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∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα  Πρόλογος 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Μοριακής Συστηµατικής και Εξέλιξης του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και υποβλήθηκε στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή της βοηθήθηκα από ένα πλήθος ανθρώπων τους οποίους θα 

ήθελα να ευχαριστήσω. 

Το θέµα της παρούσης εργασίας υποδείχθηκε από τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Μωυσή Μυλωνά και η υλοποίηση του κατέστη δυνατή µε τη συνεργασία του Καθηγητή Ελευθέριου 

Ζούρου, διευθυντή του εργαστηρίου Πληθυσµιακής Γενετικής και Εξέλιξης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, καθώς και του Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστηµίου των Αθηνών Ευστράτιου Βαλάκου. 

Η υλοποίηση της εργασίας δεν θα ήταν δυνατή αν ο ερευνητής και έφορος των Σπονδυλωτών 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ∆ρ. Π. Λυµπεράκης δεν είχε την ιδέα να πραγµατοποιηθεί από την 

τότε µεταπτυχιακό και σήµερα υποψήφια διδάκτορα του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου 

Κρήτη (Αντωνίου Σίλια) µία αρχική προσέγγιση της φυλογένεσης των Podarcis στα πλαίσια µιας 

εργασίας εκ περιστροφής του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Η εκπόνηση αυτής της εργασίας 

µου έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσω την επιστηµονική αξία που έκρυβε το συγκεκριµένο θέµα 

και για τον λόγο αυτό τον υπέρθερµα ευχαριστώ. 

Για την συλλογή των δειγµάτων οι άνθρωποι που ευχαριστώ είναι πολυάριθµοι, αφού άλλοι 

λίγο και άλλοι περισσότερο έχουν συµβάλλει στον εµπλουτισµό της σηµαντικής συλλογής που 

διαθέτει σήµερα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Μεταξύ αυτών είναι οι: Π. Λυµπεράκης, Σ. 

Σηµαιάκης, Κ. Τριάντης, Α. Παρµακέλης, Π. Κασαπίδης, Α. Μαγουλάς, Κ. Βαρδινογιάννη, Γ. 

Μάντζιου, Π. Παφίλης, Μ. Μυλωνάς, Ε. Βαλάκος, ∆. Καλτσάς, Β. Παράβας.  

Θερµές ευχαριστίες εκφράζω στους συναδέλφους και φίλους από το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης για τις ευχάριστες στιγµές που περάσαµε µαζί και τη ηθική στήριξη που µου 

παρείχαν. 

Ευχαριστώ τα υπόλοιπα µέλη της εξεταστικής επιτροπής (τους καθηγητές Λούης Χ., 

Οικονοµόπουλος Α. και τους λέκτορες Παυλίδη Μ και Σφενδουράκη Σ.) που µε τις καλοπροαίρετες 

παρατηρήσεις τους συνέβαλαν στη διόρθωση και βελτίωση του παρόντος κειµένου. Θερµές 

ευχαριστίες απευθύνω στην κ. Βάνα Μακράκη, την κ. Χαρά Ζαφειροπούλου-Σφακιανάκη και την 

Ελευθερία Λαρεντζάκη που αποτελούν την ψυχή της γραµµατειακής υποστήριξης του τµήµατος 

Βιολογίας. Η συνεργασία µας όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε άψογη και πολλές φορές η καλή τους θέληση 

µετέτρεπε το ανέφικτο σε εφικτό.  

Θερµά ευχαριστώ τον Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής του Παν/µιου Κρήτης Γουλιέλµο 

Γεώργιο, µε τον οποίο συνεργάστηκα στο εργαστήριο της Πληθυσµιακής Γενετικής και Εξέλιξης, για 

την πολύτιµη βοήθεια του σε τεχνικά και όχι µόνο ζητήµατα και για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που 

κάναµε. Ευχαριστώ τους τεχνικούς του Γονιδιωµατικού Εργαστηρίου του Ι.Μ.Β.Ν Κρήτης κ. Λευτέρη 

Σπανό και Γιώργο Παπαγιαννάκη για την πολύτιµη βοήθεια τους στον προσδιορισµό των 

παραγόµενων αλληλουχιών.  
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Ευχαριστώ τα µέλη του εργαστηρίου της Πληθυσµιακής Γενετικής και Εξέλιξης του 

Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και ιδιαίτερα τον Κώστα Τσιγγενόπουλο για την εκπόνηση 

µέρους του προσδιορισµού των αλληλουχιών.  

Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν και τα µέλη της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

αφού χάρη στη βοήθεια και στην άψογη συνεργασία τους επιτεύχθηκε η αναζήτηση πολλών και 

σηµαντικών επιστηµονικών άρθρων, που µε βοήθησαν στην κατανόηση και την ερµηνεία των δικών 

µου αποτελεσµάτων και γι’ αυτό τους ευχαριστώ.  

Χωρίς της βοήθεια των φίλων Άρη Παρµακέλη, Κώστα Τριάντη και Γεωργία Μάντζιου όλα 

θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Για το λόγο αυτό τους ευχαριστώ πολύ.  

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον ερευνητή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και πάνω από όλα φίλο, Κωνσταντίνο 

Μυλωνά, για τα ουσιαστικά σχόλια και τη βελτίωση των αγγλικών κειµένων των εργασιών που 

δηµοσιευτήκαν σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και αφορούσαν τις σαύρες του γένους Podarcis. 

Προς την σύντροφο της ζωής µου Αντωνίου Αγλαΐα – Βασιλική (Σίλια) εκφράζω την 

ευγνωµοσύνη µου και την απέραντη αγάπη µου για την καθοριστική συµβολή της στην πραγµάτωση 

της παρούσας µελέτης, χάρη στην τεχνική βοήθεια, την ηθική συµπαράσταση και την ψυχολογική 

στήριξη που µου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της διατριβής µου. Το να πω ευχαριστώ είναι πολύ λίγο 

και ίσως την αδικήσει. Το µόνο που µπορεί να κάνω, είναι µια ευχή. Μακάρι κάθε άνθρωπος στον 

κόσµο να βρει ένα σύντροφο σαν τη ΣΙΛΙΑ... 

Φυσικά ξεχωριστό και συνάµα το πλέον σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η οικογένεια µου (οι 

γονείς µου Κατερίνα και Κώστας, που δυστυχώς µας άφησε λίγο νωρίτερα από όσο ο ίδιος υπολόγιζε, 

και η αδερφή µου, Ασπασούλα), χωρίς την παρουσία των οποίων τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε 

πραγµατοποιηθεί, γι’ αυτό και από τα βάθη της καρδιάς µου τους ευχαριστώ και τους το αφιερώνω. 
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Η µελέτη αυτή εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων και το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Περιφερειακό Ταµείο. 
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  Ελληνική 

Περίληψη ελληνική 

Η πολύπλοκη γεωλογική ιστορία της Βαλκανικής χερσονήσου και ιδιαίτερα 

της περιοχής της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Τριτογενούς έχει συµβάλλει 

σηµαντικά στην διαφοροποίηση και την κατανοµή πολλών χερσαίων οργανισµών. 

Τοποθετηµένη στα όρια της Ευρασιατικής και Αφρικανικής τεκτονικής πλάκας, η 

περιοχή αυτή έχει υποστεί τεράστιες γεωλογικές αλλαγές από το τέλος του 

Τριτογενούς έως σήµερα. Εν συγκρίσει µε την γνώση της γεωλογικής ιστορίας της 

περιοχής αυτής, η επίδραση των γεωλογικών συµβάντων στην ιστορική βιογεωγραφία 

των χερσαίων οργανισµών είναι ελάχιστα κατανοητή και γνωστή.  

Η ανασύσταση των φυλογενέσεων είναι πρωτεύουσας σηµασίας για την 

κατανόηση των προτύπων της εξέλιξης, π.χ. της βιογεωγραφίας µιας οµάδας και της 

ποικιλότητας της σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αν και η φυλογένεση του γένους Podarcis 

έχει αποτελέσει το αντικείµενο εκτενούς συζήτησης, οι σχέσεις µεταξύ των ειδών 

αυτού παραµένουν ακόµα και σήµερα ασαφείς. Εξαιτίας του ότι µορφολογικά τα είδη 

είναι πολύ όµοια, οι µορφολογικοί χαρακτήρες που υπάρχουν για φυλογενετικές 

αναλύσεις είναι ελάχιστοι και συχνά αντικρουόµενοι. ∆ιάφορες καρυολογικές, 

ανοσολογικές και πρωτεϊνικές µελέτες που έχουν γίνει, περιλαµβάνουν την 

µειονότητα των ειδών του γένους και τα αποτελέσµατα από τους συνδυασµούς 

αυτούς των ειδών είναι διφορούµενα.  

Οι σαύρες του γένους Podarcis (Sauria, Lacertidae) περιλαµβάνουν 17 µε 

18 είδη στο χώρο της νότιας Ευρώπης, γεγονός που τις καθιστά ως την επικρατέστερη 

οµάδα ερπετών στη περιοχή αυτή. Σε γενικές γραµµές η ταξινοµική του γένους είναι 

πολύπλοκη, ασταθής και συνεχώς αναθεωρείται. ∆εδοµένα µιτοχονδριακών 

αλληλουχιών (12S rRNA και cyt b) υποδεικνύουν ότι τα είδη του γένους Podarcis 

διακρίνονται σε 4 οµάδες µε σαφή γεωγραφικά όρια: 1) η οµάδα των δυτικών νησιών 

της Μεσογείου, 2) η νοτιοδυτική οµάδα (Ιβηρική οµάδα), 3) η Ιταλική οµάδα και 4) η 

Βαλκανική οµάδα, η οποία υποδιαιρείται σε δύο υποοµάδες, την οµάδα του P. taurica 

(P. taurica, P. milensis, P. gaigeae and perhaps P. melisellensis), και την υποοµάδα 

του P. erhardii (P. erhardii and P. peloponnesiaca). Στόχος της παρούσας διατριβής 

ήταν η αναζήτηση των φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ των ειδών της Βαλκανικής 

χερσονήσου µε τη χρήση µοριακών δεικτών (2 µιτοχονδριακά γονίδια 16S rRNA και 

cyt b και 1 πυρηνικό, c-mos). Τα δεδοµένα αυτά υποστηρίζουν την µονοφυλετικότητα 

των Podarcis στο χώρο των Βαλκανίων και εισηγούνται την παρουσία 3 
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φυλογενετικών κλάδων: ο κλάδος του P. taurica (P. taurica, P. gaigeae, P. milensis, 

and P. melisellensis), ο κλάδος του P. erhardii (P. erhardii and P. peloponnesiaca) 

και ο κλάδος του P. muralis (P. muralis and P. sicula). Ωστόσο, οι φυλογενετικές 

συγγένειες που προέκυψαν από το σύνολο των µοριακών δεδοµένων δεν συµφωνούν 

µε την υπάρχουσα συστηµατική κατάσταση των ειδών και των υποειδών Podarcis 

που απαντούν στο χώρο των Βαλκανίων. Εξετάζοντας την ενδοειδική ποικιλότητα 

διαπιστώθηκε ότι το P. erhardii είναι παραφυλετική σε σχέση µε το P. 

peloponnesiaca. Το υψηλό επίπεδο γενετικής ποικιλότητας που παρατηρήθηκε στις 

µιτοχονδριακές αλληλουχίες µεταξύ των πληθυσµών του P. erhardii της Κρήτης και 

της νησίδας Πορί, που βρίσκεται στο χώρο µεταξύ της Κρήτης και της Πελοποννήσου 

και των πληθυσµών του P. erhardii των Κυκλάδων και της ηπειρωτικής Ελλάδας, σε 

συνδυασµό µε τη θέση τους στο φυλογενετικό δέντρο αναδεικνύουν προβλήµατα και 

ερωτηµατικά σχετικά µε την ταξινοµική των πληθυσµών της Κρήτης και του Ποριού. 

