυνο για τον άνθρωπο.  

 

1.8 (β) Εξεταζόμενα είδη: στοιχεία συστηματικής 

Τα είδη Z. situlus, H. gemonensis και N. tessellata είναι μονοτυπικά (Obst et al. 

1993, Henle 1993, Gruschwitz et al. 1999). Παρόλα αυτά τα άτομα Η. gemonensis 

από την Κρήτη διαφοροποιούνται σε ορισμένους μορφολογικούς χαρακτήρες 

(παρουσία έντονων κηλίδων, χρωματικό πρότυπο, πιο σκούρα στη πλευρική ζώνη της 

κοιλιάς) σε σχέση με τα άτομα που απαντώνται στην υπόλοιπη περιοχή εξάπλωσης 

του είδους (Henle 1993). Ωστόσο τα άτομα H. gemonesis των βραχονησίδων της 

Κρήτης (Δία, Άγρια Γραμβούσα, Θεόδωροι, Γυανισάδα) δεν εμφανίζουν καμία 

διαφορά με αυτά της Κρήτης (Wettstein 1953). 

Για το είδος N. tessellata, o Hecht (1930) περιέγραψε το υποείδος Ν. t. heinrothi 

ως διαφορετικό υποείδος που κατοικεί στο νησί Serpilor της Μ. Θάλασσας. Αλλά 

τελικά δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν με την διαφοροποίηση του σε 

ξεχωριστό υποείδος. Ο Lanka (1978) δικαίως αμφισβητεί την διαφοροποίηση αυτού 

του νησιωτικού πληθυσμού μέσα σε ολόκληρη την περιοχή εξάπλωσης του N. 

tessellata. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το φίδι αυτό εξαιτίας της εξαιρετικής 

κολυμβητικής ικανότητας του μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στην 

ακτή και σε νησιά που βρίσκονται στα ανοιχτά, το οποίο έχει αποδειχθεί μάλιστα για 

την περιοχή της Μ. Θάλασσας (Gruschwitz et al. 1999).       

Τα περισσότερα φίδια που απαντώνται στο Αιγαίο δεν εμφανίζουν διαφορετικά 

νησιωτικά υποείδη (Gruber 1978). Το είδος T. fallax αποτελεί μία από τις εξαιρέσεις. 

Πιο συγκεκριμένα στο ελλαδικό χώρο το υποείδος T. f. fallax συναντάται στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στα νησιά του 

Ιονίου και τα Δωδεκάνησα (Buchholz 1955, Valakos et al. 2008). Στο νησί των 

Αντικυθήρων η βιβλιογραφία αναφέρει την παρουσία του ενδημικού υποείδους Τ. f. 

intermedius Gruber, 1974 (Grillitsch & Grillitsch 1999, Valakos et al. 2008), με 

πιθανή την παρουσία του και στο νησί των Κυθήρων (Grillitsch & Grillitsch, 1999), 

αν και κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από άλλες εργασίες που αναφέρουν ότι το 

υποείδος που συναντάται στα Κύθηρα είναι το ίδιο που απαντάται και στην γειτονική 

Πελοπόννησο, το Τ. f. fallax (Wettstein 1953, Ondrias 1968, Valakos et al. 2008). O 

Wettstein (1953) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το νησί των Κυθήρων παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ενώ τα χαρακτηριστικά της μορφολογίας του (φολίδες 

σώματος) ανήκουν σε ένα τυπικό T. f. fallax, το χρωματικό πρότυπο που παρουσιάζει 
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δεν το διαχωρίζει καθόλου από ένα τυπικό Τ. f. pallidus (Stepanek 1944), ενώ 

δύσκολα μπορεί να διαχωριστεί από ένα Τ. f. rhodicus Wettstein 1952 (Ρόδος). 

Ουσιαστικά, η μορφολογία ατόμου από τα Κύθηρα, αντίστοιχα και η γεωγραφική του 

θέση, είναι ανάμεσα σε μορφολογία T. f. fallax (ηπειρωτική Ελλάδα και 

Πελοπόνησος) και σε T. f. pallidus (Κρήτη). 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ακόμη νοτιότερα, στο νησί της Κρήτης, συναντάται το 

υποείδος T. f. pallidus (Westersheimb 1968, Economidou 1988, Legakis 1990, 

Grillitsch & Grillitsch 1999, Valakos et al. 2008). Το υποείδος αυτό υπάρχει και σε 

ορισμένες δορυφορικές νησίδες της Κρήτης, όπως η Γαύδος και η Ελάσα, όχι όμως 

στο Κουφονήσι της Κρήτης, όπου συναντάται το ενδημικό υποείδος T. f. 

multisquamatus Wettstein, 1952 (Legakis 1990, Grillitsch & Grillitsch 1999, 

Valakos et al. 2008). 

Το υποείδος που εξαπλώνεται σε Δυτική Τουρκία και σε νησιά της Δωδεκανήσου 

είναι το T. f. fallax. Ο Chondropoulos (1989) αναφέρει την παρουσία του T. f. fallax 

στην Σάμο και την Κάλυμνο, όμως ο ίδιος και άλλοι συγγραφείς αναφέρουν την 

παρουσία του υποείδους T. f. pallidus στην Κάσο (Chondropoulos 1989, Economidou 

1988, Grillitsch & Grillitsch, 1999) και του υποείδους T. f. rhodicus στην Ρόδο 

(Valakos et al, 2008) παρόλου που ο Baran (1976) θεωρεί λανθασμένο τον 

διαχωρισμό του αγιόφιδου της Ρόδου από το φερώνυμο υποείδος. Επιπλέον ο Piere 

(1970) σχολιάζει ότι το είδος T. fallax υπάρχει πιθανότατα και στην Κάρπαθο και 

προτείνει ότι οι πληθυσμοί Κάσου και Καρπάθου πρέπει να θεωρηθούν ως 

διαφορετικά υποείδη (Chondropoulos 1989). 

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νησί της Θήρας (Σαντορίνη) και τα 

νησάκια ΝΔ αυτής (Χριστιανά). Τα νησιά αυτά είναι μέρος του νησιωτικού 

συγκροτήματος των Κυκλάδων. Στην Άνδρο, τη Τήνο, τη Μύκονο, τη Δήλο, την Κέα, 

τη Σύρο, τη Σέριφο, την Κίμωλο, τον Πολύαιγο, την Μήλο, την Πάρο, το νησί 

Τούρλος, την Αντίπαρο και την Αμοργό συναντάται το υποείδος της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, T. f. fallax (Chondropoulos 1989, Buchholz 1955, Wettstein 1953, Ondrias 

1968, Lieftinck 1974, Gruber & Fuchs 1977). Θα ήταν λοιπόν αναμενόμενο η 

παρουσία αυτού του υποείδους και στα νησιά Θήρα και Χριστιανά, ωστόσο οι 

Wettstein (1957), Gruber (1978), Economidou (1988), Chondropoulos (1989) και 

Grillitsch & Grillitsch (1997) αναφέρουν την παρουσία του T. f. pallidus. Πριν από 

αυτούς, ο Wettstein (1953) αναφέρει ότι το υποείδος που συναντάται στο νησί Θήρα 

είναι το T. f. fallax, όπως αυτό που συναντάται και στα υπόλοιπα νησιά των 

Κυκλάδων, ενώ ο Buchholz (1955) περιγράφει από τα Χριστιανά ένα νέο ενδημικό 
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υποείδος, το T. f. christianus, για το οποίο όμως δεν δίνει στοιχεία που να το 

διαφοροποιούν από το T. f. pallidus, δίνοντας τη δυνατότητα στο Wettstein (1957) να 

το θεωρήσει συνώνυμο του T. f. pallidus. 

Σε αντίθεση λοιπόν με τα υπόλοιπα είδη της παρούσας μελέτης, το είδος T. fallax 

παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία σε χαρακτήρες που αφορούν την μορφολογία 

του, τόσο στην περιοχή του Αιγαίου, όσο και στην υπόλοιπη ανατολικότερη περιοχή 

εξάπλωσης του είδους (Werner 1988, Disi & Bohme 1996, Baran & Atatur 1998, Disi 

et al. 1999, Disi 1996, 2002). Ωστόσο οι Grillitsch και Grillitsch (1999) αναφέρουν 

ότι ο διαχωρισμός του γένους Telescopus  παρουσιάζει προβλήματα και επομένως 

είναι δύσκολο να γίνει συστηματική αξιολόγηση των τάξων της ομάδας Telescopus. 

Τα τελευταία χρόνια τίθενται πολλά ζητήματα για την ισχύ πολλών ειδών και 

υποειδών του Τelescopus. Οι διαφορές στα γνωρίσματα δεν δικαιολογούν την 

ταξινομική τους διαφοροποίηση. Η πολύπλοκη αυτή κατάσταση καθιστά σύμφωνα με 

τον Zinner (1977) αναγκαία την αναθεώρηση αυτής της ομάδας σε επίπεδο ειδών και 

υποειδών, μία άποψη που εκφράζεται και από άλλους (Werner 1988, Leviton et al. 

1992, Disi et al. 2001, Disi 2002, Cox et al. 2006). 

 

1.8 (γ) Εξεταζόμενα είδη: στοιχεία φυλογένεσης 

Μέχρι σήμερα περίπου 3.000 είδη φιδιών έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως η 

φυλογενετική ιστορία των οποίων έχει ελάχιστα κατανοηθεί (Gravlund 2001). Οι 

περισσότερες φυλογενετικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε φίδια της 

υπεροικογένειας των Colubrοidae αφορούν κυρίως ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες σε 

επίπεδο οικογενειών ή υποοικογενειών (Heise et al. 1995, Kraus and Braun 1998, 

Vidal et al. 2000, Granlund 2001, Jackson 2003, Kelly et al. 2003, Nagy et al, 2003a) 

και γενών (Lenk et al. 2001, Nagy et al. 2003b, 2004, Carranza et al. 2004, Guicking 

et al. 2006). Η μελέτη της φυλογεωγραφίας φιδιών (σε επίπεδο είδους) της 

οικογένειας Colubridae περιορίζεται κυρίως σε είδη της B. Αμερικής (Burbrick 2000, 

Burbrick et al. 2000, 2007b), στο ευρωπαικό είδος Ηierophis viridiflavus (Nagy et al. 

2002) και στα Malpolon monspessulanus και Hemorrhois hippocrepis στην περιοχή 

της Μεσογείου (Caranza et al. 2006b). 

Σε ότι αφορά τη μελέτη των φιδιών Z. situlus, H. gemonensis και Τ. fallax μέχρι 

σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες που να αφορούν τη φυλογένεση ή/και 

φυλογεωγραφική τους ιστορία τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή 

εξάπλωσης τους. Από την άλλη για το είδος N. tessellata οι εργασίες των Guicking et 

al. (2002, 2006) ήταν οι πρώτες που αφορούν τη φυλογεωγραφία του N. tessellata και 
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τη φυλογένεση του γένους Natrix, αντίστοιχα, στηριζόμενες σε μιτοχονδριακό DNA. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποστηρίζουν τη μονοφυλετικότητα τόσο του 

γένους Natrix όσο και του είδους N. tesselata με υψηλή στατιστική υποστήριξη, αλλά 

και ορισμένων άλλων κλάδων εντός του είδους N. tessellata. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στον ελληνικό χώρο υπάρχουν 2 διαφορετικές ομάδες απλοτύπων α) ενός ατόμου από 

την Κρήτη και β) ενός πληθυσμού από την λίμνη των Ιωαννίνων στην Κεντρική 

Ελλάδα. Οι δύο αυτές ομάδες απλοτύπων δεν είναι αδελφές ομάδες και η 

διαφοροποίηση του φτάνει ~8% για το cyt b. Οι Guicking et al. (2002, 2006) 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το είδος N. tessellata, πιθανότατα έφτασε στην 

Νότια Ελλάδα κατά την περίοδο του Μεσσηνίου, ενώ ο πληθυσμός στη λίμνη των 

Ιωαννίνων αποτελεί ένα προγονικό υπολειμματικό πληθυσμό ενός ευρύτερου 

πληθυσμού που περιορίστηκε στην περιοχή αυτή.  

 

1.9 Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων 

μεταξύ των διάφορων πληθυσμών του κάθε είδους φιδιού της Κρήτη, με άλλους 

πληθυσμούς από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και η σύγκριση 

των φυλογεωγραφικών τους προτύπων με την χρήση αλληλουχιών του γονιδίου που 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη του κυτοχρώματος β (cyt b) του μιτοχονδριακού 

γονιδιώματος. Στόχος είναι να ελεγχθεί μέσω γενετικών δεδομένων η υπάρχουσα 

ταξινομική τους κατάσταση, να εξηγηθεί η σύγχρονη κατανομή τους στην περιοχή 

μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη την παλαιογεωγραφία της περιοχής, αν είναι δυνατό 

να συναχθεί ένα πιθανό σενάριο για την βιογεωγραφική τους εξάπλωση και την 

παρουσία τους στο νησί της Κρήτης.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1. Συλλογή δειγμάτων 

     Η επιλογή των εξεταζόμενων πληθυσμών που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα 

εργασία βασίστηκε στην προσπάθεια κάλυψης, με όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφο 

τρόπο, της κατανομής των μελετούμενων ειδών στην περιοχή μελέτης. Τα δείγματα 

που χρησιμοποιήθηκαν, βρίσκονται αποθηκευμένα στις συλλογές του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συλλέχθηκαν ως επί το πλείστον 

κατά τη διάρκεια των αποστολών των ερευνητών του Μουσείου. Στη μελέτη αυτή 

συμπεριλήφθηκαν και δείγματα που συλλέχθηκαν από άλλους ερευνητές και 

κατατέθηκαν στις συλλογές του Μουσείου, όπως ορισμένα δείγματα Τ. fallax και Ζ. 

situlus από την Μαρία Δημάκη (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας), και τα 

Telescopus και Zamenis δείγματα της Τουρκίας από τους ερευνητές Dr Υ. Kumlutas 

και Dr C. Ilgaz (Πανεπιστήμιο Σμύρνης). Στις τελικές αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν 

και αλληλουχίες από τη βάση γενετικών δεδομένων (GenBank) του NCBI (National 

Center of Biotechnology Information) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

     Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν, η περιοχή και η ημερομηνία συλλογής τους, 

ο κωδικός της μουσειακής συλλογής και τα ονόματα των συλλεκτών εμφανίζονται 

στο Παράρτημα Ι. Στις εικόνες 2.1.1-4 φαίνεται η περιοχή προέλευσης των δειγμάτων 

και η γεωγραφική εξάπλωση των ειδών στον Ελλαδικό χώρο. 

 

 

2.2. Πειραματική διαδικασία   

Η τυπική διαδικασία που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο μετά τη συλλογή των 

δειγμάτων, περιλάμβανε συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια:  

Α) Εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA  

Β) Πολλαπλασιασμός τμήματος του επιθυμητού γονιδίου μέσω της τεχνικής της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR)  

Γ) Καθαρισμός του προϊόντος της PCR  

Δ) Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (Sequencing) 
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Εικόνα 2.1.1.1: Η γεωγραφική προέλευση των δειγμάτων Z. situlus που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη και η γεωγραφική εξάπλωση του είδους στον ελληνικό χώρο σύμφωνα με τους 

Valakos et al. 2008. 
 

 
Εικόνα 2.1.1.2: Η γεωγραφική προέλευση των δειγμάτων H. gemonensis που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα μελέτη και η γεωγραφική εξάπλωση του είδους στον ελληνικό χώρο σύμφωνα με τους 

Valakos et al. 2008. 
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Εικόνα 2.1.1.3: Η γεωγραφική προέλευση των δειγμάτων N. tessellata που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη και η γεωγραφική εξάπλωση του είδους στον ελληνικό χώρο σύμφωνα με τους 

Valakos et al. 2008. 
 