∆εδοµένου ότι, βάσει µορφολογίας, το P. peloponnesiaca είναι ένα «καλά» 

καθορισµένο είδος, που βρίσκεται συµπάτριο µε το P. erhardii στην Πελοπόννησο, οι 

πληθυσµοί των Podarcis της Κρήτης και του Ποριού πρέπει να αναχθούν σε επίπεδο 

είδους, ώστε να λυθεί το πρόβληµα της παραφυλετικότητας. Ωστόσο, αν και η 

διαφοροποίηση των πληθυσµών της Κρήτης και του Ποριού είναι ξεκάθαρη, 

εισηγούµαστε τη χρήση του Φυλοκώδικα, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε 

ταξινοµική σύγχυση στην οµάδα των Podarcis, τουλάχιστον µέχρι να 

πραγµατοποιηθεί εκτενής έρευνα σε επίπεδο µορφολογίας που θα αποκαλύψει την 

τυχόν «κρυµµένη» µορφολογία των πληθυσµών αυτών. Συνεπώς, για την ώρα θα 

αναφερόµαστε στις σαύρες της Κρήτης και του Ποριού ως P. erhardii*. Όσον αφορά 

τα µορφολογικά υποείδη των P. taurica, P. gaigeae και P. erhardii είναι και εδώ 

ξεκάθαρο ότι δεν αντιπροσωπεύουν µονοφυλετικές οµάδες και θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν υπό το φως των νέων αυτών ενδείξεων. 

Η τοπολογία των φυλογενετικών δέντρων και οι γενετικές αποστάσεις 

µεταξύ των κύριων φυλογενετικών κλάδων είναι σε θέση να υποδείξουν ένα πιθανό 

βιογεωγραφικό σενάριο για τις σαύρες του Podarcis στο χώρο των Βαλκανίων. Το 

πρότυπο των κατανοµών των ειδών είναι σε συµφωνία µε τις υπάρχουσες 

παλαιογεωγραφικές ενδείξεις, όπως προκύπτει από την εφαρµογή ενός τοπικού 

µοριακού ρολογιού. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι αλληλουχίες του 

DNA µπορεί να φανούν πολύτιµα εργαλεία στη µελέτη της παλαιογεωγραφίας µιας 
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περιοχής. Συµπερασµατικά, είναι φανερό ότι τα δεδοµένα που προέκυψαν από την 

ανάλυση των αλληλουχιών των Podarcis στο χώρο των Βαλκανίων υποδεικνύουν 

σαφέστατα την ανάγκη αναθεώρησης της εξελικτικής ιστορίας των Podarcis και 

βοηθούν στην αντιµετώπιση δυσκολιών που έχει η κλασσική ταξινοµική σε επίπεδο 

είδους και υποείδους. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μοριακή φυλογένεση, µιτοχονδριακοί δείκτες, πυρηνικοί δέικτες, 

µοριακό ρολόϊ, Podarcis, φυλογεωγραφία, Ελλάδα 
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Περίληψη Αγγλική - Abstract 
The complex geological history of the Balkan Peninsula and especially of the 

Hellenic area (multiple geological events of land connections) during the late Tertiary 

have likely contributed to the diversification and distribution of many terrestrial 

animals. Located at the margin of the Eurasian and African plates, this area has 

experienced tremendous geological alterations since the late Tertiary. Connections 

offered the opportunities for biological dispersal, while submergence of land bridges 

brought about distributive isolation among related taxa. If this was a major element 

influencing the formation of the rich fauna of the Hellenic area, then the phylogenetic 

relationships of terrestrial taxa should reflect these paleogeographic events. Compared 

with what is known for the geological history of this region, the impact of those 

geological events on the historical biogeography of terrestrial animals is less well 

understood. 

The reconstruction of phylogenies is of primary importance in the understating 

of the dynamic patterns of evolution, i.e. the biogeography of a group and the bases of 

its biological diversity at any level. Although the phylogeny of the genus Podarcis has 

been the subject of much discussion the relationships among the species are still 

unclear. Because morphology is so uniform, it provides few characters for 

phylogenetic analysis, and these tend to be conflicting. Various karyological, 

immunological and protein electrophoretic studies have been made, but these usually 

involve only a minority of species, and results from different species combinations are 

equivocal. 

Wall lizards of the genus Podarcis (Sauria, Lacertidae) comprises 17-18 

currently recognized species in southern Europe, where they are the predominant 

reptile group. The taxonomy of Podarcis is complex and unstable. Based on DNA 

sequence data the species of Podarcis falls into four main groups that have substantial 

geographic coherence (Western Island group, South-western group, Italian group and 

Balkan group). The Balkan species are divided in two subgroups: the subgroup of P. 

taurica (P. taurica, P. milensis, P. gaigeae and perhaps P. melisellensis), and the 

subgroup of P. erhardii (P. erhardii and P. peloponnesiaca). We addressed the 

question of phylogenetic relations among the species of Podarcis encountered in 

Balkan Peninsula, as they can be inferred from partial mtDNA (cyt b and 16S) and 

nuclear (c-mos) sequences. Our data support the monophyly of Podarcis and suggest 
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that there are three phylogenetic clades: the clade of P. taurica (P. taurica, P. 

gaigeae, P. milensis, and P. melisellensis); the clade of P. erhardii (P. erhardii and P. 

peloponnesiaca) and the clade of P. muralis (P. muralis and P. sicula). The 

phylogenetic affiliations produced from the molecular data do not agree with the 

species and especially subspecies groupings predicted from the morphological 

classification of the populations sampled. By examining intraspecific variability we 

have found that extant populations of P. erhardii are paraphyletic. The high level of 

genetic differentiation observed in the mtDNA data between the P. erhardii 

populations from the Crete and Pori islands and the rest of P. erhardii samples from 

Cyclades and continental Greece and its phylogenetic position raises questions 

regarding the inclusion of those populations (Crete and Pori) within P. erhardii. 

Since, based on morphology, P. peloponnesiaca is a well defined species found in 

sympatry with P. e. livadhiaca and accepted today as such, then Podarcis from Crete 

and Pori would also need to be raised to specific rank to avoid the paraphyly of P. 

erhardii. However, although the differentiation of populations from Crete and Pori 

islands is clear, we suggest the use of PhyloCode in order to avoid taxonomic 

confusion at least until further research mainly on morphology becomes available. 

Thus, for the time being, we refer to wall lizards of Crete and Pori P. erhardii*. With 

regard to morphological subspecies of P. taurica, P. gaigeae and P. erhardii, it is 

clear that they do not represent monophyletic units and should be re-evaluated in the 

light of new evidence.  

The topology of the phylogenetic trees produced and the genetic distances 

among the clades of the Podarcis may describe a biogeographic hypothesis for these 

species in the Balkan area. The pattern of the distribution of the proposed taxa is 

congruent with existing paleogeographic evidence, as inferred by the application of a 

molecular clock, which supports the view that DNA sequences may be a useful tool 

for the study of paleogeography. The data analyzed, stress the need for a 

reconsideration of the evolutionary history of Balkan Podarcis species and help 

overcome difficulties that classical taxonomy has encountered at both the species and 

subspecies level. 

As a whole, the examination of mtDNA lineages in the lizards of genus 

Podarcis may contribute substantially to the refining of its taxonomic status. 

Phylogenetic information can now be added to the knowledge of their morphology 

and distribution, producing a more accurate taxonomy for this group. Our results also 
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confirm that the molecular information in conjunction with geological data can be 

used to resolve questions about the paleogeography of a region or on the 

phylogeography of a species. 

 

Keywords: Molecular phylogeny, mtDNA and nuclear markers, molecular clock, 

Podarcis, phylogeography, Greeece 
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When we classify organisms, phenotypic classification is but the first 
step. The second step is an attempt at making a conclusion about the 

genotype, this evolutionarily formed genetic program, which is of a far 
higher cognitive and prognostic value than phenotype. Phenotypes may 

possess similarity that is irrelevant, and only an examination of the 
genotype can establish, which similar phenotypic traits are caused by 

convergence, and which express the ancestral genotype. 
 

E. Mayr, 1968
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 «nothing in biology make sense except in the  

l  ight of evolution»
Theodosius Dobzhansky  

 

1.1 Η επιστήµη της φυλογεωγραφίας 
Οι πρώτες µελέτες ανάλυσης νουκλεοτιδικών αλληλουχιών και των 

πολυµορφισµών που εµφανίζουν σε ενδοειδικό επίπεδο πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη 

της δεκαετίας του ’70 και έδειξαν ότι οι γενετικοί απλότυποι εµφανίζονται 

εντοπισµένοι γεωγραφικά και ότι οι ιεραρχικές τους σχέσεις αντικατοπτρίζουν την 

ιστορία των αντίστοιχων πληθυσµών (Avise et al. 1979). Άµεσο αποτέλεσµα της 

προσπάθειας αυτής ήταν η ανάδειξη ενός νέου κλάδου στο χώρο της εξελικτικής 

βιολογίας και της βιογεωγραφίας, του κλάδου της φυλογεωγραφίας (Avise et al. 

1987). Αν και οι αρχές της φυλογεωγραφίας περιγράφονται µε εξαιρετική 

λεπτοµέρεια και σαφήνεια στο βιβλίο του Avise (2000) µε τίτλο «Phylogeography: 

The history and formation of species», θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά να δώσω τις 

βασικές της αρχές.  

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

διαδικασίες που καθορίζουν τα γεωγραφικά πρότυπα των γενεαλογικών γραµµών, 

ειδικά εκείνων εντός του είδους, αλλά ακόµα και µεταξύ στενά συγγενικών 

εξελικτικά ειδών. Όπως υποδηλώνει η ετυµολογία της λέξης, η φυλογεωγραφία 

«αντιµετωπίζει» το σύνολο των ιστορικών και φυλογενετικών παραγόντων της 

χωρικής κατανοµής των γονιδιακών γενεαλογικών γραµµών. 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 (Avise 2000) (εικόνα 1.1). 

Η ανάλυση και η επεξήγηση της κατανοµής των γενεαλογιών συνήθως 

απαιτούν εκτενή δεδοµένα από τη µοριακή και την πληθυσµιακή γενετική, την 

ηθολογία, τη φυλογένεση, τη δηµογραφία, την παλαιοντολογία, τη γεωλογία και την 

ιστορική γεωγραφία. Συνεπώς, η φυλογεωγραφία είναι µια ολοκληρωµένη 

προσπάθεια που κείται στο σταυροδρόµι των πολυποίκιλων µικρο- (ηθολογία, 

δηµογραφία, πληθυσµιακή γενετική) και µακροεξελικτικών (ιστορική γεωγραφία, 

παλαιοντολογία, φυλογένεση) συνιστωσών. Ως παρακλάδι της βιογεωγραφίας, η 

φυλογεωγραφία προσπαθεί να τοποθετήσει σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο τις 

παραδοσιακές οικογεωγραφικές απόψεις και αντιλήψεις, οι οποίες έδιναν έµφαση στο 
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ρόλο των σύγχρονων οικολογικών πιέσεων στο σχηµατισµό των χωρικών κατανοµών 

των οργανισµών. Οι φυλογεωγράφοι προσπαθούν να ερµηνεύσουν τον τρόπο και το 

βαθµό στον οποίο οι διάφορες ιστορικές διαδικασίες που σχετίζονται µε τη 

δηµογραφία των πληθυσµών, έχουν αφήσει τα εξελικτικά τους αποτυπώµατα στη 

σύγχρονη γεωγραφική κατανοµή των γονιδιακών γραµµών των οργανισµών. 

Συνεπώς, η φυλογεωγραφία προσπαθεί να εξισορροπήσει και να επεκτείνει τις 

αντιλήψεις και τις αρχές της οικογεωγραφίας (Avise 2000). 

 

 
Εικόνα 1.1: Υποθετική γονιδιακή γενεαλογία για ένα είδος που παρουσιάζει 

περιορισµένη γονιδιακή ροή µεταξύ των διαχωρισµένων γεωγραφικά πληθυσµών 

(από Avise 2000). Τα σκιασµένα ελλειψοειδή σχήµατα αντιπροσωπεύουν το εύρος 

των γενεαλογιών και τα βέλη στους αρτίγονους πληθυσµούς (κορυφή) δηλώνουν 

τη χωρική έκταση της σύγχρονης διασποράς των ατόµων από τις αρχικές τους 

θέσεις. 

 

Η φυλογεωγραφία, επιπλέον, λειτουργεί ως χρήσιµη «οµπρέλα» που καλύπτει 

διάφορα εναλλακτικά σενάρια για την ερµηνεία των χωρικών διευθετήσεων των 

οργανισµών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Για παράδειγµα ο 

βικαριανισµός και η διασπορά είναι δύο συχνά ανταγωνιστικοί 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 
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συνεχής κατανοµή της προγονικής µορφής κατακερµατίζεται από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, όπως φαινόµενα ορογένεσης, σπασίµατα ηπειρωτικών µαζών, ευστατικά 

φαινόµενα (Croizat et al. 1974, Nelson & Platnick 1981, Nelson & Rosen 1981, 

Humphries & Parenti 1986, 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 αγνή της µορφή, η φυλογεωγραφία ασχολείται µε 

τη χωρική κατανοµή των απλοτύπων, των οποίων οι φυλογενετικές σχέσεις είναι 

γνωστές ή µπορούν να εκτιµηθούν. 

Ο αριθµός των επιστηµονικών εργασιών που χρησιµοποιούν είτε στον τίτλο 

τους είτε σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο εντός του κειµένου τους τη λέξη 

φυλογεωγαρφία έχει αυξηθεί σηµαντικά από το 1987 και µετά. Όπως χαρακτηριστικά 

περιγράφει ο Avise (2000), ο αριθµός τους το 1999 υπερέβαινε τις 300, ενώ σήµερα 

είναι πολύ περισσότερες, δεδοµένου ότι αρκετά επιστηµονικά περιοδικά είναι πλήρως 

(Molecular Phylogenetics and Evolution) ή µερικώς (Molecular Ecology) αφιερωµένα 

σε φυλογεωγραφικές µελέτες. Μάλιστα αυτά τα άρθρα αντιπροσωπεύουν µόνο την 

κορυφή του παγόβουνου, αφού είναι πολύ περισσότερες οι εργασίες που ασχολούνται 

µε τη φυλογεωγραφία χωρίς όµως να κάνουν ιδιαίτερη µνεία στον συγκεκριµένο όρο.  

Μία εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της φυλογεωγραφίας δίνεται από 

τον Avise (2000) και δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να επαναληφθεί εδώ. Ωστόσο, 

αξίζει κανείς να αναφερθεί στις πρωτοποριακές εργασίες που προώθησαν τη 

φυλογεωγραφία ως γνωστικό αντικείµενο, που δεν είναι άλλες από τις 

φυλογεωγραφικές αναλύσεις πληθυσµών µικροθηλαστικών από τον Avise και τους 

συνεργάτες του (1979α, β) µέσω εκτίµησης της πολυµορφικότητας του 

µιτοχονδριακού γονιδιώµατος. Η πλειονότητα αυτών των µελετών βασίζεται σε 

δεδοµένα µιτοχονδριακού γενετικού υλικού, ωστόσο µε ορισµένες µόνο 

τροποποιήσεις µπορούν να εφαρµοσθούν και µε τη χρήση δεδοµένων πυρηνικού 

γενετικού υλικού (γρήγορη εξέλιξη του επιλεγµένου γενετικού τόπου, αποµόνωση 

του ίδιου αλληλόµορφου κάθε φορά από το διπλοειδές γονιδίωµα, έλεγχος για 

φαινόµενα ανασυνδυασµού) (Avise 2000).  
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1.1.1  Φυλογένεση και εκτίµηση των φυλογενετικών σχέσεων 

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. Η ιστορική και η σύγχρονη δηµογραφία µπορεί να επηρεάσει τη χωρική δοµή 

των πληθυσµών ενός είδους και ως εκ τούτου να επηρεάσει µε πολλούς τρόπους την 

ενδοειδική γενεαλογία. Η πρόκληση του µιτοχονδριακού DNA στην αποτίµηση των 

φυλογεωγραφικών προτύπων είναι η αποκρυπτογράφηση των παλαιών και των 

σύγχρονων δηµογραφικών παραγόντων, που πιθανώς έχουν παράγει το 

παρατηρούµενο χωρικό πρότυπο των γενεαλογικών γραµµών σε ένα είδος (Avise 

2000).  

Όταν ένας πληθυσµός χωρίζεται σε δύο αποµονωµένους υποπληθυσµούς, τότε 

οι απλότυποι του αρχικού πληθυσµού (οι οποίοι έχουν συγκεκριµένες φυλογενετικές 

σχέσεις) µοιράζονται στους υποπληθυσµούς µε λίγο - πολύ τυχαίο τρόπο. Σε µια 

τέτοια περίπτωση τα πιθανά παρατηρούµενα φυλογενετικά πρότυπα είναι τρία: 1) 

αµοιβαία µονοφυλετικότητα, όπου όλοι οι απλότυποι µέσα σε κάθε θυγατρικό 

πληθυσµό είναι πιο συγγενικοί µεταξύ τους παρά µε τους απλότυπους του άλλου 

πληθυσµού, 2) παραφυλετικότητα, όταν ενώ όλοι οι απλότυποι του ενός πληθυσµού 

είναι πιο συγγενικοί µεταξύ τους, ορισµένοι απλότυποι του δεύτερου πληθυσµού 

είναι συγγενικότεροι µε κάποιους απλότυπους του πρώτου πληθυσµού, παρά µε τους 

υπόλοιπους απλότυπους του δεύτερου πληθυσµού και 3) πολυφυλετικότητα, όπου οι 

απλότυποι του ενός πληθυσµού είναι πιο συγγενικοί µε κάποιους του άλλου 

πληθυσµού παρά µεταξύ τους (εικόνα 1.2) (Avise et al. 1983).  

Αυτές οι τρεις κατηγορίες φυλογενετικών σχέσεων ουσιαστικά 

παρατηρούνται σε ζευγάρια αδελφών πληθυσµών, όταν εξετάζονται σε διαφορετικές 

χρονικές στιγµές από τη στιγµή που διαχωρίστηκαν από τον αρχικό πληθυσµό. Πιο 

συγκεκριµένα, αµέσως µετά το διαχωρισµό των υποπληθυσµών εξαιτίας ενός 

φράγµατος που εµποδίζει τη γονιδιακή ροή, οι υποπληθυσµοί εµφανίζονται ως 

πολυφυλετικοί, επειδή οι απλότυποι του προγονικού πληθυσµού διαχωρίζονται σε 

αυτούς µε τυχαίο τρόπο. Στη συνέχεια λόγω της τυχαίας εξαφάνισης κάποιων 

γενεαλογικών γραµµών, οι πληθυσµοί εµφανίζονται παραφυλετικοί, ενώ τελικά µετά 

το πέρασµα αρκετών γενεών οι πληθυσµοί γίνονται τελικά µονοφυλετικοί. Μάλιστα, 

έχουν γίνει αρκετά πειράµατα προσοµοίωσης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε να 

   4



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα Κεφάλαιο 1ο 

Εισαγωγή 

εκτιµηθεί η πιθανότητα µονοφυλετικότητας, παραφυλετικότητας ή 

πολυφυλετικότητας µεταξύ δύο πληθυσµών σε σχέση µε τον αριθµό των γενεών από 

τη στιγµή του διαχωρισµού τους από µια προγονική γονιδιακή δεξαµενή (Neigel & 

Avise 1986). 

 

 
Εικόνα 1.2: (1) Σχηµατική αναπαράσταση των 3 πιθανών κατηγοριών 

φυλογενετικών σχέσεων δυο αδελφών πληθυσµών (Α και Β), οι οποίοι προέρχονται 

από µία κοινή προγονική γονιδιακή δεξαµενή (Avise et al. 1983). Οι µαύρες ράβδοι 

υποδηλώνουν φράγµατα γονιδιακής ροής και τα γράµµατα προσδιορίζουν κόµβους 

κλειδιά που βοηθούν στην κατανόηση των φυλογενετικών κατηγοριών. (2) 

Σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας του διαχωρισµού  των µητρικών 

γενεαλογικών γραµµών σε δύο πληθυσµούς που έχουν διαχωριστεί από ένα 

µακροχρόνιο και αδιαπέραστο στη γονιδιακή ροή εµπόδιο. Μετά το διαχωρισµό του 

προγονικού πληθυσµού, οι αποµονωµένοι θυγατρικοί πληθυσµοί Α και Β να 

εµφανίζονται, βάσει της µητρικής γενεαλογίας, αρχικά πολυφυλετικοί, στην συνέχεια 

παραφυλετικοί (ο Α σε σχέση µε τον Β), και τελικά αµοιβαία µονοφυλετικοί. Οι 

έντονες γραµµές υποδεικνύουν τις γενεαλογικές γραµµές που βοηθούν στο 

προσδιορισµό των παραπάνω κατηγοριών. 