 
Εικόνα 2.1.1.4: Η γεωγραφική προέλευση των δειγμάτων T. fallax που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη και η γεωγραφική εξάπλωση του είδους στον ελληνικό χώρο σύμφωνα με τους 

Valakos et al. 2008. Τα διαφορετικά χρώματα αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά υποείδη. 
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2.2.1. Εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA 

     Για την εξαγωγή του ολικού DNA χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές 

διαδικασίες. Αρχικά, εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο των Holmes & Bonner με πολλές 

τροποποιήσεις από τους Poulakakis et al. (2005b). Για τα δείγματα που η ποσότητα 

του ιστού ήταν μικρή ή η περιοχή προέλευσης ήταν σημαντική καθώς και για τα 

δείγματα που ήταν συντηρημένα με την κλασσική μέθοδο μονιμοποίησης – 

συντήρησης ερπετών  (μονιμοποίηση σε μείγμα 5% φορμόλης και 70% αιθανόλης και 

έπειτα συντήρηση σε 70% αιθανόλη), η οποία όμως είναι προβληματική για τη χρήση 

του δείγματος για απομόνωση DNA, εφαρμόσθηκε ειδικό πρωτόκολλο εξαγωγής με 

τη χρήση σειράς αντιδραστηρίων (kit) (NucleoSpin Tissue) της εταιρείας 

MACHEREY - NAGEL.   

     Και στις δύο περιπτώσεις ο ιστός (μυς) αρχικά «ξεπλένεται» για 72 ώρες με δ/μα 

Tris-HCl (0.1M), προκειμένου να αφαιρεθεί η αλκοόλη ή φορμόλη, η οποία είναι 

αναστολέας των ενζύμων που χρησιμοποιούνται σε ακόλουθα πειραματικά βήματα. 

Κατόπιν, ο ιστός επωάζεται, για 3 ώρες ή όλη τη νύχτα, σε δ/μα εξαγωγής (extraction 

buffer), που περιέχει απορρυπαντική ουσία και στο οποίο έχει προστεθεί μικρή 

ποσότητα (10-20λ) πρωτεϊνάσης Κ (10mg/ml). Στη φάση αυτή η συνδυασμένη δράση 

του απορρυπαντικού και της πρωτεϊνάσης Κ προκαλεί ρήξη των μεμβρανών των 

κυττάρων. Στην συνέχεια, γίνεται διαδοχική χρήση υπέρκορου δ/τος NaCl (6Μ), 

χλωροφορμίου και ισοπροπανόλης και τελική κατακρήμνιση του DNA με δ/μα 

αλκοόλης (70%), Όσον αφορά την εξαγωγή με τη χρήση του kit, η εφαρμοζόμενη 

μέθοδος στηρίζεται στη δέσμευση του DNA σε μεμβράνη πυριτίου και στην 

ακόλουθη απελευθέρωση του με τη βοήθεια δ/τος κατάλληλης ιοντικής ισχύος, 

προκειμένου να εξαχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ολικού DNA στη 

μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση. 

     Ελέγχουμε την απόδοση της εξαγωγής του DNA χρησιμοποιώντας 3μl από το 

τελικό διάλυμα για ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγορόζης 1% σε διάλυμα TBE 1Χ, 

που περιέχει βρωμιούχο αιθίδιο (1g/dl). Η ηλεκτροφόρηση διαρκεί 45min σε τάση 

90Volt. Από τη φωτογραφία που λαμβάνουμε, με έκθεση του πηκτώματος σε 

υπεριώδες φως, εκτιμάμε την ποσότητα και την ποιότητα του εξαγόμενου DNA 

(Εικόνα 2.2.1). Ανεξάρτητα από την κατάσταση του DNA όλα τα δείγματα 

χρησιμοποιήθηκαν στις επόμενες φάσεις της πειραματικής πορείας. 
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Εικόνα 2.2.1: Φωτογραφίες εξαγωγής DNA μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

και έκθεση σε υπεριώδες φώς. Οι τρεις ξεχωριστές ενότητες ηλεκτροφόρησης παρουσιάζουν 

την διαφορά στην ποσότητα και ποιότητα του εξαγόμενου DNA από άτομα που α) ήταν 

συντηρημένα στην κατάψυξη (-240C) β) ήταν συντηρημένα σε 95% αιθανόλη γ) αρχικά 

μονιμοποίηθηκαν σε μείγμα 5% φορμόλης και 70% αιθανόλης και έπειτα συντήρηση σε 70% 

αιθανόλη. 

 

2.2.2 Πολλαπλασιασμός των γονιδίων στόχων μέσω της PCR 

Το γονίδιο που επιλέξαμε για την προσέγγιση των φυλογενετικών σχέσεων 

ανάμεσα σε πληθυσμούς των υπό μελέτη φιδιών είναι το μιτοχονδριακό γονίδιο που 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη του κυτοχρώματος β (cyt b). Το γονίδιο αυτό επιλέχθηκε 

κυρίως γιατί έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα σε άλλες φυλογενετικές αναλύσεις που 

περιλαμβάνουν τα είδη της παρούσας μελέτης και συγγενικών τους ειδών (Lenk et al. 

2001, Guicking et al. 2002, Nagy et al. 2003a,b, Nagy et al. 2004, Guicking et al. 

2006), αλλά και σε εργασίες φυλογεωγραφίας ειδών που ανήκουν στην οικογένεια 

Colubridae (Burbrink et al. 2000, Burbrink 2002, Caranza et al. 2004, Lawson et al. 

2005, Caranza et al. 2006, Burbrink et al. 2007b). Επιπλέον το cyt b αποτελεί ένα από 

τα σχετικά ταχέως εξελισσόμενα γονίδια του μιτοχονδριακού γονιδιώματος καθώς 

είναι συχνές οι νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις που παρατηρούνται στις λιγότερο 

συντηρητικές περιοχές της μοριακής δομής του. Οι περιοχές αυτές εξελίσσονται με 

γρήγορο ρυθμό και επομένως αποτελούν μία σημαντική πηγή φυλογενετικής 

πληροφορίας (Lenk et al. 2001). 

Προκειμένου να πολλαπλασιάσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή του γονιδίου cyt b, 

χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της PCR, μία ενζυμική μέθοδος ενίσχυσης 

συγκεκριμένης ακολουθίας DNA, in vitro. Με τη διαδικασία αυτή μπορούμε, μέσα σε 

λίγες ώρες, να πάρουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό αντιγράφων της επιθυμητής 

ακολουθίας DNA, με τη χρησιμοποίηση ειδικών ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών και 
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της ειδικής ανθεκτικής στις υψηλές θερμοκρασίες πολυμεράσης (Taq) του DNA. Οι 

δύο εκκινητές υβριδίζονται σε συμπληρωματικές θέσεις των δύο αλυσίδων στα άκρα 

του υπό ενίσχυση τμήματος DNA. Για τον πολλαπλασιασμό του γενετικού τόπου που 

επιλέξαμε χρησιμοποιήθηκαν τρία ζευγάρια εκκινητών. Το δύο ζευγάρια ήταν 

ζευγάρια γενικών εκκινητών που πολλαπλασιάζουν το συγκεκριμένο γονίδιο σε ένα 

μεγάλο εύρος ζωικών ομάδων, ενώ το τρίτο ήταν ένα ζευγάρι ειδικών εκκινητών για 

φίδια (specific primers). Η διαδικασία της PCR ξεκινά με ένα στάδιο αρχικής 

προεπώασης (95 0C για 5 min), ενώ ακολουθούν 40 επαναλαμβανόμενοι κύκλοι 

αποδιάταξης (94 0C για 1 min), υβριδοποίησης (Πίνακας 2.2.1) και επιμήκυνσης  (72 
0C για 1 min). Οι αλληλουχίες των εκκινητών, η θερμοκρασία υβριδοποίησης για το 

κάθε ζευγάρι εκκινητών  και η πηγή προέλευσης τους δίνονται στον Πίνακα 2.2.1. 

     

 

Πίνακας 2.2.1. Τo γονίδιο – στόχος για κάθε ομάδα φιδιών που χρησιμοποιήθηκε, οι 

αλληλουχίες των εκκινητών, η θερμοκρασία υβριδοποίηση και η πηγή προέλευσής τους.  
Οργανισμός Γονιδιο Όνομα Εκκινητές Θ0C Αναφορά 

 

Glud-G 

CB-2 

 

5’-TGA CTT GAA RAA CAA YCG TTG-3’ 

5’-CCC TCA GAA TGA TAT TTG TCC TCA -3’ 

 

47 Palumbi 1991 
 

Z. situlus 

H. gemonensis 

 

N. tessellata  

T. fallax 

Cyt b 

(universal) 
 

L14841 

H15149 

 

 

5’-AAA AAG CTT CCA TCC AAC ATC TCA GCA TGA TGA AA-3’ 

5’-ACT GCA GCC CCT CAG AAT GAT ATT TGT CCT CA-3’ 

 

  45 Kocher et al. 1989 

 

Z. situlus 

H. gemonensis 

Cyt b 

(specific) 

 

L14841_mod 

H15149_mod 

 

5’-TC(AC) AA(CT) ATC TCA AC(CT) TGA TGA AA-3’ 

5’-CTC AGA A(AT) G ATA T(CT) T GTC CTC A -3’ 

 

52 Παρούσα μελέτη 

 

Η απόδοση της αντίδρασης PCR ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας 1μl από το τελικό 

προϊόν για ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, όπως και στην περίπτωση της 

εξαγωγής (ίδιες συγκεντρώσεις, χρόνος και τάση). Από τη φωτογραφία που 

λαμβάνουμε με έκθεση του πηκτώματος σε υπεριώδες φως, μπορούμε να 

εκτιμήσουμε το αν η αντίδραση ήταν επιτυχής ή όχι, το μήκος του προϊόντος που 

πολλαπλασιάσαμε, την ποσότητα του πολλαπλασιασμένου προϊόντος και κατά πόσο 

αυτό έχει την κατάλληλη ποσότητα (200ng) και ποιότητα (καθαρότητα) προκειμένου 

να χρησιμοποιηθεί στα επόμενα βήματα της πειραματικής πορείας. 

 



 36

2.2.3. Καθαρισμός του προϊόντος της PCR 

     Προκειμένου το προϊόν της PCR να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν από αυτό τα 

υπολείμματα των εκκινητών, των νουκλεοτιδίων και της πολυμεράσης. Ο καθαρισμός 

των προϊόντων της PCR έγινε με τη χρησιμοποίηση σειράς αντιδραστηρίων 

(NucleoSpin Extract II) της εταιρείας MACHEREY – NAGEL, που βασίζεται στη 

μέθοδο της δέσμευσης και αποδέσμευσης του DNA σε μεμβράνη πυριτίου. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπου το προϊόν της PCR δεν ήταν καθαρό (εμφάνιση smear), 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση όλης της ποσότητας της PCR, κόψιμο της 

αντίστοιχης ζώνης και καθαρισμός του προϊόντος από το πήκτωμα αγαρόζης.  

 

2.2.4. Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) 

Ο προσδιορισμός των αλληλουχιών έγινε σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

προσδιορισμού νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (377 DNA SEQUENCER της ABI 

PRISM) με κατάλληλη επεξεργασία των προϊόντων της PCR. Συγκεκριμένα, το 

προϊόν της PCR υπόκειται σε μια παραλλαγή της αντίδρασης PCR με χρήση 

εξειδικευμένης Taq πολυμεράσης (Big Dye), χρωματισμένων νουκλεοτιδίων και των 

εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση της PCR. Με τη διαδικασία αυτή 

συντίθεται νέα αλληλουχία από σημασμένα νουκλεοτίδια, που μπορεί να αναγνωρίσει 

η συσκευή αλληλούχισης, μετά την ηλεκτροφόρηση του προϊόντος της PCR σε 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 

 

2.3  Επεξεργασία των αλληλουχιών 

     Μετά τη διαδικασία του προσδιορισμού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, γίνεται 

η αποκωδικοποίηση των γραφημάτων σε αρχεία νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, τα 

οποία με τη σειρά τους τα επεξεργαζόμαστε με ειδικά προγράμματα λογισμικού 

προκειμένου να κάνουμε τη στοίχιση τους (alignment). Η στοίχιση αποσκοπεί στον 

προσδιορισμό των ομόλογων θέσεων των αλληλουχιών, αφού με βάση τις διαφορές 

σε αυτές τις θέσεις υπολογίζονται οι εξελικτικές σχέσεις των υπό μελέτη 

αλληλουχιών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα CLUSTAL X 

(Thompson et al., 1997). Οι διορθώσεις, όπου ήταν απαραίτητο, έγιναν με το μάτι. 
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2.3.1. Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων 

     Οι γενετικές αποστάσεις (ανά ζεύγη) των αλληλουχιών εκτιμήθηκαν με βάση τo 

μοντέλο Tamura-Nei (Tamura and Nei 1993), με τη βοήθεια του φυλογενετικού 

προγράμματος MEGA (v 4.0, Tamura et al. 2007). 

 

2.3.2. Φυλογενετικές αναλύσεις 

     Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 4 διαφορετικές μεθόδους 

φυλογενετικών αναλύσεων και ξεχωριστά για την κάθε ομάδα φιδιών: 

• Σύνδεση Γειτόνων (Neighbor-Joining / NJ) (Saitou & Nei, 1987),  

• Μέγιστη Φειδωλότητα (Maximum Parsimony / MP) (Swofford & Sullivan, 

2003)  

• Μέγιστη Πιθανοφάνεια (Maximum Likelihood / ML)  

• Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία (Bayesian Inference / BI).  

 
     Για τις αναλύσεις ML και BI έπρεπε να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου 

μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης, ανάμεσα στα 56 διαφορετικά μοντέλα που 

έχουν περιγραφεί. Η επιλογή αυτή έγινε με τη βοήθεια των προγραμμάτων Modeltest 

3.7 (Posada & Crandall, 1998) και PAUP* (v.4.0b10; Swofford, 2002), με το 

κριτήριο του Akaike (Akaike Information Criterion - AIC, Akaike, 1974). 

     H NJ ανάλυση, που στηρίζεται σε εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων μεταξύ 

των ατόμων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ρυθμούς νουκλεοτιδικής υποκατάστασης, 

πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα MEGA. Η στατιστική μέθοδος των bootstrap 

(BSPs; Felsenstein, 1985) εφαρμόσθηκε για την στατιστική υποστήριξη των κλάδων 

του παραγόμενου φυλογενετικού δέντρου (1000 επαναλήψεις bootstrap). 

     H ανάλυση της MP πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα PAUP* με τη μέθοδο της 

ευρετικής (heuristic) αναζήτησης και με στατιστική υποστήριξη 1000 επαναλήψεων 

bootstrap. 

     Η ανάλυση ML πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα GARLI v0.95 (Zwickl, 

2006), όπου εφαρμόσθηκε η μέθοδος αναζητήσεων και αναδιάταξης κλάδων (branch-

and-bound μέθοδος των Hendy & Penny, 1982) με 105 επαναλήψεις προσθηκών 

τυχαίας σειράς («random sequence addition») με τη χρήση του αλγόριθμου GARLI 

(Zwickl, 2006). Οι κλάδοι του φυλογενετικού δέντρου υποστηρίχθηκαν στατιστικά με 

1000 επαναλήψεις bootstrap (Felsenstein, 1985). 

     Η BI ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα MrBayes (v3.1; Ronquist & 

Huelsenbeck, 2003) με 4 «τρεξίματα» («runs») και 8 ανεξάρτητες αλυσίδες 
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(«chains») για κάθε τρέξιμο, και με 107 γενεές («generations») σε κάθε αλυσίδα. Οι 

πρώτες 2.500 απορρίφθηκαν που είναι το διάστημα μέχρι να σταθεροποιηθεί η τιμή 

της πιθανοφάνειας (-lnL). Κάθε 100 γενεές αποθηκευόταν το αντίστοιχο δέντρο και 

κατά τη διαδικασία της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε πλήρης εκτίμηση των 

παραμέτρων. Τέλος, οι τιμές των εκ των υστέρων πιθανοτήτων (posterior 

probabilities) της BI ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική υποστήριξη του 

φυλογενετικού δέντρου (Huelsenbeck & Ronquist, 2001). 

     Ως παραομάδες, στις φυλογενετικές αναλύσεις, χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες 

του  μιτοχονδιακού γονιδίου cyt b, συγγενικών ειδών με αυτά που περιλαμβάνονται 

στην παρούσα μελέτη, αλλά και είδη της οικογένειας Colubridae και/ή της τάξης των 

Colubroidae. Οι αλληλουχίες των ειδών της παραομάδας, που αντληθήκαν από τη 

βάση των γενετικών δεδομένων GenBank, και οι κωδικοί τους δίνονται στον πινακα 

που ακολουθεί. 

 
Είδος Αρ. ΠρόσβασηςστηνGenbank  Αναφορά 

Elaphe lineata AJ277674 Lenk et al. 2001 
Elaphe longissima AJ277671, AJ277672 Lenk et al. 2001 

AJ277670 Lenk et al. 2001 Elaphe hohenackeri DQ902137 Burbrink and Lawson 2007 
Hierophis viridiflavus AY486925, AY376745 Nagy et al 2004 
Dolihophis jugularis AY376740, AY486917 Nagy et al 2004 
Dolihophis schmidti AY376743, AY486923 Nagy et al 2004 
Dolihophis caspius ΑΥ376739 Nagy et al 2004 

Natrix natrix AY487725, AY487735, AY487747, 
AY487751, AY487756 

Guicking et al. 2006 

AF420077 Queiroz et al. 2002 Natrix maura AY866530 Guicking et al. 2006 
Coronella girondica AF471088 Lawson et al. 2005 
Malpolon monspessula AY188029 Nagy et al. 2007 
Malpolon moilensis DQ486333 Kelly 2007 
Enhydris plumbea NC010200 Yan et al. 2008 
Phython regius NC007399 Dong and Kumazawa  2005 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. Γενικά στοιχεία για τις αλληλουχίες του cyt b 

     Συνολικά, προσδιορίστηκαν οι αλληλουχίες 26 ατόμων του είδους Z. situlus, 31 

ατόμων του είδους H. gemonensis, 19 άτομων του είδους N. tessellata και 30 ατόμων 

του είδους T. fallax. Στις αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν και 11 αλληλουχίες των 

παραπάνω ειδών (2 Z. situlus, 1 H. gemonensis, 7 N. tessellata, 1 T. fallax) που 

πάρθηκαν από τη βάση γενετικών δεδομένων GenBank, όπως επίσης και 9 

αλληλουχίες από αδημοσίευτα δεδομένα των Guicking et al. (Dx) (παράρτημα Ι). 

Επiπλέον αλληλουχήθηκαν 2 άτομα Dolichophis caspius, 1 άτομο N. natrix και 1 

άτομο T. nigriceps, που μαζί με αλληλουχίες που ανακτήθηκαν από τη βάση 

γενετικών δεδομένων GenBank (Παράρτημα Ι) χρησιμοποιήθηκαν ως παραομάδα. 

     Για το κάθε είδος ο αριθμός των απλοτύπων, το μήκος (σε bp) και η νουκλεοτιδική 

τους σύσταση δίνονται στο Πίνακα 3.1.1. 

 

Πίνακας 3.1.1: Ο αριθμός των ατόμων, ο αντίστοιχος των απλοτύπων, το μήκος των 

αλληλουχιών και η μέση νουκλεοτιδική τους σύσταση για το κάθε είδος ξεχωριστά. 

 
 

Η νουκλεοτιδική σύσταση εμφανίζει, όπως φαίνεται και από τον προηγούμενο 

πίνακα, ισχυρή μεροληψία ως προς τη γουανίνη (Irwin et al. 1991), στοιχείο που είναι 

χαρακτηριστικό τόσο του cyt b, όσο και άλλων μιτοχονδριακών πρωτεϊνικών 

γονιδίων στα θηλαστικά και στα ερπετά (Irwin et al. 1991, Surget-Groba et al. 2001). 

Η συχνότητα της G είναι πολύ μικρή (13,0 – 13,9%), ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων 

βάσεων (A, T και C) είναι σχετικά παρόμοια και κυμαίνονται από 25,8 έως 31,0%. 
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Τα ποσοστά των πολυμορφικών και των πληροφοριακών, με βάση το κριτήριο της 

φειδωλότητας, θέσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.2 

 

Πίνακας 3.1.2: Ο αριθμός (και το ποσοστό %) των πολυμορφικών και 

πληροφοριακών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη α) μόνο τους απλότυπους της 

ενδοομάδας, β) και τα άτομα της παραομάδας, ξεχωριστά για το κάθε είδος μέλετης. 

 Πολυμορφικές Πληροφοριακές  

Είδη ενδοομάδα με παραομάδα  ενδοομάδα με παραομάδα 
Z. situlus 22 (5,82%) 138 (36,5%) 5 (1,3 %) 99 (26,19%) 

H. gemonensis 7 (1,72%) 141 (34,8%) 4 (0,98%) 115 (28,3%) 

N. tessellata 70 (20%) 140 (40,1%) 52 (14,8%) 102 (29,2%) 

T. fallax 49 (15,45%) 100 (31,5%) 37 (11,6%) 94 (29,6%) 

 
3.2 Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων 

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των υπό εξέταση ατόμων (μοντέλο των Tamura & 

Nei) δίνονται στους πίνακες 3.2.1-4. Για λόγους απλότητας στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων παρουσιάζονται περιληπτικά οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων, 

όπως αυτές έχουν καθοριστεί βάσει του είδους, αλλά και της γεωγραφικής 

προέλευσης των ατόμων. 

 

 

Πίνακας 3.2.1: Οι εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις με βάση το μοντέλο των Tamura & 

Nei για τις αλληλουχίες του κυτοχρώματος β του είδους Z. situlus. Στη διαγώνιο οι τιμές 

αντιπροσωπεύουν την εντός των ειδών διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει του ίδιου 

μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. 

Είδη 1 2 3 4 5 6 7 8 
1) Z. situlus (Κρήτη- Θήρα) (0,0)        
2) Z. situlus (Πελοπόννησος) 0,3 (-)       
3) Z. situlus (Σ.Ε, Μ, Λ, Σ, ΔΤ)∗ 1,2 0,8 (0,2)      
4) Z. situlus (Βουλγαρία) 6,0 5,6 5,6 (-)     
5) Z. longissimus 9,7 9,3 9,3 10,8    (0,6)    
6) Z. lineata 12,4 12,0 11,8 15,1 6,4 (-)   
7) Z. hohenackeri 13,4 13,3 14,3 16,1 12,3 15,8 (0,0)  
8) Παραομάδα(21,0) 21,0 20,3 18,6 24,1 21,0 20,9 21,9 ٭٭ 

∗ Σ.E= Στερεά Ελλάδα, Μ=Μήλος, Λ=Λέσβος, Σ=Σάμος, ΔΤ= Δ. Τουρκία   
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∗∗ Περιλαμβάνει τα taxa Coronella, Hierophis και Malpolon   

Πίνακας 3.2.2: Οι εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις με βάση το μοντέλο των Tamura & Nei 

για τις αλληλουχίες του κυτοχρώματος β του είδους H. gemonenis. Στη διαγώνιο οι τιμές 

αντιπροσωπεύουν την εντός των ειδών διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει του ίδιου 

μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. 

Είδη 1 2 3 4 5 

1) H. gemonensis (Κρήτη – Κύθηρα) (0,0)     

2)  H. gemonensis (Ηπειρωτ. Ελλάδα - Κροατία)(0,1) 0,9 ٭    

3)  H. viridiflavus  11,6 11,2 (0,3)   

4) Dolichophis  15,3 15,0 16,5 (8,6)  

5) Παραομάδα(20,6) 22,0 22,4 21,3 21,5 ٭٭ 

 .Ηπειρωτ. Ελλάδα= περιλαμβάνει απλότυπους από Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ٭

٭٭  Περιλαμβάνει τα taxa Hierophis και Malpolon .  

 

 

Πίνακας 3.2.3: Οι εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις με βάση το μοντέλο των Tamura & 

Nei για τις αλληλουχίες του κυτοχρώματος β του είδους N. tessellata. Στη διαγώνιο οι 

τιμές αντιπροσωπεύουν την εντός των ειδών διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει του 

ίδιου μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. 

 

Είδη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1) N. tessellata (Κρήτη) (0,2)         
2) N. tessellata (Ευρώπη) 2,5 (0,2)        

3) N. tessellata (Τ – Σ – Α - ΤΣ) ∗ 6,1 6,7 (2,8)       

4) N. tessellata (Ηπειρωτ. Ελλάδα) ∗∗ 6,5 7,7 8,3 (0,7)      
5) N. tessellata (Ιορδανία-Αίγυπτος) 8,6 8,2 8,0 8,7 (0,3)     
6) N. tessellata (Ιραν) 9,5 7,7 8,3 8,0 8,2 (-)    
7) N. natrix 12,1 12,9 12,5 11,8 12,5 11,0 (4,6)   
8) N. maura 15,3 16,2 16,7 13,3 14,1 13,2 11,4 (4,5)  

9) Outgroup∗∗ 29,0 29,2 28,5 28,2 27,6 28,3 25,8 24,7 (25,7) 

∗ Τ= Τουρκία, Σ= Συρία Α= Αρμενία, ΤΣ= Τσετσενία, ∗∗Ηπειρωτ. Ελλάδα= περιλαμβάνει απλότυπους από  

Ήπειρο, Θεσσαλία και Πελοπόννησο ∗∗∗ Περιλαμβάνει τα taxa Enhydris και Python 
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Πίνακας 3.2.4: Οι εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις με βάση το μοντέλο των Tamura & 

Nei για τις αλληλουχίες του κυτοχρώματος β του είδους T. fallax. Στη διαγώνιο οι τιμές 

αντιπροσωπεύουν την εντός των ειδών διαφοροποίηση. 

Είδη 1 2 3 4 5 6 7 
1) T. fallax ( Κρ – Θ - ΑΘ) ∗ (0,3)       
2) T. fallax (Μήλος- Σύρος) 5,0 (0,0)      
3) T. fallax (Ηπρ – Σκ - Πελ)∗ ∗ 5,1 5,8 (0,0)     
4) T. fallax (Ανατ. Αιγαιο-Τουρκία) 5,4 5,9 5,7 (1,8)    
5) T. fallax (Jordan) 6,8 6,5 7,1 5,0 (-)   
6) T. nigriceps 6,7 6,5 6,0 3,2 2,3 (-)  

7) Outgroup∗ 19,1 20,6 19,7 21,8 23,3 21,4 (14,7) 

∗ Κρ= Κρήτη, Θ= Θήρα, ΑΘ= Αντικύθηρα, ∗∗ Ηπρ= Ήπειρος, Σκ=Σκύρος,  

Πελ= Πελοπόννησος ∗∗∗ Περιλαμβάνει τα taxa Hierophis και Natrix 

 

Σε γενικές γραμμές οι αποστάσεις κυμαίνονται από 0%, όταν η σύγκριση γίνεται 

ανάμεσα σε άτομα κοντινών σχετικά πληθυσμών (π.χ η απόσταση μεταξύ των 

ατόμων με προέλευση την Κρήτη) έως 7,2% όταν η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε 

άτομα απομακρυσμένων πληθυσμών ενός είδους (π.χ η απόσταση ανάμεσα των 

ατόμων T. fallax από την Κρήτη και τη Ιορδανία). Η τιμή αυτή ανέρχεται στο 17,9% 

όταν η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών ειδών (π.χ N. tessellata και 

N. maura), ενώ υπερβαίνει το 23% όταν στις αναλύσεις συμπεριλαμβάνονται και τα 

μέλη που έχουν χρησιμοποιηθεί ως παραομάδα (Πίνακας 3.2.5). 

 

Πίνακας 3.2.5: Συνοπτικά τα εύρη των εκτιμώμενων γενετικών αποστάσεων με 

βάση το μοντέλο των Tamura & Nei για τις αλληλουχίες του κυτοχρώματος β. Η 

σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε α) άτομα του κάθε είδους μελέτης, β) σε άτομα 

διαφορετικών ειδών που ανήκουν στο ίδιο γένος με το με το είδος μελέτης και γ) με 

άτομα από την υπόλοιπη παραομάδα από το σύνολο των ατόμων που 

συμπεριλήφθηκαν στην κάθε ομάδα δεδομένων  

 Σύγκριση γενετικών αποστάσεων 

 

Είδη 

Ανάμεσα σε άτομα  

του είδους 

Ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών 

ειδών του ίδιου γένους 

Με υπόλοιπη 

παραομάδα 
Z. situlus 0 - 6% 6 – 16,1% >20,5% 

H. gemonensis 0 - 1,4% 10,4 - 12.0% >13,1% 

N. tessellata 0 – 9.8% 8,4 -17,9% >23% 

T. fallax 0 – 7,2% 2,3 – 6,8% >17,5& 
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3.3 Φυλογεντικές αναλύσεις 

 

3.3.1. Μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης  

     Το μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που ταιριάζει καλύτερα στις 4 ομάδες 

δεδομένων, με το ποσοστό των αμετάβλητων νουκλεοτιδικών θέσεων (Ι) και την 

παράμετρο γάμμα για τις μεταβλητές θέσεις (α), παρουσιάζονται στον Πίνακας 3.3.1.  

 

Πίνακας 3.3.1: Το μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης με ποσοστό 

αμετάβλητων νουκλεοτιδικών θέσεων (Ι) και παράμετρο γάμμα για τις μεταβλητές 

θέσεις (α). 

Είδη Μοντέλο -lnL Ι α 

Z. situlus HKY 1442,4996 0 0,2034 

H. gemonensis HKY 1701,8357 0,5666 1,1549 

N. tessellata TrN 1912,7760 0,5104 0.8645 

T. fallax TrN 1146,9813 0,6534 0 

ΗΚΥ: Hasegawa, Kishino, Yano 1985 

TrN: Tamura and Nei 1993 

 

Για τα είδη Z. situlus και H. gemonensis δίνεται ο λόγος των μεταπτώσεων (Τi) προς 

τις μεταστροφές (Tv) (Ti/tv ratio), που είναι 4,9420 και 7,6133 αντίστοιχα. 

 

3.3.2. Ανάλυση Σύνδεσης-Γειτόνων (Neighbor-Joining, NJ) 

     Στις εικόνες 3.3.2.1-4 παρουσιάζονται τα φυλογενετικά δέντρα βάσει της μεθόδου 

NJ με το μοντέλο Tamura-Nei, η στατιστική υποστήριξη των κλάδων των οποίων 

εκτιμήθηκε μέσω της δοκιμασίας bootstrap, πραγματοποιώντας 1000 ψεύδο-

επαναλήψεις. 

 

3.3.3. Ανάλυση Μέγιστης Φειδωλότητας (Maximum Parsimony, MP) 

Η ανάλυση MP των πληροφοριακών θέσεων για την κάθε μία ομάδα 

δεδομένων, έδωσε έναν αριθμό από εξίσου φειδωλά δέντρα, ο αριθμός των οποίων, 

το μήκος τους (εξελικτικά βήματα), καθώς και ο δείκτης ομοπλασίας (HI)  και 

συνοχής (RI) δίνονται στον πίνακα 3.3.3.1. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των κλάδων 

έγινε μέσω 1000 ψεύδο-επαναλήψεων με τη μέθοδο bootstrap. 
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Πίνακας 3.3.3.1: Ο αριθμός των εξίσου φειδωλών δεντρων, το μήκος τους (εξελικτικά 

βήματα), καθώς και ο δείκτης ομοπλασίας (HI) και συνοχής (RI) για κάθε ομάδα 

δεδομένων. 

Είδη Αριθμός 

δέντρων 

Εξελικτικά 

βήματα 

HI RI 

Z. situlus 14 253 0,2885 0,7808 

H. gemonensis 192 277 0,3285 0,8150 

N. tessellata >2000 320 0,4125 0,8120 

T. fallax >2000 155 0,2645 0.8983 

 

3.3.4. Ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood, ML) 

     Η ανάλυση ML, με το αντίστοιχο μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης 

(παράγραφος 3.3.1), έδωσε ένα φυλογενετικό δέντρο για κάθε ομάδα δεδομένων οι 

τιμές πιθανοφάνειας (lnL) των οποίων δίνονται στον πίνακα 3.3.5.1, ενώ όπως και 

στις περιπτώσεις της ΝJ και MP η η στατιστική αξιοπιστία του ελέγχθηκε μέσω 1000 

ψεύδο-επαναλήψεων bootstrap.  

 

3.3.5. Ανάλυση της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας (Bayesian Inference, BI) 

     Η ανάλυση BI, με το ίδιο μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης όπως στην ML, 

οδήγησε σε ένα φυλογενετικό δέντρο για κάθε ομάδα δεδομένων, με τη μέση τιμή 

του συντελεστή πιθανοφάνειας (lnL) του καθενός να δίνεται στον πίνακα 3.3.5.1. Οι 

4 ανεξάρτητες εφαρμογές οδήγησαν σε δέντρα όμοιας τοπολογίας, ενώ το 

συναινετικό δέντρο 50% πλειονοτικής αποδοχής προέκυψε από τα ~9*104 δέντρα που 

απέμειναν μετά την απόρριψη των πρώτων 2.500 δέντρων (μέχρι να σταθεροποιηθεί 

η τιμή της πιθανοφάνειας -lnL). 