 

Βέβαια το πέρασµα από όλες αυτές τις φάσεις των φυλογενετικών σχέσεων 

δεν είναι απόλυτο, αφού υπάρχουν περιπτώσεις, που ο αρχικός πληθυσµός δύναται να 
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είναι γεωγραφικά δοµηµένος και ο τρόπος που τα φράγµατα χωρίζουν τους 

υποπληθυσµούς συµφωνεί µε την προγενέστερη γενεαλογική δοµή. Αν όντως συµβεί 

κάτι τέτοιο, τότε οι παράγωγοι πληθυσµοί θα είναι µονοφυλετικοί. Αντίθετα, εάν το 

φράγµα είναι ασύµφωνο µε την προγενέστερη γενεαλογική δοµή του πληθυσµού, 

τότε οι παραγόµενοι υποπληθυσµοί θα εµφανιστούν ως πολυφυλετικοί. Στην 

περίπτωση αυτή, η ασυµφωνία µεταξύ του πληθυσµιακού δέντρου και του γονιδιακού 

δέντρου θα µπορούσε να διατηρηθεί ή να µετατραπεί σε παραφυλετικότητα και 

µονοφυλετικότητα ανάλογα µε το ποιες γενεαλογικές γραµµές θα διατηρηθούν και 

ποιες θα εξαφανιστούν στο µέλλον. Τέλος υπάρχει και η περίπτωση το φράγµα να 

αποµονώσει έναν περιφερειακό υποπληθυσµό, µε αποτέλεσµα ο κύριος γεωγραφικά 

πληθυσµός να εµφανίζεται παραφυλετικός σε σχέση µε τον αποµονωµένο παράγωγο 

πληθυσµό. Η συγκεκριµένη περίπτωση είναι βιολογικά ρεαλιστική, αφού δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις νησιωτικών πληθυσµών που είναι αποτέλεσµα αποµόνωσης ενός 

υποπληθυσµού από την περιφέρεια του κύριου ηπειρωτικού πληθυσµού, όταν για 

κάποιο γεωλογικό ίσως συµβάν ένα κοµµάτι γης αποκολλήθηκε και έγινε νησί (Avise 

2000). Βέβαια, πολυφυλετικές ή παραφυλετικές καταστάσεις µπορούν να 

δηµιουργηθούν µε δευτερογενή γονιδιακή ροή µεταξύ των παραγόµενων πληθυσµών. 

Εάν λοιπόν έχουµε ένα γονιδιακό δέντρο, όπου παρατηρείται πολυφυλετικότητα ή 

παραφυλετικότητα µεταξύ των γεωγραφικά αποµονωµένων πληθυσµών, είναι 

σχετικά δύσκολο να αποφασίσουµε µεταξύ των δύο πιθανών σεναρίων, της 

δευτερογενούς γονιδιακής ροής και της µη ολοκληρωµένης ταξινόµησης των 

γενεαλογικών γραµµών κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, κάθε συµβάν αφήνει 

τα δικά του ίχνη τα οποία είναι πιθανό να αποκρυπτογραφήσουµε, αφού στην πρώτη 

περίπτωση αναµένουµε οι ετεροτυπικές γενεαλογικές γραµµές που προκαλούν την 

παραφυλετικότητα ή την πολυφυλετικότητα στο γονιδιακό δέντρο να είναι ίδιες ή 

παρόµοιες µε ορισµένες υπάρχουσες γενεαλογίες στον άλλο αδελφό πληθυσµό (Avise 

2000). 

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 των φυλογενετικών συµπερασµάτων είναι το πώς θα 

συνδέσουµε τα είδη σε µονοφυλετικές οµάδες που να αντικατοπτρίζουν τον κοινό 

τους πρόγονο, χωρίς να παραπλανηθούµε από τις οµοπλασίες και τους διαφορετικούς 

εξελικτικούς ρυθµούς. Με τον όρο οµοπλασία εννοούµε την κατάσταση στην οποία 
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δύο ή περισσότερα είδη διαθέτουν παρόµοιους ή ταυτόσηµους χαρακτήρες, τους 

οποίους δεν έχουν κληρονοµήσει από κοινό τους πρόγονο. Ο Hennig ήταν µεταξύ 

των πρώτων που έδειξαν ότι το κλειδί για να αναγνωριστεί µία µονοφυλετική οµάδα 

είναι η παρουσία σε όλα τα µέλη της µοναδικών παράγωγων καταστάσεων 

χαρακτήρων, δηλαδή συναπωµορφίων, που έχουν σχηµατιστεί µία και µόνο φορά. 

Εάν, πρώτον µπορούµε να διακρίνουµε την παράγωγο από την προγονική κατάσταση 

ενός χαρακτήρα, δηλαδή να συµπεράνουµε την κατεύθυνση (πολικότητα) της 

εξέλιξης και, δεύτερον, εάν κάθε µεταβολή έχει συµβεί µόνο µία φορά (δηλαδή δεν 

υπάρχει οµοπλασία), τότε είναι µάλλον εφικτό να συµπεράνουµε τη φυλογένεση 

(Futuyma 1991). 

Το πιο 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 η οποία εξετάζει τις 

σχέσεις των τάξων µέσα από συναπωµορφίες και όχι µε βάση τη συνολική οµοιότητα 

όπως ισχύει στις µορφολογικές προσεγγίσεις που στηρίζονται σε ποσοτικούς 

χαρακτήρες. Σε γενικές γραµµές η χρήση των µοριακών 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 & Bouchon 2000). Σύµφωνα µε τους Graur & Li 

(2000), οι λόγοι για τους οποίους τα µοριακά δεδοµένα είναι καταλληλότερα για 

εξελικτικές µελέτες σε σχέση µε δεδοµένα προερχόµενα από τη µορφολογία ή τη 

φυσιολογία των µελετούµενων τάξων είναι οι ακόλουθοι: α) οι αλληλουχίες του DNA 

και των πρωτεϊνών είναι αυστηρά κληρονοµούµενες οντότητες, κάτι που δεν ισχύει 

για τα χαρακτηριστικά της µορφολογίας/φυσιολογίας, τα οποία επηρεάζονται σε 

µικρό ή µεγάλο βαθµό από περιβαλλοντικούς παράγοντες και συνεπώς η 

καταγραφόµενη ανά πάσα στιγµή ποικιλότητά τους δεν είναι αυστηρά 

κληρονοµούµενη, β) η περιγραφή των µοριακών δεδοµένων δε χαρακτηρίζεται από 

υποκειµενικούς και συνάµα αµφίβολους όρους, όπως «λεπτό», «περιορισµένο», 

«ελάχιστα επιµηκυσµένο» και άλλους παρόµοιους, που χρησιµοποιούνται κατά κόρο 

στην περιγραφή των µορφολογικών χαρακτήρων επιτρέποντας µεγάλο βαθµό 

υποκειµενικότητας κατά την περιγραφή τους και τη χρήση τους σε εξελικτικές 

µελέτες, γ) η εξέλιξη στο επίπεδο των µορίων χαρακτηρίζεται από κανονικότητα, σε 

αντίθεση µε τα µορφολογικά/φυσιολογικά χαρακτηριστικά, και συνεπώς τα µόρια 
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παρέχουν µια πιο ξεκάθαρη εικόνα των σχέσεων µεταξύ των µελετούµενων τάξων, δ) 

τα µοριακά δεδοµένα ενδείκνυνται για ποσοτικές αναλύσεις και για το λόγο αυτό 

πολλές στατιστικές και µαθηµατικές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για την ανάλυσή τους, 

σε αντίθεση µε τα µορφολογικά δεδοµένα που κυρίως εξετάζονται µέσα από 

µεθόδους ποιοτικών αναλύσεων, ε) η εξαγωγή απόµορφων καταστάσεων 

χαρακτήρων είναι ευκολότερη στα µοριακά δεδοµένα από ότι στα 

µορφολογικά/φυσιολογικά δεδοµένα, στ) τα µοριακά δεδοµένα επιτρέπουν τη µελέτη 

των εξελικτικών σχέσεων µεταξύ αρκετά αποµακρυσµένων εξελικτικά οργανισµών, 

κάτι που πολύ λίγοι µορφολογικοί χαρακτήρες µπορούν να προσφέρουν και ζ) τα 

µοριακά δεδοµένα είναι άφθονα σε σχέση µε τα µορφολογικά/φυσιολογικά δεδοµένα. 

Βέβαια, σε όλα αυτά υπάρχει και ο αντίλογος και πολλοί υποστηρίζουν ότι τα 

µοριακά δεδοµένα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση φυλογενέσεων 

(π.χ. Kluge 1983). Η αντιπαράθεση αυτή έχει δώσει το ερέθισµα για την συγγραφή 

πολλών σχετικών δηµοσιεύσεων, στις οποίες γίνεται ουσιαστική σύγκριση µεταξύ της 

µορφολογίας και των µακροµορίων, π.χ. Patterson et al. (1993), οι οποίοι καταλήγουν 

στη φράση «Τελειώνουµε µε µια πρόβλεψη για το µέλλον. Την ευτυχισµένη ηµέρα 

που οι µοριακοί συστηµατικοί πετύχουν το στόχο τους που είναι η συλλογή όλων των 

ταξινοµικών οµάδων και ενός ικανοποιητικού µεγέθους αλληλουχιών (οι µορφολόγοι 

θα έχουν ήδη εξαφανιστεί) και οι υπολογιστές και τα στατιστικά προγράµµατα θα 

είναι ικανά να αναλύσουν τις αλληλουχίες όλων των αρτίγονων ειδών για την 

εκτίµηση του πραγµατικού δέντρου της ζωής, τότε θα υπάρχουν δύο πιθανά ακραία 

σενάρια, ένα δέντρο ή 10999 εξίσου πιθανά δέντρα. Όµως δεν είµαστε ακόµα σε θέση 

να µαντέψουµε πιο αποτέλεσµα είναι πιο πιθανό».  

Όµως το τελικό συµπέρασµα είναι ότι αυτή η διαµάχη τελικά δεν έχει νόηµα 

(Hillis, 1987, Wiens & Hillis 1996) γιατί αυτό που κυρίως πρέπει να ενδιαφέρει ένα 

συστηµατικό, είναι αν οι εξεταζόµενοι χαρακτήρες έχουν την ποικιλοµορφία που 

απαιτείται για να απαντηθούν τα ερωτήµατα που έχει θέσει, αν οι µελετούµενοι 

χαρακτήρες έχουν ξεκάθαρη και ανεξάρτητη γενετική βάση και αν η µεθοδολογία 

ανάλυσης που ακολουθείται επιτρέπει τη διαµόρφωση φυλογενετικών υποθέσεων 

(Moritz & Hillis 1996).  

Ωστόσο, κάθε γονιδιακό δέντρο αντιπροσωπεύει πολύ µικρό µέρος της 

γενετικής ιστορίας ενός είδους. Κάθε είδος είναι σαν µια δέσµη γενετικών 

συνδέσεων, στις οποίες πολλές πολύπλοκες γραµµές γονέων-απογόνων σχηµατίζουν 

τα νήµατα αυτής της δέσµης µέσα στη γενεαλογική γραµµή του είδους. Ωστόσο, ένα 
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δέντρο που κατασκευάστηκε από ένα γονίδιο από κάθε είδος δεν είναι απαραίτητο ότι 

συµφωνεί µε το δένδρο των ειδών. Το γονιδιακό δέντρο µπορεί να διαφέρει από το 

δένδρο των ειδών επειδή: 1) η απόκλιση (διάσχιση) των γονιδίων που εξετάζονται σε 

δύο είδη µπορεί να προηγηθεί χρονικά της απόκλισης των ειδών και 2) το πρότυπο 

διακλάδωσης (τοπολογία) ενός γονιδιακού δέντρου µπορεί να είναι διαφορετικό από 

το αντίστοιχο ειδικό. Η αιτία αυτής της διαφοράς έγκειται στο γενετικό 

πολυµορφισµό των προγονικών ειδών. Για το σκοπό αυτό και για να αποφευχθούν τα 

λανθασµένα συµπεράσµατα απαιτείται ο προσδιορισµός των φυλογενετικών σχέσεων 

των υπό εξέταση ταξινοµικών ειδών να βασίζεται όχι µόνο σε ένα αλλά σε 

περισσότερα γονίδια, ελπίζοντας στο ίδιο παραγόµενο φυλογενετικό δέντρο, ώστε να 

είµαστε στατιστικά κατοχυρωµένοι (Graur & Li 2000, Nei & Kumar 2000). 