 

Πίνακας 3.3.5.1: Οι τιμές πιθανοφάνειας (-lnL) για τις αναλύσεις της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας (ML) και της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας (ΒΙ) 

Είδη ML  

-lnL 

BI 

-lnL 

Z. situlus 1591,64 1670,25 

H. gemonensis 1698,38 1797,79 

N. tessellata 1907, 06 1996,529 

T. fallax 1147,63 1227,68 
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Εικόνα 3.3.2.1: Δέντρο Neighbor – Joining με βάση το μοντέλο TrN για το είδος Z. situlus. 

Από τις φυλογενετικές αναλύσεις MP, ML, BI προέκυψαν δέντρα με παρόμοια τοπολογία σε 

ότι αφορά τους κύριως κλάδους. Οι αριθμοί των κλάδων αντιστοιχούν σε τιμές bootstrap και 

στις εκ των υστέρων πιθανότητες της Μπευζιανής ανάλυσης. Μόνο τιμές bootstrap 

μεγαλύτερες από 50% παρουσιάζονται. 
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Εικόνα 3.3.2.2: Δέντρο Neighbor – Joining με βάση το μοντέλο TrN για το είδος H. 

gemonensis. Από τις φυλογενετικές αναλύσεις MP, ML, BI προέκυψαν δέντρα με την ίδια 

τοπολογία σε ότι αφορά τους κύριως κλάδους. Οι αριθμοί των κλάδων αντιστοιχούν σε 

τιμές bootstrap και στις εκ των υστέρων πιθανότητες της Μπευζιανής ανάλυσης. Μόνο 

τιμές bootstrap μεγαλύτερες από 50% παρουσιάζονται.  
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Εικόνα 3.3.2.3: Δέντρο Neighbor – Joining με βάση το μοντέλο TrN για το είδος N. 

tessellata. Από τις φυλογενετικές αναλύσεις MP, ML, BI προέκυψαν δέντρα με την ίδια 

τοπολογία σε ότι αφορά τους κύριως κλάδους. Οι αριθμοί των κλάδων αντιστοιχούν σε τιμές 

bootstrap και στις εκ των υστέρων πιθανότητες της Μπευζιανής ανάλυσης. Μόνο τιμές 

bootstrap μεγαλύτερες από 50% παρουσιάζονται.  
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Εικόνα 3.3.2.4: Δέντρο Neighbor – Joining με βάση το μοντέλο TrN για το είδος T. 

fallax. Από τις φυλογενετικές αναλύσεις MP, ML, BI προέκυψαν δέντρα με την ίδια 

τοπολογία σε ότι αφορά τους κύριως κλάδους. Οι αριθμοί των κλάδων αντιστοιχούν σε 

τιμές bootstrap και στις εκ των υστέρων πιθανότητες της Μπευζιανής ανάλυσης. Μόνο 

τιμές bootstrap μεγαλύτερες από 50% παρουσιάζονται.  
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3.4. Τοπολογία των φυλογενετικών δένδρων 

 

3.4.1 Zamenis situlus 

Όλες οι φυλογενετικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν συγκλίνουν σε μία κοινή 

τοπολογία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η μονοφυλετικότητα του είδους Z. situlus 

με πολύ υψηλή στατιστική υποστήριξη σε όλες τις αναλύσεις (b.s.= 100% NJ, 99% 

MP, 100% BI) εκτός της ML (b.s.= <50% ML). Οι κύριοι κλάδοι που δημιουργούνται 

είναι 4. Ο πρώτος περιλαμβάνει άτομα από την Κρήτη (b.s.= 67-92%), ενώ είναι 

αξιοσημείωτη η παρουσία εντός αυτού, του ατόμου  από το νησί της Θήρας. Στον 

κλάδο αυτό έρχεται στην συνέχεια να συνδεθεί ο κλάδος που περιλαμβάνει το άτομο 

της Πελοπόννησου (b.s.= 82-91%). Ο τρίτος κλάδος περιλαμβάνει Z. situlus άτομα 

από την Στερεά Ελλάδα, την Μήλο, τα νησιά του Αν. Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος) και 

την Δ. Τουρκία, οι σχέσεις των οποίων θεωρούνται βάσει των τιμών στατιστικής 

υποστήριξης άλυτες. Τέλος ο τέταρτος κλάδος, που αποκλίνει πρώτος από όλους τους 

άλλους εντός του Z. situlus, περιλαμβάνει τo άτομο από τη Βουλγαρία.   

 

3.4.2 Hierophis gemonensis 

Όπως και στη περίπτωση του Z. situlus, οι φυλογενετικές μέθοδοι που 

εφαρμόσθηκαν  συγκλίνουν σε μία κοινή τοπολογία, όπου το είδος εμφανίζεται 

μονοφυλετικό και χαρακτηρίζεται από τη παρουσία 2 κύριων κλάδων. Ο πρώτος 

περιλαμβάνει άτομα από την Κρήτη, τις δορυφορικές νησίδες αυτής (Γυανισάδα και 

Ήμερη Γραμβούσα) και από το νησί των Κυθήρων. Ο δεύτερος κλάδος περιλαμβάνει 

άτομα από την ηπειρωτική Ελλάδα (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος) και 

ένα άτομο από την Κροατία.  

 

3.4.3 Natrix tessellata 

Έξι είναι οι κύριοι κλάδοι που υποστηρίζονται με σχετικά υψηλές στατιστικά τιμές 

εντός τους μονοφυλετικού είδους N. tessellata. Ο πρώτος κλάδος περιλαμβάνει άτομα 

από την Κρήτη (b.s.= 82-100%) και αποτελεί αδελφή ομάδα του δεύτερου κλάδου που 

περιλαμβάνει απλότυπους του ίδιου είδους από την Ευρώπη (Ιταλία, Βουλγαρία και 

Ρουμανία) (b.s.= 81-100%). Στην ομάδα αυτή έρχεται στη συνέχεια να συνδεθεί ο 

τρίτος κλάδος που περιλαμβάνει απλότυπους από την Τουρκία, τη Συρία, την Αρμενία 

και την Τσετσενία (b.s.= 81-100%). Όσον αφορά τους άλλους 3 κλάδους, 

περιλαμβάνουν απλότυπους του είδους N. tessellata από 1) την ηπειρωτική Ελλάδα 

(Ήπειρος, Θεσσαλία, Πελοπόννησος) (b.s.= 94-100%), 2) την Ιορδανία και την 



 50

Αίγυπτο (b.s.= 100%) και 3) το Ιράν. Επειδή η σύνδεση των κλάδων αυτών γίνεται με 

πολύ μικρή υποστήριξη (b.s.= <50%) υπάρχει σαφής αδυναμία να καθοριστούν οι 

σχέσεις μεταξύ αυτών. 

 

3.4.4 Telescopus fallax 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπου τα είδη εμφανίζονταν 

μονοφυλετικά, η κοινή τοπολογία όλων των φυλογεντικών αναλύσεων υποδεικνύει ότι 

το T. fallax δεν είναι μονοφυλετικό, αφού εντός αυτού ομαδοποιείται ένα άτομο από 

την περιοχή της Τουρκίας, που έχει μορφολογικά προσδιοριστεί ότι ανήκει στο είδος 

T. nigriceps. Εντός της ομάδας απλοτύπων (T. fallax και T. nigriceps) αναγνωρίζονται 

4 κύριοι κλάδοι. Ο πρώτος κλάδος περιλαμβάνει απλότυπους του είδους T. fallax από 

την Κρήτη και τις δορυφορικές της νησίδες (Χρυσή, Γαύδος και Κουφονήσι), από τα 

Αντικύθηρα και από την Θήρα. Ο δεύτερος κλάδος περιλαμβάνει απλότυπους από την 

Ήπειρο, την Πελοπόννησο και το νησί της Σκύρου. Ο τρίτος κλάδος περιλαμβάνει 

άτομα από τα νησιά των Κυκλάδων (Μήλος, Σύρος) (b.s.=98-100% ). Τέλος, ο 

τέταρτος κλάδος περιλαμβάνει άτομα από τη Λέσβο, το Καστελόριζο, την Τουρκία 

και την Ιορδανία, καθώς και το άτομο T. nigriceps από την Τουρκία (b.s.=82-100%). 

Το σημείο ασυμφωνίας μεταξύ των αναλύσεων έγκειται στις σχετικές θέσεις των 

κλάδων γιατί η σύνδεση τους χαρακτηρίζεται από χαμηλή στατιστική υποστήριξη.
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4. Συζήτηση 

 

4.1 Φυλογένεση  

4.1.1 Πλήθος απλοτύπων και βαθμός διαφοροποίησης 

Ο προσδιορισμός τμήματος της πρωτοταγούς αλληλουχίας του cyt b αποκάλυψε 

μικρή γενετική ποικιλότητα για το σύνολο των ατόμων του είδους Z. situlus και H. 

gemonensis, ενώ είναι συγκριτικά μεγαλύτερη στα είδη N. tessellata και T. fallax. 

Στο σύνολο των 27 αλληλουχιών του cyt b του είδους Z. situlus και των 32 του H. 

gemonensis προσδιορίστηκαν 6 (22,2%) και 5 (15,6%) διαφορετικοί απλότυποι 

αντίστοιχα, γεγονός που είναι ενδεικτικό της μικρής ενδοειδικής μιτοχονδριακής 

διαφοροποίησης, που χαρακτηρίζει τα δύο αυτά είδη. Όσον αφορά τα άτομα της 

Κρήτης (15 άτομα Z. situlus και 17 άτομα H. gemonensis) εμφανίζουν έναν μοναδικό 

απλότυπο για το κάθε είδος, με εξαίρεση 2 άτομα από το βορειοδυτικό άκρο της 

Κρήτης του είδους H. gemonensis [Κρήτη_Hg (39) και Ήμερη Γραμβούσα_Hg (17)], 

που διαφέρουν από τον κοινό απλότυπο της Κρήτης κατά ένα νουκλεοτίδιο. 

Για τα είδη N. tessellata και T. fallax η γενετική ποικιλότητα είναι μεγαλύτερη. 

Στο σύνολο των 35 του N. tessellata, ο αριθμός των απλοτύπων ήταν 28 (80%), ενώ 

στις 31 αλληλουχίες του T. fallax ο αριθμός των απλοτύπων ήταν 14 (45,2%).  

Για το είδος N. tessellata η μικρότερη διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στα 

άτομα με προέλευση την Κρήτη (ενδοπληθυσμιακή διαφοροποίηση 0,2%), ενώ στον 

κλάδο που περιλαμβάνει απλότυπους από την Τουρκία, την Συρία, την Αρμενία και 

την Τσετσενία, κάθε αλληλουχία είναι μοναδική. Για το είδος T. fallax, η μεγαλύτερη 

ομοιότητα παρατηρήθηκε μεταξύ ατόμων με προέλευση 1) την Ήπειρο, την Σκύρο 

και την Πελοπόννησο και 2) τη Σύρο και την Μήλο, όπου η κάθε ομάδα 

αντιπροσωπεύεται από έναν μοναδικό απλότυπο, ενώ η μικρότερη μεταξύ των 

ατόμων με ανατολική προέλευση (Αν. Αιγαίο, Τουρκία, Ιορδανία), όπου κάθε 

αλληλουχία ήταν και διαφορετικός απλότυπος. Το σύνολο των ατόμων που 

συνιστούν τον κλάδο της Κρήτης εμφανίζουν και στο είδος T. fallax, μικρό ποσοστό 

ενδοειδικής διαφοροποίησης (0.3%). 

Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι τα ποσοστά ενδοειδικής διαφοροποίησης για το 

cyt b κυμαίνονται από 0 έως 6% για το είδος Z. situlus (ενδοομάδα), ενώ το ποσοστό 

αυτό πέφτει στο 1,6 όταν περιλαμβάνονται μόνο οι πληθυσμοί που απαντώνται στην 

Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το είδος H. gemonensis είναι 0-1,4%. Τα είδη N. 

tessellatα και Τ. fallax εμφανίζουν συγκριτικά μεγαλύτερη ενδοειδική 

διαφοροποίηση, που φτάνει το 9% (πίνακας 3.2.5). Από άλλες μελέτες που έχουν 
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πραγματοποιηθεί σε φίδια έχει δειχθεί ότι η διαειδική διαφοροποίηση 

μιτοχονδριακού γονιδιώματος κυμαίνεται μεταξύ 3-16% (Johns and Avive 1998), 

ενώ η ενδοειδική διαφοροποίηση φτάνει το 7% (Alfaro and Arnold 2001, Nagy et al 

2002). Ωστόσο, οι Burbrink et al. (2000) αναφέρουν εξαιρετικά υψηλή ενδοειδική 

διαφοροποίηση για το είδος Elaphe obsoleta που ανέρχεται στο 16% (cyt b)  

 

4.1.2 Φυλογενετικές σχέσεις και ταξινομικές αναθεωρήσεις 

Οι διαφορετικές φυλογενετικές αναλύσεις (NJ, MP, ML, BI) για κάθε ένα από τα 

είδη μελέτης, φαίνεται να συγκλίνουν σε μία συγκεκριμένη τοπολογία, βοηθώντας 

στην αναγνώριση διαφόρων φυλογενετικών κλάδων. Στην συνέχεια θα γίνει μία 

αναφορά στους κλάδους που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων κάθε 

είδους, με έμφαση στην σχέση που εμφανίζει ο κλάδος της Κρήτης με αυτούς. Για 

τον κλάδο της Κρήτης θα γίνει αναφορά σε ξεχωριστή παράγραφο.  

 

4.1.2.1 Zamenis situlus και Hierophis gemonensis 

Βάσει των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν ως παραομάδα και ανεξάρτητα από το 

είδος της φυλογενετικής ανάλυσης, τo γένος Zamenis και το είδος Z. situlus εντός 

αυτού είναι μονοφυλετικά, όπως έχει παρατηρηθεί και στην εργασία των Lenk et al. 

(2001). Μεταξύ των γενεαλογικών κλάδων του Z. situlus φαίνεται ότι ο κλάδος που 

περιλαμβάνει το άτομο από την Πελοπόννησο είναι εξελικτικά πιο κοντά στον κλάδο 

της Κρήτης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις γενετικές τους αποστάσεις 

(Πίνακας 2.3.1). Όσον αφορά τις σχέσεις των υπόλοιπων κλάδων, η σύνδεση των 

απλοτύπων της δυτικής Τουρκίας και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου (Σάμος 

και Λέσβος) με τους αντίστοιχους της ηπειρωτικής Ελλάδας έχει αναφερθεί και σε 

άλλες ζωικές ομάδες, όπως για παράδειγμα στους σκορπιούς του είδους Mesobuthus 

gibbosus (Parmakelis et al. 2006a) και στις χελώνες του είδους Mauremys rivulata 

(Μάντζιου 2006). Παράλληλα, δεδομένης της γεωγραφικής απόστασης και της 

ευρωπαϊκής προέλευσης του είδους (Joger et al. 2007a,b), η απόκλιση του ατόμου 

από τη Βουλγαρία (Βουλγαρικές ακτές τις Μ. Θάλασσας) πριν από όλους τους 

άλλους απλότυπους και η σαφής γενετική διαφοροποίηση (5,5-6%) είναι 

αναμενόμενη 

Αντίστοιχα, βάσει των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν ως παραομάδα και 

ανεξάρτητα από το είδος της φυλογενετικής ανάλυσης, τo γένος Hierophis και το 

είδος Η. gemonensis εμφανίζονται μονοφυλετικά, γεγονός που είναι σε συμφωνία με 

προηγούμενες μιτοχονδριακές μελέτες (Nagy et al. 2003b, 2004).  
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Ενώ στο είδος Z. situlus ο απλότυπος από την Πελοπόννησο εμφανίζει 

μεγαλύτερη συγγένεια με την Κρήτη (0,3%) από ότι με την υπόλοιπη ηπειρωτική 

Ελλάδα (0,8%), στο είδος H. gemonensis οι απλότυποι της Πελοποννήσου συνιστούν 

μία ενιαία ομάδα με τα άτομα από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και την 

Κροατία (ενδοπληθυσμιακή διαφοροποίηση 0,1%). Ωστόσο οι γενετικές αποστάσεις 

μεταξύ του κλάδου της Κρήτης με τον κλάδο της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι 

παρόμοιες και ισούνται με 1,2 και 0,9 % για τα είδη Ζ. situlus και H. gemonensis, 

αντίστοιχα. 