 

1.1.3 Μιτοχόνδρια και µιτοχονδριακό DNA 
«Mitochondrial DNA is blessedly celibate» 

Dawkins 1955 

Το εργαλείο που χρησιµοποιείται κατεξοχήν στις φυλογεωγραφικές µελέτες 

είναι το µιτοχονδριακό DNA, αφού στο 70% των περιπτώσεων οι αναλύσεις 

στηρίζονται στο µιτοχονδριακό γονιδίωµα (Avise 2000). 

Στα κύτταρα των ευκαρυωτικών οργανισµών συναντάµε DNA τόσο στον 

πυρήνα (πυρηνικό) όσο και σε οργανίδια του κυτταροπλάσµατος (εξωπυρηνικό), 

όπως τα µιτοχόνδρια (mtDNA) και οι χλωροπλάστες (cpDNA). Τα µιτοχόνδρια είναι 

τα οργανίδια παραγωγής ενέργειας των ευκαρυωτικών κυττάρων, µέσα στα οποία 

λαµβάνουν χώρα οι µεταβολικές διεργασίες διάσπασης της γλυκόζης και παραγωγής 

ATP µέσω της διαδικασίας της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Η παρουσία σε αυτά 

ανεξάρτητου γονιδίωµατος, εξηγείται από τον τρόπο προέλευσης των µιτοχονδρίων, 

τα οποία σύµφωνα µε τη θεωρία της Margulis (1970) είναι αποτέλεσµα της 

ενδοσυµβίωσης ελεύθερων α-ροδοβακτηρίων σε αµοιβαδοειδή κύτταρα, προγονικά 

των σηµερινών ευκαρυωτικών. 

Την τελευταία εικοσαετία έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα σε µελέτες που 

αφορούν τη δοµή πληθυσµών και τη γονιδιακή ροή, τον υβριδισµό, τη βιογεωγραφία 

και τις φυλογενετικές σχέσεις (Moritz et al. 1987, Avise 1994), αφού διαθέτει µια 

σειρά από χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιµο σύστηµα για την 

ανίχνευση γενετικών διαφορών σε διαειδικό και ενδοειδικό επίπεδο.  
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Το µιτοχονδριακό DNA είναι ένα µικρό, δίκλωνο, κυκλικό, υπερελικωµένο 

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

κυµαίνεται από 16 έως 20 χιλιάδες ζεύγη βάσεων (Brown 1983, Moritz et al. 1987). 

Το mtDNA εξαπλώνεται καθολικά σε όλο το ζωικό βασίλειο και χαρακτηρίζεται από 

αξιοσηµείωτη συντηρητικότητα ως προς το γονιδιακό του περιεχόµενο. Σε όλα τα 

πολυκύτταρα ζώα που έχουν µελετηθεί, καθώς και σε µερικά πρωτόζωα, το mtDNA 

περιλαµβάνει την ίδια οµάδα γονιδίων και αποτελείται από 37 γονίδια: 22 γονίδια 

µεταφορικών RNA (tRNA), 13 πρωτεϊνικά γονίδια, 2 ριβοσωµικά RNA (rRNA) και 

την περιοχή ελέγχου (D-loop) που είναι µη κωδική και ελέγχει την αντιγραφή του 

DNA και τη µεταγραφή του RNA (Avise et al. 1987). Από το µιτοχονδριακό DNA 

απουσιάζουν τα ιντρόνια από τα γονίδια, ενώ οι διαγονιδιακές αλληλουχίες είναι 

γενικά µικρές ή απούσες. Τα µιτοχονδριακά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, 

καθορίζουν υποµονάδες ενζύµων που εµπλέκονται στην αλυσίδα µεταφοράς 

ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα. Τα γονίδια αυτά είναι τα ακόλουθα: 7 

υποµονάδες της αφυδρογονάσης του NADH (ND1, 2, 3, 4, 4L, 5 και 6) 1 υποµονάδα 

του κυτοχρώµατος b, 3 υποµονάδες της οξειδάσης του κυτοχρώµατος c (CO I, II, III) 

και 2 υποµονάδες της µιτοχονδριακής συνθετάσης του ΑTP (ATPαση 6 και 8) 

(Moritz et al. 1987).  

Αυτά τα γονίδια είναι σφικτά πακεταρισµένα και η σειρά τους είναι σταθερή 

όταν αναφερόµαστε σε συγκεκριµένο φύλο (Wilson et al. 1985). Οι εξελικτικές 

αλλαγές που συµβαίνουν στο mtDNA είναι συνήθως απλές και αφορούν 

αντικαταστάσεις βάσεων και µεταλλαγές στο µήκος, οι οποίες συµβαίνουν συνήθως 

στις µικρές µη κωδικές περιοχές (Brown 1985, Meyer 1993). Οι δύο αλυσίδες του 

µιτοχονδριακού DNA χαρακτηρίζονται ως ελαφριά (L) και βαριά (H) και τα ονόµατά 

τους αντικατοπτρίζουν τη διαφορά τους στο ποσοστό γουανίνης και θυµίνης (G+T) 

που περιέχουν, η οποία αντανακλάται σε διαφορετική συµπεριφορά σε διαβάθµιση 

πυκνότητας CsCl2 (Meyer 1993). Στο µιτοχονδριακό γονιδίωµα των σπονδυλωτών 

όλα σχεδόν τα γονίδια, εκτός κάποιων εξαιρέσεων (το γονίδιο ND6 και οι 8 τύποι 

tRNA), κωδικοποιούνται από την H αλυσίδα.  

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 ανατρέχοντας στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήµατα που εµφανίζει το 
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µιτοχονδριακό DNA (mtDNA), τόσο από εξελικτική όσο και από τεχνική άποψη. Τα 

πλεονεκτήµατα αυτού είναι: 

1) Ο αριθµός των αντιγράφων του mtDNA στα κύτταρα είναι εξαιρετικά 

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

(ένα στους απλοειδείς και δύο στους διπλοειδείς οργανισµούς) (Futuyama 1991).  

2) Το µιτοχονδριακό DNA είναι πολύ καλά χαρακτηρισµένο σε σχέση µε το 

πυρηνικό (Hagelberg 1994).  

3) Ο µητρικός τρόπος κληρονοµικότητας του mtDNA. Με εξαίρεση ορισµένες 

περιπτώσεις το mtDNA είναι µητρικής προέλευσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

µόνο ένας τύπος µιτοχονδρίου είναι παρών σε κάθε άτοµο. Έτσι το µιτοχονδριακό 

DNA κάθε οργανισµού, µε εξαίρεση πιθανές µεταλλαγές, είναι πανοµοιότυπο µε το 

αντίστοιχο της µητέρας του. Συνεπώς, οι τυχόν ανασυνδυασµοί που λαµβάνουν χώρα 

στο πυρηνικό DNA, δεν εµφανίζονται στο µιτοχονδριακό DNA και έτσι οι 

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται είναι καθαρά αποτέλεσµα µεταλλαγών και όχι 

ανασυνδυασµών (Hagelberg 1994). Βέβαια τα τελευταία χρόνια οι ενδείξεις ότι 

ανασυνδυασµός παρατηρείται και στο µιτοχονδριακό DNA ορισµένων οργανισµών, 

όπως τα µύδια του γένους Mytilus, τα καρκινοειδή του γένους Gammarus και τα 

ποντίκια του γένους Apodemus, συνεχώς πληθαίνουν (Zouros et al. 1994, Ladoukakis 

& Zouros 2001α και β), χωρίς όµως να έχει εξακριβωθεί σε ποια έκταση συµβαίνει 

και πόσο επηρεάζει τα συµπεράσµατα των φυλογενετικών µελετών. 

4) Είναι απλοειδές.  

5) Έχει απλή γενετική δοµή. 

6) ∆ιάφορα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το πυρηνικό DNA, όπως τα µεταθετά 

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

(Avise et al. 1987). 

7) Ο γρήγορος ρυθµός εξέλιξης του mtDNA το καθιστά πολύτιµο εργαλείο 

για εξελικτικές και φυλογενετικές µελέτες. Από διάφορες µελέτες κυρίως σε 

θηλαστικά, βρέθηκε ότι ο µέσος ρυθµός απόκλισης του µιτοχονδριακού DNA είναι 

2% ανά ένα εκατοµµύριο χρόνια (Wilson et al. 1985). O ρυθµός απόκλισης που 

αναφέρθηκε παραµένει σταθερός για συνολική απόκλιση µεταξύ αλληλουχιών έως 

και 15%. Από την τιµή αυτή και µετά ο ρυθµός µειώνεται δραστικά έως και µία τάξη 

µεγέθους όταν η απόκλιση φτάσει το 30% (Moritz et al. 1987). Αυτή η µείωση 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο ρυθµός εξελικτικής απόκλισης ποικίλλει κατά µήκος του 

µορίου. Οι θέσεις σιωπηλών αντικαταστάσεων µέσα σε κωδικοποιούσες περιοχές, οι 

   11



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα Κεφάλαιο 1ο 

Εισαγωγή 

διαγονιδιακές αλληλουχίες και η ρυθµιστική περιοχή παρουσιάζουν πολύ υψηλό 

ρυθµό νουκλεοτιδικών αντικαταστάσεων, στις οποίες οφείλεται και ο αρχικά υψηλός 

εξελικτικός ρυθµός (Moritz et al. 1987). Η πτώση του ρυθµού παρατηρείται πιθανώς 

όταν οι περιοχές αυτές θα κορεστούν από αλλαγές, ενώ τα γονίδια tRNA και rRNA 

καθώς και οι κωδικοποιούσες περιοχές βρίσκονται υπό ισχυρή επιλεκτική πίεση και 

παρουσιάζουν πολύ πιο µειωµένο εξελικτικό ρυθµό. Στα σπονδυλωτά, οι µεταπτώσεις 

υπερτερούν των µεταστροφών, όµως η υπεροχή µειώνεται όσο η συνολική απόκλιση 

µεγαλώνει (Moritz et al. 1987). Το mtDNA φαίνεται να εξελίσσεται 5-10 φορές 

ταχύτερα συγκρινόµενο µε το µοναδικό (µη επαναλαµβανόµενο) πυρηνικό DNA 

(scnDNA, single copy nuclear DNA). Προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι το mtDNA 

ποικίλλει τόσο πολύ στην αλληλουχία του. Αρχικά θεωρούνταν συντηρητικό µόριο 

επειδή κωδικοποιεί πρωτεΐνες που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον κυτταρικό 

µεταβολισµό. Η απόκλιση σε σιωπηλές θέσεις δοµικών γονιδίων µπορεί να είναι 10% 

ανά εκατοµµύριο έτη (γενίκευση από αποτελέσµατα στα πρωτεύοντα), δέκα φορές 

δηλαδή ταχύτερη από αυτή που παρατηρείται σε πυρηνικά δοµικά γονίδια. Ο ρυθµός 

των σιωπηλών µεταλλαγών (κυρίως µεταπτώσεων) είναι 4-6 φορές ταχύτερος από το 

ρυθµό των µη σιωπηλών (Brown et al. 1979, 1982). Για να εξηγηθεί ο γρήγορος 

ρυθµός εξέλιξης του mtDNA έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες, όπως η απουσία 

ενζύµων διόρθωσης ή η ανικανότητα της µιτοχονδριακής πολυµεράσης να διορθώνει 

λάθη, επειδή το mtDNA δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνες που εµπλέκονται στην αντιγραφή, 

µεταγραφή και µετάφραση του µορίου (Wilson et al. 1985). Άλλοι λόγοι πιθανώς 

είναι η µεγαλύτερη έκθεση του mtDNA σε οξειδωτικούς παράγοντες, όπως ρίζες και 

υπεροξείδια, (Meyer 1993) ή ότι τα µιτοχόνδρια δεν έχουν αποτελεσµατικούς 

παράγοντες αποµάκρυνσης των διµερών πυριµιδίνης. ∆εν φαίνεται να υπάρχει σαφής 

αντιστοιχία µεταξύ του βαθµού αλληλουχικής απόκλισης και της ταξινοµικής 

βαθµίδας των οργανισµών που συγκρίνονται (Harrison 1989). Ο γρήγορος ρυθµός 

εξέλιξης του mtDNA µας επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των αλληλουχιών αυτού για 

την επίλυση φυλογενετικών προβληµάτων σε διαειδικό ή ενδοειδικό επίπεδο και όχι 

ανώτερων ταξινοµικών βαθµίδων, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο (Avise et 

al.,1987). 

 

1.2.3  Μοριακό ρολόι  

Μεταξύ του 1962 και του 1965, πριν ο Kimura διατυπώσει τη θεωρία της 

ουδετερότητας (Kimura 1968), οι Zuckerkandl και Pauling δηµοσίευσαν δύο 

   12



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα Κεφάλαιο 1ο 

Εισαγωγή 

σηµαντικές επιστηµονικές µελέτες για τον εξελικτικό ρυθµό των πρωτεϊνών 

(Zuckerkandl & Pauling 1962, 1965), όπου σηµειώνουν ότι η γενετική απόσταση δύο 

αλληλουχιών διαφορετικών ειδών που κωδικοποιούν την ίδια πρωτεΐνη αυξάνει 

γραµµικά µε το χρόνο απόκλισης των δύο ειδών. Επειδή αρκετά πρωτεϊνικά γονίδια 

έδειξαν παρόµοια συµπεριφορά, οι Zuckerkandl και Pauling υπέθεσαν ότι ο ρυθµός 

εξέλιξης σε κάθε είδος πρωτεΐνης είναι σταθερός. Η υπόθεση αυτή σηµατοδοτεί την 

ύπαρξη ενός τύπου µοριακού ρολογιού που χτυπάει γρηγορότερα ή αργότερα 

ανάλογα µε τα γονίδια, αλλά µε λίγο - πολύ σταθερό ρυθµό για κάθε γονίδιο µεταξύ 

διαφορετικών φυλογενετικών γραµµών. Η υπόθεση αυτή είχε µεγάλη απήχηση και 

αποδοχή για διάφορους λόγους. Εάν το µοριακό ρολόι υπάρχει και ο ρυθµός εξέλιξης 

ενός γονιδίου µπορεί να υπολογιστεί, τότε είναι πιθανή η χρονολόγηση άγνωστων 

χρονικά αποσχίσεων δύο γενεαλογικών γραµµών µέσω σύγκρισης των πρωτεϊνικών 

τους ή των νουκλεοτιδικών τους αλληλουχιών. Αντιστρόφως, εάν ο χρόνος 

απόκλισης δύο ειδών είναι γνωστός (π.χ. έχει εκτιµηθεί µε τη βοήθεια του αρχείου 

των απολιθωµάτων), τότε µπορεί να συναχθεί και ο ρυθµός µοριακής εξέλιξης ενός 

γονιδίου, ενώ δεν πρέπει να αµφισβητείται ότι η ανοικοδόµηση µιας φυλογένεσης 

είναι ευκολότερη και πιο ακριβής υπό τη θεώρηση του µοριακού ρολογιού (Posada 

2003).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την αρχή, οι συνήγοροι της υπόθεσης του 

µοριακού ρολογιού αναγνώρισαν την ύπαρξη εξαιρέσεων. Για παράδειγµα, ενώ µια 

πρωτεΐνη εξελίσσεται µε χαρακτηριστικό ρυθµό, υπάρχουν περιπτώσεις 

γενεαλογικών γραµµών που ο ρυθµός εξέλιξης είναι διαφορετικός (Graur & Li 2000). 

Η πιο γνωστή περίπτωση διαφορετικού ρυθµού είναι η ινσουλίνη, ο ρυθµός εξέλιξης 

της οποίας είναι πολύ γρηγορότερος στη γενεαλογική γραµµή που οδηγεί στο ινδικό 

χοιρίδιο σε σχέση µε τις υπόλοιπες γενεαλογικές του γραµµές (King & Jukes 1969).  

Σε γενικές γραµµές η υπόθεση του µοριακού ρολογιού έχει γίνει αντικείµενο 

έντονων αντιπαραθέσεων. Οι κλασικοί εξελικτικοί βιολόγοι επιχειρηµατολογούν 

ενάντια στην υπόθεση, επειδή η εισήγηση του σταθερού ρυθµού δεν φαίνεται να 

ταιριάζει µε τον ακανόνιστο ρυθµό εξέλιξης σε µορφολογικό και φυσιολογικό 

επίπεδο. Η υπόθεση συνάντησε πολύ έντονη αντίδραση όταν ο σταθερός ρυθµός 

εξέλιξης οδήγησε στην εκτίµηση ότι ο χρόνος απόσχισης του ανθρώπινου είδους από 

τα αφρικάνικα πρωτεύοντα είναι 5 εκατοµµύρια χρόνια (Sarich & Wilson 1967), κάτι 

που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση µε την προγενέστερη άποψη που επικρατούσε µεταξύ 

των παλαιοντολόγων, δηλαδή ότι ο χρόνος αυτός ήταν τα 15 εκατοµµύρια χρόνια. 
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Μεγαλύτερη αµφισβήτηση ακολούθησε όταν ο σχετικά σταθερός ρυθµός 

παρατηρήθηκε σε πρωτεϊνικές αλληλουχίες που χρησιµοποιήθηκαν για την 

υποστήριξη της θεωρίας της ουδετερότητας (Kimura 1969). 

Η εγκυρότητα της υπόθεσης του µοριακού ρολογιού έχει αντικρουστεί και 

από πολλούς εξελικτικούς βιολόγους. Πιο συγκεκριµένα, ο Goodman (1981α, β) και 

οι Czelusniak et al. (1982) υποστήριξαν ότι ο ρυθµός εξέλιξης συχνά επιταχύνεται 

αµέσως έπειτα από γονιδιακό διπλασιασµό. Για παράδειγµα, αναφέρουν 

χαρακτηριστικά ότι παρατήρησαν εξαιρετικά υψηλό ρυθµό αµινοξικής 

υποκατάστασης στο γονιδιακό διπλασιασµό που έδωσε γένεση στα γονίδια των α και 

β αιµοσφαιρινών και ότι αυτοί οι υψηλοί ρυθµοί οφείλονται στις επωφελείς 

µεταλλαγές που βελτίωσαν τη λειτουργία των αλυσίδων των σφαιρινών. Επιπλέον, ο 

Goodman και οι συνεργάτες του αντιτίθενται στην ίδια υπόθεση µε την αιτιολογία ότι 

η ταχύτητα εξέλιξης των πρωτεϊνικών αλληλουχιών είναι µεγαλύτερη την περίοδο 

που παρατηρείται προσαρµοστική διάσπαση σε σχέση µε την περίοδο όπου δεν 

έχουµε φαινόµενα ειδογένεσης. Για παράδειγµα ο Goodman (1981) και οι Goodman 

et al. (1974, 1975) αναφέρουν ότι στις πρωτεΐνες του κυτοχρώµατος c και στις α- και 

β- σφαιρίνες παρατηρήθηκε αύξηση του ρυθµού της αµινοξικής υποκατάστασης 

τουλάχιστον 3 φορές κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους.  

Αν και η θεωρία του σταθερού ρυθµού εξέλιξης έχει υποστεί έντονη κριτική 

και εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να αποτελεί ένα από τα πλέον αµφιλεγόµενα 

θέµατα της µοριακής εξέλιξης, έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στην εκτίµηση του 

χρόνου απόσχισης γενεαλογικών γραµµών, αλλά και στην κατασκευή φυλογενετικών 

δέντρων. Η ταχύτατη συσσώρευση αλληλουχιών DNA τα τελευταία χρόνια παρέχει 

µία άνευ προηγουµένου ιδανική ευκαιρία για τον έλεγχο της υπόθεσης (Graur & Li 

2000).  

Στην πιο ακραία του µορφή, η υπόθεση του µοριακού ρολογιού αξιώνει ότι οι 

οµόλογες αλληλουχίες DNA εξελίσσονται µε τον ίδιο ρυθµό κατά µήκος όλων των 

γενεαλογικών γραµµών, εφόσον αυτές διατηρούν την αρχική τους λειτουργία (Wilson 

et al. 1987). Ωστόσο, αναλύσεις DNA σε διάφορες τάξεις της οµοταξίας των 

θηλαστικών έδειξαν ότι δεν υπάρχει ένα καθολικό µοριακό ρολόι. Είναι γεγονός ότι 

έχουν βρεθεί σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο ρυθµό εξέλιξης, τόσο µεταξύ όσο και 

εντός των τάξεων των θηλαστικών. Για παράδειγµα, τα τρωκτικά «τρέχουν» πιο 

γρήγορα από τα αρτιοδάκτυλα, τα οποία µε τη σειρά τους είναι πιο γρήγορα από τα 

πρωτεύοντα. Βέβαια µέσα στις τάξεις των θηλαστικών οι διακυµάνσεις είναι 
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µικρότερες. Συνεπώς, εφόσον η υπόθεση του σταθερού ρυθµού παραβιάζεται στα 

θηλαστικά, τότε δεν είναι εφικτή η χρήση ενός παγκόσµιου µοριακού ρολογιού που 

να βρίσκει καθολική εφαρµογή σε όλους τους οργανισµούς. Πράγµατι, ο ρυθµός 

υποκατάστασης µεταξύ αποµακρυσµένων εξελικτικά ειδών εµφανίζει µεγάλες 

διαφορές (Graur & Li 2000). 

Τα δεδοµένα αυτά ωστόσο δεν αποτελούν απόδειξη ότι δεν υπάρχει µοριακό 

ρολόι. Στην πραγµατικότητα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν υπάρχει ένα 

«παγκόσµιο» ρολόι, όµως κάλλιστα µπορούµε να αναφερθούµε σε µοριακό ρολόι 

που χτυπάει αµερόληπτα για µία οµάδα συγγενικών ειδών. Το ρολόι αυτό που 

ονοµάζεται «τοπικό» µοριακό ρολόι, εάν βρεθεί, θα µπορούσε να εφαρµοσθεί µόνο 

στην οµάδα των οργανισµών που µελετώνται.  