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι υπάρχει μία ασάφεια στις σχέσεις των ατόμων 

μέσα στα είδη Z. situlus και H. gemonensis και τα δέντρα παρουσιάζουν σε 

συγκεκριμένους κόμβους τη μορφή χτένας (την μορφή αυτή παρουσιάζουν και τα 

δέντρα των αναλύσεων MP, ML και ΒΙ που για λόγους απλότητας δεν 

παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη). Οι πολυτομίες αυτές οφείλονται σε αδυναμία 

επίλυσης των σχέσεων σε συγκεκριμένους κόμβους, λόγω χαμηλής διακριτικής 

ικανότητας περί των δεδομένων (b.s.=<50%), δηλαδή οι διαφοροποιήσεις που 

εμφανίζονται είναι πάρα πολύ μικρές και πολύ απλότυποι διαφέρουν μεταξύ τους 

μόνο κατά ένα νουκλεοτίδιο. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στο πρόσφατο 

διαχωρισμό αυτών και είναι ενδεικτικά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Avise 

(2000) για την ερμηνεία των φυλογεωγραφικών προτύπων διαφόρων ζωικών 

οργανισμών βάσει mtDNA, του μικρού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την 

απομόνωση των πληθυσμών αυτών.  

 

4.1.2.2 Natrix tessellata 

Επιβεβαιώνοντας τις μελέτες των Guicking et al. (2002, 2006), το γένος Natrix 

και το είδος N. tessellatα εμφανίζονται ως μονοφυλετικές ομάδες. Ο κλάδος της 

Κρήτης, όπως και στα παραπάνω είδη, εμφανίζεται μονοφυλετικός - με ισχυρή 

στατιστική υποστήριξη από όλες τις αναλύσεις και με μικρή ενδοπληθυσμιακή 

διαφοροποίηση (0,2%). Ωστόσο, σε αντίθεση με τα είδη που αναφέρθηκαν πιο πριν, 

όπου είτε άμεσα είτε έμμεσα ο κλάδος της Κρήτης συνδεόταν με τον κλάδο της 

ηπειρωτικής Ελλάδας, στο N. tessellatα η Κρήτη αποτελεί αδελφή ομάδα του κλάδου 

που περιλαμβάνει απλότυπους του ίδιου είδους από την Ευρώπη (Ιταλία, Βουλγαρία 

και Ρουμανία) και την Ανατολία (Τουρκία, τη Συρία, την Αρμενία και την 

Τσετσενία). Αντίθετα, η γενεαλογική γραμμή της Ελλάδας (Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Πελοπόννησος) αποκλίνει πριν από τους κλάδους που προαναφέραμε. Η τοπολογία 

αυτή είναι αντίστοιχη των όσων περιγράφονται στις εργασίες των Guicking et al. 
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(2002, 2006) και Joger et al. (2007b), όπου οι απλότυποι της ηπειρωτικής Ελλάδας 

χαρακτηρίζονται ως μια ομάδα σημαντικά διαφοροποιημένων απλοτύπων σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ομάδες απλοτύπων (6,5-8,3%), υποδεικνύοντας την διαφορετική 

εξελικτική προέλευση των πληθυσμών της Κρήτης από αυτούς της ηπειρωτικής 

Ελλάδας.  

 

4.1.2.3 Telescopus fallax 

Σε αντίθεση με τα άλλα είδη της παρούσας μελέτης, μέχρι σήμερα δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί άλλες μελέτες για τον προσδιορισμό των φυλογενετικών σχέσεων 

του είδους T. fallax. Βάσει των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν ως παραομάδα, ενώ το 

γένος Telescopus εμφανίζεται μονοφυλετικό, το είδος T. fallax εμφανίζεται 

παραφυλετικό, αφού εντός αυτού ομαδοποιείται ένα άτομο από την περιοχή της 

Τουρκίας, που έχει μορφολογικά προσδιοριστεί ότι ανήκει στο είδος T. nigriceps και 

του οποίου η γενετική απόσταση από τα πιο συγγενικά άτομα του είδους T. fallax δεν 

ξεπερνά το 3,2%. 

 Αν και το είδος χαρακτηρίζεται από την παρουσία τεσσάρων ισχυρά στατιστικά 

καθορισμένων ομάδων απλοτύπων με σαφή γεωγραφική συνάφεια, τα δεδομένα μας 

αδυνατούν στο να αποσαφηνίσουν τις μεταξύ αυτών των ομάδων σχέσεις. Μία από 

αυτές τις ομάδες απλοτύπων περιλαμβάνει τα άτομα του είδους T. fallax από την 

Κρήτη και τις δορυφορικές της νησίδες (Χρυσή, Γαύδος και Κουφονήσι), από τα 

Αντικύθηρα και από την Θήρα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα είδη Z. situlus, H. 

gemonensis και N. tesselata, η γενετική απόσταση που χωρίζει την ομάδα της Κρήτης 

από την πλέον συγγενική της (βάσει γενετικών αποστάσεων) ομάδα είναι σαφώς 

μεγαλύτερη εντός του T. fallax και ανέρχεται στο 5% (πενταπλάσια σε σχέση με το Z. 

situlus, H. gemonensis και διπλάσια σε σχέση με το N. tesselata). Το στοιχείο είναι 

πιθανότατα ενδεικτικό και της παλαιότερης ιστορίας του είδους αυτού στην Κρήτη 

σε σχέση με τα άλλα είδη φιδιών που συναντώνται στο νησί.  
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4.1.2.5 Οι πληθυσμοί της Κρήτης 

 Τα παραγόμενα φυλογενετικά δέντρα (εικόνα 2.3.2.1-4) ομαδοποιούν τα άτομα 

που προέρχονται από τη Κρήτη σε ένα μονοφυλετικό κλάδο και στα 4 υπό μελέτη 

φίδια. Ο κλάδος αυτός, στα είδη T. fallax και H. gemonensis περιλαμβάνει και άτομα 

από τις δορυφορικές νησίδες αυτής. Η γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των 

απλοτύπων από τις νησίδες σε σχέση με τους απλότυπους από την Κρήτη είναι πάρα 

πολύ μικρή (0,2-0,3%). Είναι γνωστό από προηγούμενες μελέτες ότι οι δορυφορικές 

νησίδες της Κρήτης φιλοξενούν, με μικρές διαφοροποιήσεις, υποσύνολο της πανίδας 

της Κρήτης. Αν και τα στοιχεία που αφορούν την παλαιογεωγραφική τους εξέλιξη 

είναι αποσπασματικά (παράγραφος 1.5) κάποια από αυτά υπήρξαν ενωμένα κατά 

διαστήματα με την Κρήτη, ενώ κάποια άλλα δεν συνδέθηκαν ποτέ με αυτήν (π.χ. 

Κουφονήσια, Peters 1985). Γεγονός όμως αποτελεί ότι η ομαδοποίηση απλοτύπων 

από την Κρήτη και από τις δορυφορικές της νησίδες και η στενή φυλογενετική σχέση 

που τους συνδέουν, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ζωικές ομάδες, όπως η χελώνα 

Mauremys rivulata (Μάντζιου 2006), οι σαύρες Cyrtopodion kotschyi (Kasapidis et 

al. 2005), Podarcis erhardii (Poulakakis et al 2003, 2005d) και Chalcides ocellatus 

(Κορνήλιος 2007), τα σαλιγκάρια του γένους Albinaria και Mastus (Douris 1998, 

Parmakelis et al 2003) και τα χειλόποδα  Pachymerium farrugineum (Simaiakis and 

Mylonas 2006), οι αράχνες της οικογένειας Gnaphosidae (Χατζακη 2003). 

Στα είδη H. gemonensis και T. fallax μαζί με τους απλότυπους της Κρήτης 

ομαδοποιούνται άτομα από τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, αντίστοιχα, γεγονός που 

έρχεται σε αντίθεση με τα φυλογενετικά πρότυπα άλλων οργανισμών, όπου τα 

Κύθηρα και τα Αντικύθηρα συνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες 

(Kasapidis et al. 2005, Poulakakis et al. 2005c, 2007, Parmakelis et al. 2006a). 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των Z. situlus και T. fallax είναι χαρακτηριστική η 

παρουσία του ατόμου της Θήρας εντός του κλάδου της Κρήτης με μηδενική γενετική 

διαφοροποίηση. 
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4.1.3 Ταξινομικές αναθεωρήσεις 

4.1.3.1 Σε επίπεδο είδους 

Αν και η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία αναφέρει ότι το νοτιοδυτικότερο όριο 

εξάπλωσης του είδους H. gemonensis είναι το νησί της Κρήτης (Valakos et al. 2008), 

o Arnold (2004) αναφέρει την παρουσία του είδους αυτού στην Κάρπαθο. Ωστόσο, 

το άτομο από την Κάρπαθο (Κάρπαθος_D. caspius) που, βάσει μορφολογίας, είχε 

προσδιοριστεί ως H. gemonensis, ομαδοποιείται με άλλα άτομα του είδους D. 

caspius, ενώ η ελάχιστη γενετική διαφοροποίηση του σε σχέση με τα άτομα H. 

gemonensis είναι 14,7%. Μορφολογικά το άτομο της Καρπάθου δεν ήταν δυνατό να 

διαχωριστεί από το H. gemonensis, αφού δεν διέθετε μεμονωμένα μικρά μαύρα 

στίγματα στα πλάγια του κάτω μέρους της κοιλιάς (διαγνωστικό γνώρισμα για την 

διαφοροποίηση του από το συντοπικό του είδος D. caspius) και επιπλέον ο αριθμός 

των φολίδων του κορμού παρουσιάζει επικάλυψη στα δύο είδη. Οι Cyren (1941) και 

Henle (1993) αναφέρουν ότι οι διάκριση των δύο αυτών ειδών είναι συχνά δύσκολη, 

εξαιτίας του ότι τα χαρακτηριστικά μεταξύ τους δεν είναι διακριτά. Επομένως τα 

αποτελέσματα μας επιβεβαιώνουν τους Valakos et al. (2008) σχετικά την παρουσία 

στην Κάρπαθο του είδους D. caspius, παρά το γεγονός ότι μορφολογικά δύσκολα 

μπορεί να διαχωριστεί από το τυπικό άτομο του είδος του Η. gemonensis. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η παρουσία του ατόμου T. nigriceps εντός του 

κλάδου που περιλαμβάνει το σύνολο των ατόμων του είδους T. fallax, αναιρεί την 

μονοφυλετικότητα του T. fallax και θέτει υπο αμφισβήτηση την τρέχουσα ταξινομική 

τους κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το είδος T. nigriceps είναι ένα είδος 

μονοτυπικό, με περιορισμένη περιοχή εξάπλωσης (νότια Συρία, Ιορδανία, κεντρικό 

Ιρακ), που σύμφωνα με την άποψη ορισμένων συγγραφέων θεωρείται υποείδος του 

T. fallax (Leviton et al. 1992). Οι Disi et al. (2001) αναφέρουν ότι η πιο συγγενική 

του μορφή είναι το T. f. syriacus (T. cf. nigriceps) από την Ιορδανία, το οποίο δεν 

ανήκει στον τύπο Tarbophis vivax var. syriaca Boettger, 1880 (=Telescopus fallax 

syriacus). Επομένως άτομα του είδους T. fallax από την Ιορδανία που αναφέρονται 

ως T. f. syriacus το πιο πιθανό είναι ότι ανήκουν σε ένα διαφορετικό τάξο συγγενικό 

με το T. nigriceps.  

Πρόσφατα οι εργασίες των Ilgaz et al. (2005) και Gocmen et al. (2007) 

επιβεβαιώσαν την παρουσία του T. nigriceps στην νοτιοανατολική Τουρκία, εντός 

δηλαδή της εξάπλωσης του είδους T. fallax. Μάλιστα οι Gocmen et al. (2007) 

αναφέρουν ότι τα είδη T. nigriceps και Τ. f. syriacus βρέθηκαν συμπάτρια. Επιπλέον 

αναφέρουν ότι μεταξύ των 2 μορφών δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση σε ότι 
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αφορά τη φολίδωση και επομένως το μόνο κριτήριο διαφοροποίησης τους είναι το 

χρώμα και τα χρωματικά πρότυπα Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, επιβεβαιώνοντας την στενή φυλογενετική 

σχέση που συνδέει τα άτομα T. nigriceps από την Τουρκία και T. f. syriacus από την 

Ιορδανία, με γενετική απόσταση της τάξης του 2,3 %. Ωστόσο τα άτομα αυτά 

σχηματίζουν έναν ενιαίο μονοφυλετικό κλάδο με άτομα T. f. fallax (Δυτικός κλάδος 

T. fallax), οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ αυτών των ατόμων δεν ξεπερνούν το 3,2% 

και επομένως δεν κρίνεται ορθή η θεώρηση τους σε ξεχωριστό είδος.  

Για πάρα πολλά χρόνια, η αντίληψη της έννοιας του είδους ήταν συνώνυμη με 

την άποψη του Dobzhansky (1937), σύμφωνα με την οποία «τα είδη είναι συστήματα 

πληθυσμών, μεταξύ των οποίων η γονιδιακή ροή περιορίζεται ή εμποδίζεται μέσω 

ενός αναπαραγωγικού μηχανισμού απομόνωσης ή από ένα συνδυασμό πολλών 

τέτοιων μηχανισμών», άποψη που καθιερώθηκε από τον Mayr (1942) ως η έννοια 

του «βιολογικού» είδους. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, στο χώρο της βιολογίας 

δημιουργήθηκε μια μικρή βιομηχανία παραγωγής νέων ορισμών για την έννοια του 

είδους, όπως το αναγνωριστικό είδος (Paterson 1985), το απομονωτικό είδος 

(Paterson 1985), το συνεκτικό είδος (Templeton 1989), το γενεαλογικό είδος (Baum 

& Shaw 1995), το εξελικτικό είδος (Wiley 1978), το φαινοτυπικό είδος (Sokal & 

Crovello 1970), το οικολογικό είδος (Van Valen 1976), το γονοτυπικό είδος (Mallet 

1995) και το φυλογενετικό είδος (Cracraft 1989, Nixon & Wheeler 1990).  

Από φυλογενετική άποψη, ο φυλογενετικός ορισμός αποτελεί ίσως την πιο 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση της έννοιας του είδους. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες εκδοχές ή ορισμοί της έννοιας του φυλογενετικού είδους (Cracraft 1983, 

Donoghue 1985, Panchen 1992), άλλα όλες συμφωνούν ότι ο καθορισμός του είδους 

πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια φυλογενετικών σχέσεων (σχέσεις προγόνων-

απογόνων). Ένα φυλογενετικό είδος είναι μία βασική ομάδα οργανισμών, 

διαγνωστικά διακριτή από άλλες τέτοιες ομάδες, εντός της οποίας υπάρχει μία κοινή 

γενεαλογία (Cracraft 1983, 1987). Με την χρήση μοριακών σημαντών μπορούμε 

εύκολα να αναπαραστήσουμε τη γενεαλογία κάποιων οργανισμών και να 

διακρίνουμε τέτοιες μονοφυλετικές ομάδες, όπως για παράδειγμα στα είδη N. 

tessellata και T. fallax της παρούσας μελέτης. Το ερώτημα που τίθεται είναι πού θα 

τοποθετηθεί το κατώφλι κάτω από το οποίο οι γενετικές διαφορές δεν θα θεωρούνται 

σημαντικές για τη διάκριση μεταξύ ειδών. Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα στα 

οποία η χρήση μοριακών δεδομένων οδήγησε στην αναγνώριση ποικιλομορφίας που 

δεν είχε διαγνωστεί από μορφολογικούς χαρακτήρες, συμβάλλοντας στην 
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αναθεώρηση των συγκεκριμένων ειδών. Πιο συγκεκριμένα, οι Joger et al. (2007), σε 

ότι αφορά το είδος N. tessellata προτείνουν ότι οι μονοφυλετικοί κλάδοι 1) Ιράν, 2 ) 

Αίγυπτος, Ιορδανία και πιθανόν 3) Ηπειρωτική Ελλάδα αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές γενεαλογικές γραμμές, που η κάθε μία κρύβει ίσως και διαφορετική 

εξελικτική ιστορία και επομένως αποτελούν διαφορετικά είδη. Επίσης στα φίδια E. 

obsoleta και E. guttata, η ανάλυση των μιτοχονδρακών τους αλληλουχιών 

αποκάλυψε την απουσία εξελικτικής σημασίας στον διαχωρισμό των πληθυσμων 

τους σε 8 και 5 υποείδη αντίστοιχα, με βάση μορφολογικούς χαρακτήρες, και 

επιπλέον αποκάλυψε την ύπαρξη 3 διακριτών μονοφυλετικών κλάδων με γεωγραφική 

συνάφεια (για το κάθε είδος) όπου σύμφωνα με τους συγγραφείς αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικά είδη (Burbrink et al. 2000, Burbrink 2002). Κατά αντιστοιχία κάτι τέτοιο 

μπορεί να αποκαλυφθεί και για τους 4 διακριτούς κλάδους εντός του είδος T. fallax 

που διαχωρίζονται μεταξύ του με σχετικά υψηλά ποσοστά γενετικής διαφοροποίησης 

(πίνακας 3.2.4). Παρόλο αυτά κανένα αυθαίρετο επίπεδο γενετικής διαφοροποίησης 

δεν μπορεί από μόνο του να καθορίσει τα σύνορα μεταξύ βιολογικών ειδών (Avise 

2000). Οι μηχανισμοί ειδογένεσης δεν σχετίζονται άμεσα με την συσσώρευση 

νουκλεοτιδικών π.χ. διαφορών κατά μήκος δύο εξελικτικών γραμμών. Επιπλέον, η 

χρήση διαφορετικών μοριακών δεικτών μπορεί να δώσει διαφορετική εικόνα της 

φυλογενετικής ιστορίας των πληθυσμών. Επομένως, χρειάζονται δεδομένα από 

διαφορετικούς μοριακούς δείκτες, μαζί με μορφολογικά, ηθολογικά και οικολογικά 

δεδομένα για να μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στην περιγραφή 

διακριτών εξελικτικών γραμμών ως νέων ειδών.  