Μέχρι σήµερα έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για την ερµηνεία των 

διαφορών που παρατηρούνται στο ρυθµό υποκατάστασης µεταξύ των διαφόρων 

εξελικτικών γραµµών. Οι παράγοντες που συχνά επιστρατεύονται για το σκοπό αυτό 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) τους εξαρτώµενους από τη γενεά, όπως ο χρόνος 

γενεάς (Laird et al. 1969, Kohne 1970), η ικανότητα µηχανισµών επιδιόρθωσης του 

DNA (π.χ. τα ποντίκια έχουν µικρότερη ικανότητα από τον άνθρωπο, Britten 1986) 

και β) οι ανεξάρτητοι από τη γενεά παράγοντες, όπως ο µεταβολικός ρυθµός (τα 

εξώθερµα έχουν χαµηλότερο ρυθµό από τα ενδόθερµα, Martin & Palumbi 1993) και 

το µέγεθος του σώµατος (Graur & Li 2000). 

Από φυλογενετική σκοπιά, η ετερογένεια στον εξελικτικό ρυθµό είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµη, αφού επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης περιοχής του DNA 

για τις απαιτήσεις χρονολόγησης κάθε συγκεκριµένου φυλογενετικού προβλήµατος 

(Hillis et al. 1996). Σε επίπεδο mtDNA, οι «αργές» µη συνώνυµες αντικαταστάσεις 

και οι µεταστροφές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση 

φυλογενετικών προβληµάτων σε επίπεδο γένους ή οικογένειας, ενώ οι «γρήγορες» 

συνώνυµες αντικαταστάσεις και µεταπτώσεις αποτελούν άριστους δείκτες για τη 

µελέτη σε ενδοειδικό επίπεδο (Bowen et al. 1993). Η εκτίµηση της ταχύτητας ενός 

µοριακού ρολογιού εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον προσδιορισµό του χρόνου 

απόκλισης ανάµεσα στις εξεταζόµενες ταξινοµικές µονάδες. Ο προσδιορισµός αυτός 

στηρίζεται κατά κανόνα σε παλαιοντολογικά δεδοµένα ή παλαιογεωγραφικά 

συµβάντα, τα οποία όµως συχνά είναι ελλιπή. Το καλύτερο µέσο πρόγνωσης της 

µοριακής απόκλισης µεταξύ των οργανισµών αποτελεί ο χρόνος από την κοινή 

προγονική µορφή έως σήµερα. Ο ρυθµός απόκλισης σε µοριακό επίπεδο είναι 
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ανεξάρτητος από το ρυθµό απόκλισης στο επίπεδο της µορφολογίας και άλλων 

φαινοτυπικών προσεγγίσεων, για τις οποίες είναι καθοριστική η επίδραση της 

φυσικής επιλογής. Σε γενικές γραµµές θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι παρά την 

ετερογένεια στο ρυθµό υποκατάστασης του DNA και την αβεβαιότητα στην εκτίµηση 

του µοριακού ρολογιού, το τελευταίο αποτελεί µια από τις παραµέτρους της µοριακής 

φυλογένεσης που έχουν µάλλον «τοπική» παρά «γενική» ισχύ (Avise 1994). Η 

εφαρµογή ενός τοπικού ρολογιού, παρά τις όποιες ατέλειες, επιτρέπει το συσχετισµό 

της φυλογενετικής ιστορίας µε την κλίµακα του χρόνου, παρέχοντας εξελικτική 

πληροφορία που σε άλλη περίπτωση θα έµενε ανεκµετάλλευτη. Συνεπώς, η 

χρονολόγηση των γεγονότων απόκλισης είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως 

κριτήριο ελέγχου ανεξάρτητων βιογεωγραφικών (και παλαιογεωγραφικών) 

υποθέσεων και να βοηθήσει στην ερµηνεία των σηµερινών κατανοµών και την 

κατανόηση των ιστορικών προτύπων εξάπλωσης. 

 

1.2 Σκοπός της παρούσας διατριβής 
Η µοριακή εξέλιξη είναι ένας νέος επιστηµονικός κλάδος γνώσης, ο οποίος 

στερείται για την ώρα την πλειονότητα της βασικής πληροφορίας και στον οποίο οι 

νέες ανακαλύψεις λύνουν ορισµένα προβλήµατα, αλλά σχεδόν πάντα την ίδια στιγµή 

δηµιουργούν καινούρια. Η εφαρµογή λοιπόν των σχετικά νέων αρχών της µοριακής 

εξέλιξης σε επίπεδο φυλογένεσης και φυλογεωγραφίας των ειδών θα ρίξει άπλετο 

φως στην εξελικτική ιστορία των οργανισµών του πλανήτη µας και θα βοηθήσει στην 

αποκρυπτογράφηση του δέντρου της ζωής, πολλά σηµεία του οποίου είναι είτε ασαφή 

είτε πλήρως άγνωστα. Αυτό βέβαια δεν µπορεί ούτε πρόκειται να γίνει από έναν και 

µόνο επιστήµονα ούτε σε µια και µόνο εργασία. Κάθε επιστήµονας του χώρου της 

µοριακής εξέλιξης θα προσθέτει ένα µικρό λιθαράκι στην αποσαφήνιση των 

διαφόρων προβληµάτων στο χώρο της φυλογενετικής και της εξελικτικής βιολογίας, 

ώστε σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα, δεδοµένης της ταχύτητας παραγωγής 

δεδοµένων σήµερα να οδηγηθούµε σε ένα ολοκληρωµένο δέντρο, το δέντρο της 

ζωής. Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της διατριβής. Η προσθήκη δηλαδή ενός ακόµη 

µικρού λιθαριού στην προσπάθεια επίλυσης των φυλογενετικών ερωτηµάτων µε τη 

µελέτη και την αποσαφήνιση, µέσω µοριακών τεχνικών και δεδοµένων, των 

φυλογενετικών διεργασιών που έχουν οδηγήσει στη σηµερινή ταξινοµική και 
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βιογεωγραφική κατάσταση τις σαύρες του γένους Podarcis (Sauria, Lacertidae) στη 

βαλκανική χερσόνησο. 

Στη παρούσα διατριβή εξετάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι 

φυλογενετικές σχέσεις όλων των ειδών του γένους Podarcis (Sauria, Lacertidae) της 

βαλκανικής χερσονήσου. Πρόκειται συνολικά για 7 είδη: P. muralis, P. taurica, P. 

erhardii, P. peloponnesiaca, P. milensis, P. gaigeae και P. melisellensis, 4 εκ των 

οποίων είναι ενδηµικά είδη της Ελλάδας (P. erhardii, P. peloponnesiaca, P. milensis 

και P. gaigeae) και 1 των ∆αλµατικών ακτών (P. melisellensis). Συγκεκριµένα 

αναζητούνται οι µεταξύ τους σχέσεις ώστε να ελεγχθεί µέσω της φυλογένεσης η 

υπάρχουσα ταξινοµική τους κατάσταση, να εξηγηθεί η σύγχρονη κατανοµή τους στο 

χώρο των Βαλκανίων και σε συνδυασµό µε τη σχετικά καλή γνώση της 

παλαιογεωγραφίας του ελληνικού χώρου και της εφαρµογής ενός εξελικτικού 

ρολογιού να ανασυσταθεί µια πιθανή εξελικτική ιστορία για τα συγκεκριµένα είδη. 

 

1.3 Η συµβολή της σαύρας στη Φυλογεωγραφία 
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1960, οι µελέτες που έχουν ως αντικείµενο τη 

βιολογία των σαυρών έχουν αυξηθεί σηµαντικά (Huey et al. 1983). Πρόκειται για ζώα 

που απαντώνται σε όλους σχεδόν τους τύπους των οικοσυστηµάτων (εκτός από 

εκείνα των πλέον ψυχρών περιοχών). Ο εξωθερµικός τους χαρακτήρας, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Pianka (1986), τους επιτρέπει να διατηρούν σταθερούς 

πληθυσµούς σε περιοχές που είναι δύσκολο έως αδύνατο να επιβιώσει ένα θηλαστικό 

ή ένα πτηνό. Τα ενδιαιτήµατά τους είναι συνήθως πολύ εύκολο να προσεγγιστούν, 

ενώ δεν µπορεί να παραβλεφθεί τα γεγονός ότι ορισµένα από αυτά ζουν κυριολεκτικά 

έξω ή και µέσα στο σπίτι µας. Η ικανότητά τους να εποικίζουν νέες περιοχές είναι 

περιορισµένη σε σχέση µε εκείνη άλλων οργανισµών, γεγονός που καθιστά τις 

σαύρες ιδανικό οργανισµό-µοντέλο για βιογεωγραφικές µελέτες. Όλα τα παραπάνω, 

σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι πρόκειται για οργανισµούς που είναι πρακτικά απλό 

να µελετηθούν, καθιστούν τις σαύρες βασικό οργανισµό-µοντέλο για την οικολογία, 

τη βιογεωγραφία, την οικοφυσιολογία και τη φυλογένεση-φυλογεωγραφία (Huey et 

al. 1983). 

Στην Ευρώπη η µελέτη (εξαιρουµένης της κλασικής ταξινοµικής) των σαυρών 

και ιδιαίτερα της οικογένειας των Lacertidae, άρχισε τη δεκαετία του ’70 µε 

πρωτοπόρους τους Arnold, Avery, Bauwens, Perez-Mellado και Salvador. Οι 
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περισσότερες βέβαια µελέτες αφορούσαν θέµατα αυτοοικολογίας και εφαρµόστηκαν 

σε είδη της δυτικής και βόρειας Ευρώπης, ενώ ελάχιστες προσπάθειες είχαν γίνει για 

την αποσαφήνιση των φυλογενετικών τους σχέσεων (Arnold 1973).  

Αν και η συστηµατική και η γεωγραφική εξάπλωση των σαυρών που 

απαντώνται στον ελληνικό χώρο έχουν µελετηθεί ικανοποιητικά, κυρίως βέβαια από 

ξένους ερευνητές (βλέπε Maragou 1997), η φυλογένεση των σαυρών και γενικά των 

ερπετών είναι ελάχιστα γνωστή. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση µε την ποικιλότητα 

της ερπετοπανίδας στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι στον ελληνικό χώρο ζουν περί τα 55 

είδη ερπετών, αρκετά εκ των οποίων είναι ενδηµικά. Οι µόνες ολοκληρωµένες 

δηµοσιευµένες εργασίες που σχετίζονται µε τη φυλογένεση των σαυρών της Ελλάδας, 

µε τη χρήση µοριακών δεδοµένων, είναι µια διδακτορική διατριβή που επεξεργάζεται 

τη φυλογεωγραφία των σαµιαµιθιών (Mediodactylus kotschyi) στo αρχιπέλαγος του 

Αιγαίου και τις γειτονικές περιοχές (Kasapidis 2001), η µελέτη της φυλογεωγραφίας 

του είδους Tarentola mauritanica (Harris et al. 2004) και η φυλογένεση του είδους 

Ablepharus kitaibelii (Poulakakis et al. 2005). 