 

4.1.3.2 Σε επίπεδο υποείδους 

Η τρέχουσα ταξινομική κατάσταση για τα μονοτυπικά είδη Ζ. situlus και Η. 

gemonensis, δεν φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα. Αν και παρουσιάζουν 

διαφοροποίηση μεταξύ βόρειων και νότιων απλότυπων, δεν θεωρούμε ότι η 

διαφοροποίηση αυτή έχει ταξινομική σημασία. Όσον αφορά το μονοτυπικό είδος N. 

tessellata ο Mebert (1993) σημειώνει ότι, αν και διαπιστώνεται μία γεωγραφική 

ποικιλομορφία των γνωρισμάτων, δεν μπορεί να εξαχθεί κάποια ομαδοποίηση σε 

σχέση με την συστηματική του είδους. Η μεγάλη ποικιλομορφία στη φολίδωση, το 

χρώμα και τα σχηματικά πρότυπα κάνουν δύσκολες τις γεωγραφικές συσχετίσεις έτσι 

ώστε τελικά τα χαρακτηριστικά αυτά να μην είναι ικανοποιητικά για το διαχωρισμό 

τους σε διαφορετικά υποείδη. Μάλιστα τις περισσότερες φορές, σε ότι αφορά τις 

φολίδες, η διαφοροποίηση εντός ενός πληθυσμού μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ότι 
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μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. Παρόλα αυτά σε απομονωμένους πληθυσμούς με 

καθόλου ή ελάχιστη ανταλλαγή ατόμων με άλλους, μπορεί να κυριαρχούν στο 

φαινότυπο συγκεκριμένα πρότυπα χρωματισμού και σχημάτων (Gruschwitz et al. 

1999). 

Από την βιβλιογραφία (παράγραφος 1.8β) είναι δυνατό να αντιληφθούμε ότι το 

είδος T. fallax εμφανίζει διακριτούς μορφολογικούς πληθυσμούς στην περιοχή 

εξάπλωσης του, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να περιγράψουν και να 

ονομάσουν τις διαφορετικές μορφές ως διαφορετικά υποείδη (Gocmen et al. 2007). 

Από τα 9 συνολικά υποείδη το είδους T. fallax, στην περιοχή του Αιγαίου 

απαντώνται 5. Με εξαίρεση το φερώνυμο (T. f. fallax), τα υπόλοιπα είναι καθαρά 

νησιωτικά ενδημικά υποείδη: T. f. multisquamatus στο Κουφονήσι της Κρήτης, T. f. 

pallidus στην Κρήτη, σε δορυφορικές της νησίδες και την Σαντορίνη, T. f. 

intermedius στα Αντικύθηρα και T. f. rhodicus στην Ρόδο (εικόνα 2.1.1.4). Ωστόσο 

τα αποτελέσματα της φυλογενετικής ανάλυσης και η ταυτοποίηση των κλάδων 

ανατρέπουν την μονοφυλετικότητα των υποειδών. Υπό το φως των νέων δεδομένων, 

τα υποείδη του είδους T. fallax που περιλαμβάνονται στην μελέτη αυτή τίθενται υπό 

αμφισβήτηση και η ανάγκη αναθεώρησης τους κρίνεται απαραίτητη, μία άποψη που 

εκφράζεται και από άλλους για το σύνολο της διαφοροποίησης του είδους (Werner 

1988, Leviton et al. 1992, Disi et al. 2001, Disi 2002, Cox et al. 2006).   

Στην περιοχή του Αιγαίου το είδος T. fallax δεν είναι το μόνο που παρουσιάζει 

τέτοια ποικιλομορφία σε χαρακτήρες. Ακόμη μεγαλύτερη ποικιλομορφία εμφανίζουν 

οι σαύρες του γένους Podarcis (P. erhardii: 28 υποείδη). Είναι ευρύτατα αποδεκτό 

ότι τα είδη του γένους Podarcis τείνουν να αναπτύσσουν πολύ συχνά διακριτούς 

μορφολογικά πληθυσμούς στα διάφορα νησιά και βραχονήσια. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε τους ερευνητές να περιγράψουν και να ονομάσουν όλες αυτές τις 

διαφορετικές μορφές ως διαφορετικά υποείδη, ενώ στην ουσία πρόκειται για 

διαφορετικούς οικοφαινότυπους, οι οποίοι ορίζονται ως φαινότυποι των ειδών που 

φέρουν προσαρμογές σχετιζόμενες με το περιβάλλον ή το ενδιαίτημα στο οποίο ζουν, 

αλλά δεν αντιστοιχούν σε γενετική διαφοροποίηση. Ωστόσο είναι αναγκαία η 

διάκριση, όσο αυτή βέβαια είναι εφικτή, ενός είδους σε εξελικτικές μονάδες, με ένα 

συνδυασμό μορφολογικών, ηθολογικών και μοριακών χαρακτήρων και γεωγραφικής 

προέλευσης των ατόμων, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η εξελικτική ιστορία του 

είδους (Πουλακάκης 2005). 

Δεν είναι λίγοι σήμερα οι επιστήμονες που αποδέχονται την άποψη των Wilson & 

Brown (1953), ότι το υποείδος αποτελεί έννοια τόσο αυθαίρετη, που θα έπρεπε να 
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εγκαταλειφθεί. Η απουσία εξελικτικής σημασίας από την έννοια του υποείδους (αφού 

ουσιαστικά δεν συνιστούν ανεξάρτητες εξελικτικές γενεαλογίες) σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι η συστηματική είναι μια επιστήμη άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη, 

είναι στοιχεία που ευνοούν την άποψη της κατάργησης ή αναθεώρησης της έννοιας 

του υποείδους και ίσως είναι πλέον επιβεβλημένη η αναθεώρηση του υπάρχοντος 

παράλληλα με τη χρήση ενός νέου διαφορετικού συστήματος ταξινόμησης (π.χ. 

Phylocode). 

 

4.2 Συσχέτιση με βιογεωγραφικά δεδομένα  

Η ανάλυση των αλληλουχιών οδήγησε στο να καταλήξουμε σε ομαδοποιήσεις 

ατόμων σε κλάδους με/ή χωρίς γεωγραφική συνάφεια. Οι εκτιμώμενες γενετικές 

αποστάσεις και η χαμηλή στατιστική υποστήριξη μεταξύ των κλάδων αυτών, δεν μας 

επιτρέπει να κάνουμε μία ασφαλή προσέγγιση των πιθανών σχέσεων μεταξύ αυτών 

στηριζόμενοι αποκλειστικά στα μοριακά δεδομένα. Παρόλα αυτά μία πρώτη 

προσέγγιση μπορεί να γίνει μέσα από παλαιογεωγραφικά δεδομένα με τα οποία 

φαίνεται να συγκλίνουν τα φυλογεωγραφικά πρότυπα των υπό μελέτη ειδών. Μία από 

τις μορφές γενεαλογικής συμφωνίας που διακρίνει ο Avise (1996) για την εξαγωγή 

φυλογενετικών συμπερασμάτων, είναι η συμφωνία των γενεαλογικών διαχωρισμών 

με τα γεωγραφικά όρια παραδοσιακά αναγνωρισμένων βιογεωγραφικών περιοχών. 

Μία τέτοια συμφωνία φανερώνει ότι υπάρχουν κοινοί, ιστορικά βιογεωγραφικοί 

παράγοντες που διαμορφώνουν τις ενδοπληθυσμιακές φυλογενέσεις και κατανομές 

των οργανισμών. 

Οι απλότυποι από την ανατολική εξάπλωση των ειδών N. tessellata και T. fallax 

(ανατολικό Αιγαίο, Τουρκία) συνιστούν ξεχωριστό κλάδο και δεν αναμιγνύονται με 

πληθυσμούς του δυτικού Αιγαίου, όπως στην περίπτωση του Z. Situlus. Μεταξύ των 

νησιών του ανατολικού Αιγαίου και του δυτικού Αιγαίου υπάρχει ένα ισχυρό 

βιογεωγραφικό φράγμα (φράγμα του Αιγαίου) που χρονολογείται στα 9-10 περίπου 

εκατ. χρόνια πριν από σήμερα (Creuzburg 1963, Dermitzakis and Papanikolaou 

1981). Η δημιουργία του φράγματος του Αιγαίου είχε σημαντική επίδραση στην 

διαμόρφωση βιογεωγραφικών προτύπων ερπετών (Κυριαζή 2005, Kasapidis et al 

2005, Poulakakis et al. 2003, 2005a,c,d 2007), χερσαίων σαλιγκαριών (Parmakelis et 

al. 2003, 2005, Κορνήλιος 2008), κολεοπτέρων (Fattorini 2002), ισόποδων (Klossa-

Kilia et al. 2006) και σκορπιών (Parmakelis et al. 2006a,b).  

Ένας άλλος διακριτός κλάδος στα μελετούμενα είδη είναι ο κλάδος της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας που περιλαμβάνει απλότυπους από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, 
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την Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η ομαδοποίηση των απλοτύπων αυτών 

στηρίζεται από τα παλαιογεωγραφικά δεδομένα καθώς οι περιοχές αυτές αποτελούν 

μια ενιαία παλαιογεωγραφική ενότητα με κοινή ιστορία (Δερμιτζάκης 1981). Κατά το 

Πλειόκαινο, η Πελοπόννησος εμφανίζεται ως νησί που διαχωρίζεται από την Στερεά 

Ελλάδα στα βόρεια. Ωστόσο κατά το Πλειστόκαινο ξανασυνδέεται. Δεδομένου της 

ικανότητας μετακίνησης τους, οι πληθυσμοί των φιδιών δεν απομονώθηκαν 

γεωγραφικά, όπως έχει παρατηρηθεί σε σαύρες (Kasapidis et al 2005, Poulakakis et al 

2005) με αποτέλεσμα να υπάρχει γενετική ροή μεταξύ των πληθυσμών της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας, ώστε τελικά να σχηματίζουν ένα ενιαίο κλάδο.   

Στα είδη T. fallax και Ν. tessellata, οι απλότυποι της Κρήτης σχηματίζουν μία 

ενιαία διακριτή ομάδα, με υψηλή γενετική διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους 

κλάδους. Από το σύνολο των μελετών που αφορούν την πανίδα της Κρήτης 

προκύπτει ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του νησιού ως παλαιού απομονωμένου 

νησιωτικού συστήματος με σαφή διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου 

και με μεγάλο πλούτο ενδημικών ειδών (Douris et al. 1998, Fattorini 2002, 

Parmakelis et al. 2005, 2006b, Poulakakis et al. 2003, 2005d, Simaiakis and Mylonas 

2006, Lymberakis et al. 2007). Η Κρήτη έχει διαχωριστεί από τις γειτονικές περιοχές 

εδώ και τουλάχιστον 5,3 εκατ. χρόνια. Στο τέλος του Μειοκαίνου αποτελείται από 

ένα μωσαϊκό 4 νησιών (Drooger and Meulenkamp 1973, Dermitzakis 1990), ενώ 

κατά το Πλειοκαίνο παραμένει κατά το μεγαλύτερο τμήμα της κάτω από την 

επιφάνεια της θάλασσας και συνίσταται από μικρά νησιά. Τέλος, στο Πλειστόκαινο 

επικρατούν έντονες ανοδικές κινήσεις, όπου η Κρήτη ανυψώνεται και παίρνει το 

σημερινό της περίπου σχήμα (Meulenkamp 1971, Angelier 1979, Παπαπέτρου-

Ζαμάνη 1973).   

Σε ότι αφορά τις δορυφορικές νησίδες της Κρήτης και την παρουσία του T. fallax 

και του H. gemonensis σε ορισμένες από αυτές, με δεδομένο ότι όλες σχεδόν οι 

νησίδες ήταν ενωμένες με την Κρήτη κατά τις τελευταίες παγετώδεις περιόδους, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι πληθυσμοί τους αποτελούσαν μέρος των πληθυσμών 

της Κρήτης. Ωστόσο για τις νησίδες Γαύδος, Χρυσή και Κουφονήσι, που οι ισοβαθείς 

φτάνουν ή ακόμη και ξεπερνούν τα 450m και δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την ένωση τους με την Κρήτη, η παρουσία του Τ. fallax πιθανά να 

οφείλεται σε τυχαία διασπορά ατόμων από τον προγονικό πληθυσμό της Κρήτης. 

Τέλος, σε ότι αφορά το είδος T. fallax οι απλότυποι από τα νησιά των νότιων 

Κυκλάδων (Μήλος, Σύρος) συνιστούν ένα διακριτό κλάδο. Η απομόνωση των 

Κυκλάδων από την Κρήτη χρονολογείται στο Μέσο με Ανώτερο Μειόκαινο (9-11 εκ. 
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χρόνια), ενώ από την Πελοπόννησο κατά το Ανώτερο Μειόκαινο (7-9 εκ. χρόνια) 

(Δερμιτζάκης 1990). Σύμφωνα με τους Anastasakis και Dermitzakis (1990) οι νότιες 

και κεντρικές Κυκλάδες εμφανίζονται ως ιδιαίτερη περιοχή που ήταν χωρισμένη από 

τις υπόλοιπες κατά το Πλειόκαινο (3-4 εκ. χρόνια). H απομόνωση αυτή έχει σαφώς 

συμβάλει την διαμόρφωση των βιογεωγραφικών κατανομών πολλών ζωικών 

οργανισμών (Σφενδουράκης 1996, Kasapidis et al. 2005, Poulakakis 2005c, 

Parmakelis et al. 2006a, Simaiakis and Mylonas 2006, Kornilios et al. 2008).     

Οι διάφοροι οργανισμοί, ανάλογα με την ικανότητα διασποράς τους και το χρόνο 

παρουσίας τους στην περιοχή, είτε ακολούθησαν μια καθαρά βικαριανιστική 

κατανομή είτε μπόρεσαν και διασπάρθηκαν σε άλλες περιοχές ξεπερνώντας τα 

θαλάσσια φράγματα. Επιπλέον, ο άνθρωπος με την παρουσία του στο χώρο αυτό για 

αρκετές χιλιάδες χρόνια, μετέβαλε τις κατανομές των ειδών, με το να οδηγήσει σε 

εξαφάνιση, άμεσα ή έμμεσα, είδη ή πληθυσμούς ειδών ή με το να εισάγει νέα είδη σε 

περιοχές που δεν υπήρχαν πριν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα άτομα Τ. fallax 

και Z. situlus με προέλευση το νησί της Θήρας. Τα άτομα αυτά εντοπίζονται μέσα 

στον κλάδο της Κρήτης. Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν στην πρόσφατη εποίκιση της 

Θήρας από τα είδη αυτά από τη Κρήτη, με πιθανή αιτία τον άνθρωπο και τις σχέσεις 

της Κρήτης με το νησί της Θήρας κατά τους ιστορικούς χρόνους. Υπάρχουν μάλιστα 

και άλλες εργασίες που αναφέρουν την εισαγωγή ειδών στο νησί της Θήρας από τον 

άνθρωπο (Caputo & Lanza 1992). Σύμφωνα με τον Gruber (1978) οι συνέπειες της 

έκρηξης του ηφαιστείου στο νησί της Θήρας (1.650 π.Χ) πιθανό να προκάλεσε 

εξαφανίσεις ειδών, ορισμένα από τα οποία, όπως τα είδη Z. situlus και T. fallax, 

κατάφεραν να ξαναεποικίσουν το νησί με διασπορά ή λόγω εισαγωγής τους από τον 

άνθρωπο.  

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των Η. gemonensis και T. fallax οι απλότυποι της 

Κρήτης ομαδοποιούνται με άτομα από τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, αντίστοιχα. Τα 

νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα αναφέρεται ότι κατά το τέλος του Μειοκαίνου ήταν 

ενωμένα μεταξύ τους και με την γειτονική περιοχή (Παπαπέτρου-Ζαμάνη και 

Ψαριανός 1978, Kotsakis et al 1980). Κατά το Πλειόκαινο διαχωρίζονται στα βόρεια 

από την Πελοπόννησο (Δερμιτζάκης 1981). Τα Κύθηρα εν μέρη βυθίστηκαν κατά το 

κατώτερο Πλειόκαινο και δεν αναδύθηκαν τουλάχιστον πριν το ανώτερο Πλειόκαινο 

όπου εμφανίζονται πλέον ως νησί (~2.5 Myr ago; Meulenkamp, 1985). Τα 

Αντικύθηρα αποτέλεσαν ξεχωριστό νησί στις αρχές του Πλειστοκαίνου 

(Αναστασάκης 1988). Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν στην πρόσφατη εποίκιση των 

Κυθήρων και των Αντικυθήρων από τα είδη αυτά (πιθανά από τη Κρήτη), δηλαδή μια 
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ακόμα περίπτωση πολύ πρόσφατης διασποράς (πιθανά μέσω του ανθρώπου). Το 

γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα φυλογενετικά πρότυπα άλλων οργανισμών, 

όπου τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα συνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις 

Κυκλάδες (Τριχάς 1996, Kasapidis et al. 2005, Poulakakis et al. 2005c, 2007, 

Parmakelis et al. 2006a, Kornilios et al. 2008). Η εποίκηση των νησιών αυτών από 

πληθυσμούς του Νότιου Αιγαιικού τόξου θεωρείται σπάνιο φαινόμενο και έχει 

διαπιστωθεί μόνο στους σκορπιούς του είδους Iurus dufoureius (Parmakelis et al. 

2006b), όπου το νησί των Κυθήρων εποικίστηκε από πληθυσμούς της Κρήτης 

(πιθανότητα μέσω διασποράς) αμέσως μετά την ανάδυση του. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι οι απλότυποι του είδους T. fallax από την 

Ηπειρωτική Ελλάδα είναι όμοιοι με τον απλότυπο του νησιού Σκύρος (0% γενετική 

διαφοροποίηση). Σε ότι αφορά τη γεωλογική ιστορία της Σκύρου κατά το Νεογενές, 

φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία ως προς το ότι το νησί απομονώθηκε από την 

ηπειρωτική περιοχή 5 - 4.5 εκ. χρόνια πριν (Dermitzakis, 1990). Για τη γεωλογική της 

εξέλιξη στην συνεχεία και ως σήμερα, υπάρχουν σποραδικά στοιχεία. Ο Μελέντης 

(1973) υποστηρίζει πως κατά το Μειόκαινο, το νησί της Σκύρου ήταν χωρισμένο σε 

τρία ξεχωριστά νησιά και ο Creutzburg (1963) υποδηλώνει τη βύθιση του νησιού πριν 

2 εκ. χρόνια. Σύμφωνα με τον Dermitzakis (1990), η Σκύρος εμφανίζει μια σύνδεση 

με κάποια νησιά του ανατολικού Αιγαίου κατά το Τορτόνιο-Μεσσήνιο (9-5 εκ. χρ. 

πριν). Οι σημερινές ισοβαθείς του συγκροτήματος της Σκύρου υποδηλώνουν πως στο 

Πλειστόκαινο ακόμα και κατά τη Ρίσσιο παγετώδη περίοδο, το αρχιπέλαγος αυτό δεν 

ενώθηκε με καμία από τις περιβάλλουσες περιοχές. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του 

νησιού της Σκύρου ως παλαιού απομονωμένου νησιού τονίζεται και από την 

παρουσία του ενδημικού είδους σαύρας Podarcis gaigeae (Poulakakis et al 2003). 

Επομένως τα δεδομένα αυτά συνηγορούν στην πρόσφατη εποίκιση, πιθανά μέσω του 

ανθρώπου, της Σκύρου από πληθυσμούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τον 

Efstratiou (1985 από Patton 1996), υπάρχουν στοιχεία ανθρώπινης παρουσίας και 

δραστηριότητας στο νησί της Σκύρου από την Παλαιολιθική εποχή. Ιδιαίτερα όμως 

κατά την διάρκεια της Χαλκοκρατίας (2900-1100 π.Χ), η Σκύρος παίζει σημαντικό 

ρόλο στις σχέσεις που αναπτύσσει με τα νησιά του βορείου Αιγαίου, των Κυκλάδων, 

την Εύβοια και την Ηπειρωτική Ελλάδα.  

Στοιχεία που υποδεικνύουν την εισαγωγή του είδους T. fallax σε νησιά από τον 

άνθρωπο υπάρχουν επίσης για τη Μάλτα (Grillitsch and Grillitsch 1999) και τις 

Στροφάδες (Warnecke 1988). Η απουσία μορφολογικής διαφοροποίησης ατόμων του 

είδους T. fallax που απαντώνται στο νησί της Μάλτας, από το φερώνυμο υποείδος, το 
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ιδιαίτερα μεγάλο κενό που παρουσιάζει η κατανομή και το γεγονός ότι το είδος αυτό 

του φιδιού χρησιμοποιείται στο νησί της Κεφαλονιάς σε θρησκευτικές τελετές, 

ενισχύουν την άποψη ότι πρόκειται για πρόσφατη μεταφορά (Grillitsch and Grillitsch 

1999). Επιπρόσθετα το αγιόφιδο T. fallax φαίνεται να μεταφέρθηκε από τον άνθρωπο 

και στα νησάκια Στροφάδες (2 νησάκια που βρίσκονται 44κμ Νότια της Ζακύνθου 

και 47κμ βορειοδυτικά του ακρωτηρίου Κούνελο στην Μεσσηνία, νοτιοδυτικά της 

Πελοποννήσου). Τα δύο νησάκια έχουν επιφάνεια μόνο 1,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

και βρίσκονται 15 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι Στροφάδες 

αναδύθηκαν κατά την πρώιμη Τεταρτογενή περίοδο. Δεν είχαν ποτέ κάποια γέφυρα 

ξηράς με την Πελοπόννησο ούτε με κάποιο από τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και 

όπως και στα υπόλοιπα ωκεάνια νησιά η άγρια πανίδα τους είναι φτωχή. Επομένως το 

αγιόφιδο θα πρέπει να μεταφέρθηκε στις Στροφάδες από τον άνθρωπο και 

συγκεκριμένα από μοναχούς που ζούσαν στις Στροφάδες και τα μετέφεραν από την 

Κεφαλονιά (Warnecke 1988).   

 

 

4.3 Βιογεωγραφική θεώρηση της εξάπλωσης των φιδιών στην περιοχή μελέτης, 

πιθανό σενάριο για την εποίκιση της Κρήτης. 

Πέραν της αποτίμησης των φυλογενετικών σχέσεων της εγκυρότητας της 

τρέχουσας ταξινομικής και την σύνδεση των προτύπων εξάπλωσης με 

βιογεωγραφικά  γεγονότα, τα γενετικά δεδομένα παρέχουν την δυνατότητα 

ανάπτυξης πιθανών σεναρίων για την εξάπλωση και διαφοροποίηση τους στην 

περιοχή μελέτης. Ποιοι, όμως, είναι τελικά οι παράγοντες και πως επέδρασαν στην 

κατανομή και την εξάπλωση των οργανισμών αυτών ώστε να καταλήξουμε στη 

σύγχρονη φυλογεωγραφία του κάθε είδους; 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από τις αλληλουχίες του μιτοχονδριακού 

DNA, την παλαιογεωγραφία και την παλαιοκλιματολογία της περιοχής μελέτης, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε τις παρακάτω πιθανές εξελικτικές υποθέσεις. 
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4.3.1 Φυλογεωγραφικό πρότυπο Α 

Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί για τα αδελφά τους είδη φιδιών (Z. longissimus και H. 

viridiflavus) που κατανέμονται στον ευρωπαϊκό χώρο (Nagy et al. 2002, Joger et al. 

2007b), η σημερινή κατανομή των Z. situlus και H. gemonensis έχει επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές αλλαγές που επικράτησαν κατά το Πλειστόκαινο. Ο 

χώρος διαφοροποίησης των ειδών αυτών είναι η Ευρώπη. Σύμφωνα με εκτίμηση των 

Joger et al. (2007), η διαειδική διαφοροποίηση των Zamenis και Hierophis έγινε 5-7 

και 8-9 εκ. χρόνια πριν, αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται και για τα αδελφά τους είδη, οι 

ψυχρές περίοδοι κατά το Πλειστόκαινο είχαν σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση των 

πληθυσμών τους προς τα νότια και ανατολικά. Ωστόσο οι λόγοι για τους οποίους η 

κατανομή του είδος H. gemonensis είναι περιορισμένη στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι 

άγνωστοι (Εικόνα 1.8.2). Η δυτική εξάπλωση του είδους θα μπορούσε ίσως να 

ερμηνευτεί από την παρουσία της οροσειράς της Πίνδου, καθώς ο ορεινός αυτός 

όγκος φαίνεται να έχει επηρεάσει την εξάπλωση και άλλων ερπετών, όπως τις σαύρες 

του είδους Algyroides nigropunctatus και τα βατράχια του είδους Pelophylax 

epeiroticus. Από την άλλη, το είδος Z. situlus παρουσιάζει πιο ευρεία κατανομή 

(Εικόνα 1.8.1). Οι πληθυσμοί του είδους αυτού φαίνεται να έφτασαν στον Ελλαδικό 

χώρο πολύ πρόσφατα, πολύ μετά την δημιουργία του φράγματος του Αιγαίου. 

Επομένως πρέπει να ακολούθησαν δύο οδούς διασποράς προς το νότο. Η μία προς 

την ηπειρωτική Ελλάδα και η δεύτερη προς την Δ. Τουρκία. Επειδή ακριβώς τα 

γεγονότα διασποράς έγιναν πολύ πρόσφατα και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα η διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών του ανατολικού και του δυτικού 

Αιγαίου είναι μηδαμινή, σχηματίζοντας μία ενιαία ομάδα. 

Ωστόσο το νησί της Κρήτης παρέμενε απομονωμένο από βαθιές θαλάσσιες 

δίαυλους κατά το Πλειόκαινο και το Πλειστόκαινο, που μόνο μεγάλα φυτοφάγα 

θηλαστικά μέχρι τώρα έχει αναφερθεί ότι έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το φράγμα 

αυτό (Dermitzakis and DeVos 1985, 1987, Dermitzakis and Sondaar, 1978; Sondaar 

et al. 1986). Επομένως η παρουσία των φιδιών Z. situlus και H. gemonensis στην 

Κρήτη είναι πιθανό να οφείλεται στον άνθρωπο. Οι Βαλακος et al. (2004) αναφέρουν 

για το είδος Z. situlus ότι αν προσέξει κανείς την σημερινή κατανομή αυτού του 

φιδιού, αυτή ταυτίζεται με τις αποικιές των αρχαίων Ελλήνων και φαίνεται ότι 

μεταφέρθηκε σε αυτές τις περιοχές είτε ακούσια είτε εκούσια από τους αποίκους. 

Μέχρι σήμερα, από φυλογεωγραφικές μελέτες που αφορούν τα είδη των ερπετών της 

Κρήτης προκύπτει ότι η ποταμοχελώνα Mauremys rivulata (Μάντζιου 2006) και 

τουλάχιστον 3 είδη σαύρας, Tarentola mauritanica (Harris et al. 2006), Hemidactylus 
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turcicus (Carranza and Arnold 2006a) και Chalchides ocellatus (Κορνήλιος 2007, 

Kornilios et al. 2007) αποίκισαν το νησί της Κρήτης πρόσφατα. Σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις, η μεταφορά τους από τον άνθρωπο θεωρείται η πιο πιθανή ερμηνεία για 

την παρουσία τους στο νησί.  

Επομένως για τα είδη Z. situlus και H. gemonensis, οι παράγοντες που επέδρασαν 

πιο δραστικά ώστε να πάρουμε το φυλογεωγραφικό πρότυπο που καταγράφεται 

στους σύγχρονους πληθυσμούς είναι οι έντονες κλιματικές αλλαγές κατά το 

Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο, καθώς και η επίδραση του ανθρώπου.    

 

4.3.2. Φυλογεωγραφικό πρότυπο Β 

Το γενικό φυλογεωγραφικό πρότυπο, που αναδείχθηκε για τα είδη Ν. tessellata και 

T. fallax, αντιστοιχεί στην Κατηγορία Ι κατά Avice (2000): βαθιά γενεαλογικά δέντρα 

με τις κύριες γενεαλογικές γραμμές σε αλλοπατρία. Το πρότυπο αυτό παρατηρείται 

μεταξύ πληθυσμών που εξαπλώνονται σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, έχουν 

χαμηλή ικανότητα διασποράς και γονιδιακής ροής και έχουν χωριστεί για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Η αντιστοιχία των κύριων κλάδων με περιοχές που γνωρίζουμε 

από την παλαιογεωγραφία ότι είχαν διαχωριστεί μεταξύ τους (Ηπειρωτική Ελλάδα – 

Νότιες Κυκλάδες – Κρήτη – ανατολικό Αιγαίο) φανερώνει ότι η σημερινή κατανομή 

και διαφοροποίηση των N. tessellatα και T. fallax στην περιοχή του Αιγαίου, είναι 

κυρίως αποτέλεσμα βικαριανιστικών φαινομένων.  

Μέχρι σήμερα, οι μελέτες που αφορούν την φυλογεωγραφία του είδους N. 

tessellata αναδεικνύουν την αδυναμία των αναλύσεων να διαλευκάνουν το πρότυπο 

εξάπλωσης και διαφοροποίησής του. Η διαφοροποίηση των 3 ειδών του γένους 

Natrix ξεκινάει πριν από 22 εκτ. χρόνια, στο κατώτερο Μειόκαινο (Guicking et al. 

2006). Οι φυλογενετικές αναλύσεις του cyt b (Guicking et al. 2002, 2006, Joger et al. 

2007 και παρούσα εργασία) αποκάλυψαν 10 διακριτές ομάδες απλοτύπων από τις 

οποίες δύο είναι στην Ελλάδα και μόνο μία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Μέση 

Ανατολή είναι πιθανότατα η περιοχή προέλευσης του N. tessellata από όπου παλιές 

αποσχίσεις οδήγησαν σε  απλότυπους με υψηλή διαφοροποίηση.  

Το είδος N. tessellata πέραν της κεντρικής περιοχής εξάπλωσής του στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρουσιάζει ένα τύπο «νησιωτικής» κατανομής στην 

περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε διάφορες προσπάθειες 

επεξήγησης της μετακίνησης και ερμηνείας της κατανομής αυτής. Σύμφωνα με 

μελετητές του είδους, οι πληθυσμοί N. tessellata της κεντρικής Ευρώπης είναι 

υπολείμματα των μεσωπαγετωδών περιόδων του Πλειστοκαίνου. Πιθανά 
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προέρχονται από έναν προγονικό πληθυσμό, ο οποίος αρχικά είχε ευρύτερη 

εξάπλωση και στη συνέχεια συρρικνώθηκε. Ως αποτέλεσμα της πτώσης της 

θερμοκρασίας (παγετώδεις περίοδοι) περιορίστηκαν οι δυνατότητες επιβίωσης του 

ευαίσθητου σε θερμοκρασία N. tessellata, γεγονός που οδήγησε τελικά στην 

διάσπαση της τότε ενιαίας κεντροευρωπαικής κατανομής και στην σύγχρονη εικόνα 

της «νησιωτικής» εξάπλωσης στην Ευρώπη (Gruschwitz et al. 1999). 

Σε ότι αφορά τους πληθυσμούς που απαντώνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με του 

Joger et al. (2007), οι πληθυσμοί της Ηπειρωτικής Ελλάδας χρονολογούνται στο 

κατώτερο Μειόκαινου. Σχετικά με την παρουσία του είδους στη Κρήτης, δεν 

μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση για την του τρόπου και του χρόνου 

προέλευσής του. Το γεγονός όμως ότι οι πληθυσμοί της Κρήτης δεν παρουσιάζουν 

στενή φυλογενετική σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί μία ένδειξη ότι 

σχετίζονται περισσότερο με πληθυσμούς της Δ. Τουρκίας. Ωστόσο στην παρούσα 

εργασία δεν διαθέτουμε δείγματα από την Δ. Τουρκία για να συμπεριλάβουμε στις 

αναλύσεις μας και να ελέγξουμε την φυλογενετική σχέση που τους συνδέει. Για αυτό 

κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη επιπλέον δειγμάτων από αυτή την περιοχή σε 

μελλοντικές μελέτες. 

Το γένος Telescopus είναι Αφρικανικής προέλευσης. Το νοτιότερο όριο 

εξάπλωσης του είδους T. fallax είναι η Συρία και οι γειτονικές περιοχές αυτής 

(Λίβανο, Ισραήλ, Ιορδανία, ΝΑ Τουρκία). Η Συρία ουσιαστικά αποτελεί το επίκεντρο 

της περιοχής του Λεβάντε, η οποία λειτουργεί σαν ενδιάμεσος σύνδεσμος 

αφροτροπικών και παλαιαρκτικών πανιδικών στοιχείων (Disi & Bohme 1996). Το 

είδος T. fallax φαίνεται να εποίκισε την Ελλάδα προερχόμενο από την Ανατολία, 

αφού η Δ. Τουρκία αποτελεί το ανατολικότερο όριο εξάπλωσης του. Για είδη τα 

οποία έφτασαν στον ελληνικό χώρο από την ανατολή έχουν διατυπωθεί διάφορα 

σενάρια για την περίοδο και την οδό διασποράς που ακολούθησαν ώστε τελικά να 

εποικίσουν την υπόλοιπη Ελλάδα (Κυριαζή 2005, Parmakelis et al. 2006a,b, 

Poulakakis et al. 2005c, 2007). Επειδή ακριβώς οι σχέσεις μεταξύ των διακριτών 

φυλογενετικών κλάδων του T. fallax δεν είναι ορισμένες και επιπλέον γενετικά 

ισαπέχουν δεν μπορούμε να συνάγουμε ένα διακριτό σενάριο για την εξάπλωση του 

είδους στον ελληνικό χώρο και να κάνουμε μία εκτίμηση της οδού και της περιόδου 

που το είδος αποίκισε την Κρήτη. 

Επομένως η σημερινή κατανομή των ειδών T. fallax και N. tessellata φαίνεται να 

διαμορφώθηκε κυρίως μέσω βικαριανιστικών φαινομένων. Υπάρχουν όμως κάποιες 

περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάσει τέτοιες ερμηνείες τουλάχιστον 
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με το σημερινό επίπεδο γνώσεων. Η διερεύνηση της περιόδου και του τρόπου με τον 

οποίο έγινε η εξάπλωση των ειδών T. fallax και N. tessellata στον Ελλαδικό χώρο 

έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Ωστόσο για να ερμηνευτεί η σύγχρονη κατανομή τους 

και η παρουσία τους στο νησί της Κρήτης κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη επιπλέον 

δειγμάτων, καθώς επίσης και αναλύσεις με την χρήση και άλλων μοριακών δεικτών 

και στοιχείων της μορφολογίας και οικοφυσιολογίας των ζώων.  

 

4.4 Συμπεράσματα για την ερπετοπανίδα της Κρήτης 

Μέχρι τώρα, οι μελέτες που έχουμε στην διάθεση μας για την ερπετοπανίδα της 

Κρήτης συγκλίνουν στο ότι η πανιδική σύσταση της περιοχής έχει επηρεαστεί έντονα 

από τα γεωλογικά συμβάντα κατά το Μειόκαινο, το Πλειόκαινο και το Πλειστόκαινο 

αλλά και το Ολόκαινο. Η διαφοροποίηση των πληθυσμών των ειδών της 

ερπετοπανίδας της Κρήτης είναι κυρίως αποτέλεσμα βικαριανιστικών γεγονότων 

(Poulakakis et al. 2003, 2005, Kasapidis 2005, Lymberakis 2007) και της επίδρασης 

του ανθρώπου (Harris et al. 2006, Carranza and Arnold 2006a, Μάντζιου 2006, 

Κορνήλιος 2007) και λιγότερο αποτέλεσμα ενεργητικής διασποράς (Poulakakis 

2005c).  

Οι πληθυσμοί των ειδών Z. situlus και H. gemonensis χαρακτηρίζονται από μικρή 

ενδοειδική διαφοροποίηση και στο πρότυπο εξάπλωσης τους δεν παρατηρείται 

κάποια συγκεκριμένη φυλογεωγραφική δομή. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στο ότι η 

παρουσία τους στον ελλαδικό χώρο είναι πολύ πρόσφατη, ενώ ιδιαίτερα στην Κρήτη 

το πιο πιθανό είναι ότι οφείλουν την παρουσία τους στον άνθρωπο.  

Τα είδη T. fallax και N. tessellata εμφανίζουν έντονη γενετική διαφοροποίηση στα 

νησιά του Αιγαίου και τις γειτονικές περιοχές. Οι πληθυσμοί τους χωρίζονται από 

μεγάλες γενετικές αποστάσεις και εμφανίζουν σαφή φυλογεωγραφική δομή. Οι 

ομαδοποιήσεις των πληθυσμών, όπως αποτυπώνονται στους κύριους κλάδους του 

γονιδιακού δέντρου, αντιστοιχούν σε γνωστές βιογεωγραφικές περιοχές πολλών 

διαφορετικών ομάδων οργανισμών. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι η 

διαφοροποίηση των πληθυσμών τους είναι κυρίως αποτέλεσμα βικαριανισμού. 

Εντούτοις για το είδος T. fallax ανιχνεύθηκαν και κάποια πρότυπα που μπορούν να 

αποδοθούν σε φαινόμενα διασποράς. 

Επομένως γίνεται κατανοητό ότι τα είδη της ερπετοπανίδας της Κρήτης ήταν 

ακόμα λιγότερα στο παρελθόν. Μόνο δύο είδη σαυρών, ένα είδους αμφιβίου και δύο 

είδη φιδιών συνιστούν την αυτόχθονη ερπετοπανίδα της. Τα ερωτήματα για τα αίτια 

αυτού του φαινομένου παραμένουν ακόμα ανοιχτά. 
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Παράρτημα Ι: Κατάλογος των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη, όπου φαίνεται α) ένας κωδικός αριθμός (Α/Α), ο οποίος χρησιμοποιείται για 

λόγους ευχέρειας και συντομίας στα φυλογενετικά δέντρα (π.χ. το δείγμα Pt227 

υποδεικνύει το άτομο με Α/Α), β) η γεωγραφική προέλευση των δειγμάτων και τα 

υπόλοιπα στοιχεία, όπως είναι καταγεγραμένα στους καταλόγους του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, γ) ο κωδικός αριθμός του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης, όπου διαφαίνεται και το είδος στο οποίο ανήκει το δείγμα (π.χ. ο κωδικός 

NHMC 80.3.70.20 μεταφράζεται σε σπονδυλόζωο (80), ερπετό (3) και Z. situlus (30), 

το άτομο 9 (9).  

 
A/A Περιοχή και Ημερομηνία συλλογής Κωδικός ΜΦΙΚ 

Zamenis situlus 

1 FC 1360  Κρήτη  NHMC 80.3.30.9 

2 FC 1419 Κρήτη  NHMC 80.3.30.10 

4 FC 2777 Κρήτη  NHMC 80.3.30.7 

9 FC 3878 Κρήτη  ΝΗΜC 80.3.30.17 

10 FC 3879 Κρήτη  ΝΗΜC 80.3.30.18 

12 FC 4616 Κρήτη  NHMC 80.3.30.22 

13 FC 4812 Κρήτη  ΝΗΜC 80.3.30.3 

14 FC 4835 Κρήτη  NHMC 80.3.30.8 

16 FC 4886 Κρήτη NHMC 80.3.30.23 

17 FC 5521 Κρήτη NHMC 80.3.30.25 

18 FC 5815 Κρήτη NHMC 80.3.30.31 

19 FC 5862 Κρήτη NHMC 80.3.30.32 

20 FC 7753 Κρήτη NHMC 80.3.30.33 

21 FC 8510 Κρήτη NHMC 80.3.30.34 

22 FC 9466 Κρήτη NHMC 80.3.30. 37 

24 FC 5520 Στερεά Ελλάδα NHMC 80.3.30.24 

26 FC 8881 Στερεά Ελλάδα NHMC 80.3.30.35 

28 FC 10336 Πελοπόννησος NHMC 80.3.30.38 

29 FC 2672 Λέσβος NHMC 80.3.30.30  

30 FC 2672 Λέσβος NHMC 80.3.30.29 

31 FC 5601 Λέσβος NHMC 80.3.30.27 

32 FC 10337 Σάμος NHMC 80.3.30.39 

33 FC 10338 Μήλος NHMC 80.3.30.11 

34 FC 10338 Μήλος NHMC 80.3.30.12 
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36 FC 8884 Θήρα NHMC 80.3.30.36 

38 FC 10814 Τουρκία NHMC 80.3.30.43 

Zs - (DQ902125) 

Zs Βουλγαρία (AJ277682) 

 

Natrix tessellata 

1 FC 739 Συρία NHMC 80.3.35.3 

3 FC 7302 Λέσβος   NHMC 80.3.35.18 

4 FC 7745 Ήπειρος NHMC 80.3.35.17 

5 FC 3463 Θεσσαλία NHMC 80.3.35.16 

6 FC 4566 Θεσσαλία NHMC 80.3.35.10 

7 FC 4566 Θεσσαλία NHMC 80.3.35.9 

8 FC 613 Πελοπόννησος NHMC 80.3.35.6 

9 FC 613 Πελοπόννησος NHMC 80.3.35.7 

11 FC 1325 Πελοπόννησος NHMC 80.3.35.8 

12 FC 8606 Πελοπόννησος NHMC 80.3.35.19 

14 FC 3777 Κρήτη NHMC 80.3.35.4 

15 FC 3836 Κρήτη NHMC 80.3.35.5 

17 FC 4662 Κρήτη NHMC 80.3.35.12 

18 FC 4687 Κρήτη NHMC 80.3.35.13 

19 FC 4861 Κρήτη NHMC 80.3.35.14 

20 FC 10235 Πελοπόννησος NHMC 80.3.35.23 

21 FC 10235 Πελοπόννησος NHMC 80.3.35.21 

22 FC 10396 Κρήτη NHMC 80.3.35.24 

Nt Ιταλία  D1 

Nt Ιταλία D2 

Nt Ιταλία D3 

Nt Ιταλία D4 

Nt Τουρκία  D1 

Nt Τουρκία D2 

Nt Τουρκία D3 

Nt Τουρκία D4 

Nt Τουρκία D5 

Nt Βουλγαρία (ΑΥ866533) 

Nt Ρουμανία ΑΥ866534 

Nt Τσετσενία ΑΥ866532 

Nt Αρμενία ΑΥ866531 
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Nt Ήπειρος ΑΥ487585 

Nt Αίγυπτος ΑΥ487590 

Nt Ιορδανία ΑΥ487591 

Nt Ιράν ΑΥ487574 

 

Telescopus fallax 

1 FC 7312 Ήπειρος NHMC 80.3.38.26 

2 FC 3893 Σκύρος NHMC 80.3.38.10 

3 FC 3890 Σκύρος NHMC 80.3.38.9 

5 FC 201 Μήλος NHMC 80.3.38.12 

6 FC 5455 Σύρος NHMC 80.3.38.18 

7 FC 4413 Θήρα NHMC80.3.38.6 

11 FC 161 Καστελόριζο NHMC 80.3.38.11 

12 FC 8839 Δαμαστά NHMC 80.3.38.28 

13 FC 5807 Μαλάδες  NHMC 80.3.38.28 

14 FC 2778 Λευκά όρη NHMC 80.3.38.15 

15 FC 4990 Μεσσαρά NHMC 80.3.38.13 

16 FC 1332 Χρυσή NHMC 80.3.38.4 

17 FC 1332 Χρυσή NHMC 80.3.38.5 

18 FC 1332 Χρυσή NHMC 80.3.38.3 

20 FC 140 Γαύδος NHMC 80.3.38.14 

21 FC 3881 Γαύδος NHMC 80.3.38.8 

23 FC 10371 Μήλος NHMC 80.3.38.37 

24 FC 10371 Μήλος NHMC 80.3.38.38 

25 FC 10371 Μήλος NHMC 80.3.38.39 

27 FC 10372 Αντικύθηρα NHMC 80.3.38.41 

28 FC 10372 Αντικύθηρα NHMC 80.3.38.42 

29 FC 10372 Αντικύθηρα NHMC 80.3.38.43 

30 FC 10372 Αντικύθηρα NHMC 80.3.38.44 

31  FC 10373 Πελοπόννησος  NHMC 80.3.38.45 

32 FC 1551 Κουφονήσι NHMC 80.3.38.32 

33 FC 1551 Κουφονήσι  NHMC 80.3.38.33 

34 FC 10812 Λέσβος NHMC 80.3.38.76 

62 FC 10483 Τουρκία (T. nigriceps) ΝHMC 80.3.6.1 

64 FC 10485 Τουρκία NHMC 80.3.38.68 

65 FC 10486 Τουρκία NHMC 80.3.38.69 

66 FC 10487 Τουρκία NHMC 80.3.38.70 
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Tf Ιορδανία AY188039 

 

                                                          Hierophis gemonensis 

2 FC 3474 Ήπειρος  NHMC 80.3.25.37 

5 FC 5768 Στερεά Ελλάδα NHMC 80.3.25.38 

8 FC 1191 Κύθηρα NHMC 80.3.25.1 

9 FC 4517 Κύθηρα NHMC 80.3.25.16 

11 FC 5544 Πελοπόννησος NHMC 80.3.25.34 

12 FC 10235 Πελοπόννησος NHMC 80.3.25.59 

13 FC 10235 Πελοπόννησος NHMC 80.3.25.60 

14 FC 10238 Πελοπόννησος ΝHMC 80.3.25.61 

15 FC 10239 Πελοπόννησος NHMC 80.3.25.62 

16 FC 1411 Κάρπαθος NHMC 80.3.25.18 

17 FC 289 Κρήτη NHMC 80.3.25.7 

18 FC 2791 Κρήτη NHMC 80.3.25.10 

19 FC 3889 Κρήτη NHMC 80.3.25.15 

20 FC 4522 Κρήτη NHMC 80.3.25.17 

22 FC 4830 Κρήτη NHMC 80.3.25.22 

23 FC 4839 Κρήτη NHMC 80.3.25.25 

24 FC 1336 Κρήτη NHMC 80.3.25.28 

25 FC 4842 Κρήτη NHMC 80.3.25.29 

26 FC 4943 Κρήτη NHMC 80.3.25.30 

28 FC 7942 Κρήτη NHMC 80.3.25.47 

29 FC 7963 Κρήτη NHMC 80.3.25.48 

30 FC 7969 Κρήτη NHMC 80.3.25.50 

31 FC 7978 Κρήτη NHMC 80.3.25.51 

32 FC 8508 Γιανισάδα  NHMC 80.3.25.52 

33 FC 8939 Κρήτη NHMC 80.3.25.56 

34 FC 10293 Κρήτη NHMC 80.3.25.64 

35 FC 10352 Κρήτη NHMC 80.3.25.65 

36 FC 10330 Κρήτη NHMC 80.3.25.66 

37 FC 10341 Κρήτη NHMC 80.3.25.67 

39 FC 10334 Κρήτη NHMC80.3.25.69 

40 FC 7992 Πελοπόννησος NHMC 80.3.25.63 

41 FC 7993 Πελοπόννησος NHMC 80.3.25.70 

Hg Κροατία ΑΥ376741 
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