Μέχρι πριν από µερικά χρόνια, η µελέτη της διαφοροποίησης των ειδών και 

των πληθυσµών τους στην περιοχή του Αιγαίου περιοριζόταν αποκλειστικά σε 

παραδοσιακές προσεγγίσεις µε βάση τη διαφοροποίηση των µορφολογικών 

χαρακτήρων και τις βιογεωγραφικές κατανοµές τους (Μυλωνάς 1982, Βαρδινογιάννη 

1994, Μπότσαρης 1996, Γκιώκας 1996, Τριχάς 1997). Οι προσεγγίσεις αυτές συχνά 

αδυνατούν, 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 λόγω της 

περιορισµένης αναλυτικής ικανότητας των µεθόδων που χρησιµοποιούν. Από το 1995 

και µετά, αρχίζει η νέα προσέγγιση αυτών των θεµάτων µε τη χρήση µοριακών 

δεδοµένων, οι οποίες όµως περιορίζονται κυρίως στο χώρο των ασπονδύλων και 

ιδιαίτερα των σαλιγκαριών. Πρόκειται για τις εργασίες των: α) Ayoutanti et al. 

(1993α και β) που αφορούν στη µελέτη της γεωγραφικής δοµής του γένους Albinaria 

στο χώρο του Αιγαίου µε χρήση ηλεκτροφορητικών δεδοµένων, β) Schilthuizen 

(1994), Schilthuizen & Lombaerts (1994), Schilthuizen et al. (1995, 2004), που 

αφορούν τη µελέτη της διαφοροποίησης του γένους Albinaria στο χώρο του Αιγαίου 

και ιδιαίτερα στην Κρήτη, γ) Douris et al. (1995, 1998) και ∆ουρής (1997) που 

αφορούν τη φυλογεωγραφία και την αποτίµηση της ταξινοµικής κατάστασης του 

γένους Albinaria στο χώρο του Αιγαίου, δ) van Moorsel et al. (2000), van Moorsel 
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(2001) που αφορούν επίσης τη διαφοροποίηση του γένους Albinaria στον ευρύτερο 

χώρο κατανοµής του, ε) Παρµακέλης (2003) και Parmakelis et al. (2003) που 

αφορούν στη µελέτη της διαφοροποίησης του γένους Mastus στον ελληνικό χώρο και 

στ) Uit de Weerd (2004) και Uit de Weerd et al. (2004) που µελετούν τη 

φυλογενετική ιστορία των γενών Albinaria, Carinigera, Isabelaria, Sericata και 

Cristataria (οικογένεια Aloppinae) στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Ελάχιστες 

είναι οι εργασίες που αφορούν άλλα, πλην των σαυρών, χερσαία σπονδυλωτά και 

συνήθως αποτελούν γενικευµένες µελέτες ειδών που τυγχάνει να εντοπίζονται και 

στον ελληνικό χώρο, όπως η µελέτη των Barome et al. (2001) για τους 

αγκαθοποντικούς του γένους Acomys και των Michaux et al. (2004) για τα ποντίκια 

του γένους Apodemus. Εξαίρεση αποτελεί η εργασία των Beerli et al. (1996) που 

σχετίζεται µε τη µελέτη της διαφοροποίησης του γένους Rana του νότιου Αιγαιακού 

τόξου και της βαθµονόµησης ενός µοριακού ρολογιού µε βάση γνωστούς 

παλαιογεωγραφικούς διαχωρισµούς, κυρίως µεταξύ των µεγάλων νησιών αυτής της 

περιοχής, η οποία όµως βασίζεται σε αλλοένζυµα και όχι σε νουκλεϊκά οξέα. 

 

2.4 Οι σαύρες της οικογένειας Lacertidae 
1.4.2  Γενικά στοιχεία για τις σαύρες της οικογένειας Lacertidae 

Η οικογένεια Lacertidae περιλαµβάνει 24 γένη µε περίπου 259 είδη (Fu 1998), 

που εξαπλώνονται στο µεγαλύτερο τµήµα της Ευρώπης, στην Ασία και στην Αφρική 

(εικ. 1.3). Στο χώρο της Ευρώπης, τα Lacertidae αποτελούν την επικρατέστερη οµάδα 

ερπετών αφού περιλαµβάνει περίπου το 75% των ειδών της ευρωπαϊκής 

ερπετοπανίδας, ενώ είναι αρκετά εντυπωσιακό το γεγονός ότι είναι πιθανό να 

βρεθούν πάνω από 7 είδη σε µία περιοχή (Arnold & Burton 1985, Arnold 1987).  

Στην Ευρώπη εξαπλώνονται µε αλφαβητική σειρά τα γένη Acanthodactylus, 

Algyroides, Darevskia, Eremias, Lacerta, Ophisops, Podarcis, και Psammodromus 

(ορισµένα γένη όπως τα Apathya, Archaeolacerta, Omanosaura, Teira, Timon και 

Zootoca σήµερα θεωρούνται υπογένη του γένους Lacerta). Από το σύνολο των 

Lacertidae, τα γένη Lacerta και Podarcis είναι τα πλέον διαφοροποιηµένα και 

ευρύτερα εξαπλωµένα, µε περίπου 23 (Gasc et al. 1997) και 17-18 (Harris & Arnold 

1999, Sa-Sousa & Harris 2002) είδη αντίστοιχα στο χώρο της Ευρώπης. Ορισµένα 

γένη, όπως τα Eremias και Ophisops, έχουν αρκετά περιορισµένη κατανοµή και 

αντιπροσωπεύονται από ένα και µόνο είδος (E. arguta: στη Ρωσία και τις γύρω 
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περιοχές και O. elegans: στη νοτιοανατολική Ελλάδα, τη βορειοανατολική 

Βουλγαρία, τη Γεωργία και την Αρµενία). 

 

 
Εικόνα 1.3: Χάρτης κατανοµής των σαυρών της οικογένειας Lacertidae. Η 

περιοχή µε µαύρο χρώµα περιλαµβάνει τα γένη Podarcis, Lacerta, Algyroides και 

Psammodromus. Η περιοχή µε τη διαγώνια διαγράµµιση αντιστοιχεί στο χώρο 

κατανοµής της L. vivipara. Η διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχεί στην κατανοµή 

της L. agilis. Η περιοχή µε κάθετη διαγράµµιση αντιστοιχεί στα αφρικάνικα είδη 

της οικογένειας (Arnold 1973).

 

1.4.2  Γενικά µορφολογικά, οικολογικά και καρυολογικά στοιχεία 

Τα Lacertidae είναι ζώα κινητικά, σχετικά µικρού µεγέθους (το µήκος του 

κεφαλοκορµού κυµαίνεται από 3,5 έως 20 περίπου εκατοστά στα µεγαλύτερα είδη), 

χωρίς έντονες µορφολογικές διαφοροποιήσεις µεταξύ τους, µε µακρύ σώµα, µακριά 

ουρά που έχει ικανότητα αυτοτοµίας, και καλά αναπτυγµένα άκρα (βλέπε εικ. 1.8). 

Το σχήµα και το µέγεθος των φολίδων της ραχιαίας επιφάνειας του κορµού 

ποικίλλουν σηµαντικά. Σε ορισµένα είδη και γένη οι φολίδες αυτές φέρουν µια 

λιγότερο ή περισσότερο αναπτυγµένη τρόπιδα. Η ραχιαία επιφάνεια του κεφαλιού και 
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η κοιλιακή επιφάνεια του κορµού καλύπτονται από µεγάλες φολίδες µε 

χαρακτηριστική διάταξη. Στην κοιλιακή επιφάνεια του λαιµού παρατηρείται, σε όλα 

σχεδόν τα είδη, µια εγκάρσια σειρά φολίδων, µεγαλύτερων από τις γειτονικές τους, 

που ονοµάζεται περιλαίµιο. Ανάλογα µε το αν το ελεύθερο χείλος αυτών των 

φολίδων είναι ευθυγραµµισµένο ή όχι, το περιλαίµιο χαρακτηρίζεται λείο ή 

οδοντωτό, αντίστοιχα. Στην κοιλιακή επιφάνεια κάθε µηρού υπάρχει µια διαµήκης 

σειρά µηριαίων πόρων (Arnold & Burton 1978, Arnold 1987). 

Η θερµοκρασία του σώµατός τους, που ρυθµίζεται ηθολογικά µέσω της 

έκθεσής τους στον ήλιο, είναι συνήθως λίγο µεγαλύτερη από αυτήν του 

περιβάλλοντος και κατά κανόνα βρίσκεται µεταξύ 30 και 39οC. Η δραστηριότητα 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας ποικίλλει ανάλογα µε την εποχή και την τοποθεσία, 

αλλά συνήθως υπάρχει µία κύρια περίοδος δραστηριότητας το πρωί και µία άλλη, 

λιγότερο καθορισµένη, αργά το απόγευµα. Αυτό το πρότυπο µε τις δύο κορυφές 

δραστηριότητας παρατηρείται την καλοκαιρινή περίοδο στις ζεστές περιοχές. Στις 

ψυχρές εποχές του χρόνου, και γενικότερα στις κρύες γεωγραφικές περιοχές, η 

καµπύλη της δαστηριότητάς τους εµφανίζει µία κορυφή στο µέσο περίπου της 

ηµέρας. Σε πολλές περιοχές, όλα ή σχεδόν όλα τα Lacertidae πέφτουν για µικρό 

χρονικό διάστηµα σε χειµερία νάρκη (Arnold 1987).  

Η οικογένεια των Lacertidae χαρακτηρίζεται από συντηρητικότητα όσον 

αφορά τις οικολογικές απαιτήσεις των διαφόρων ειδών, και ειδικότερα την τροφή, τη 

θερµική οικολογία και την αναπαραγωγή. Είναι όλα ηµερόβια, ηλιοτροπικά είδη, όχι 

ιδιαίτερα κρυπτικά, που τρέφονται κυρίως µε αρθρόποδα, αν και µέρος της δίαιτάς 

τους µπορεί να περιλαµβάνει και άλλα ασπόνδυλα. Ορισµένες µεγάλες µορφές αλλά 

και πληθυσµοί µικρότερων σε µέγεθος ειδών που ζουν σε µικρά νησιά της Μεσογείου 

µε φτωχή πανίδα, καταναλώνουν σηµαντική ποσότητα µαλακής φυτικής τροφής 

(Arnold 1987). Όλα τα είδη της οικογένειας είναι ωοτόκα µε µόνη εξαίρεση το είδος 

Lacerta vivipara που στο µεγαλύτερο τµήµα της εξάπλωσής του είναι ζωοτόκο. 

Τυπικά, η αναπαραγωγή είναι αµφιγονική, αλλά ορισµένοι πληθυσµοί του είδους 

Lacerta saxixola αποτελούνται αποκλειστικά από θηλυκά άτοµα που αναπαράγονται 

µε παρθενογένεση (Μαραγκού 1997). 

Τα Lacertidae θηρεύονται από µεγάλη ποικιλία πουλιών και φιδιών και σε 

µικρότερο βαθµό από ορισµένα θηλαστικά και άλλα είδη σαυρών. Οι αµυντικοί  

µηχανισµοί που διαθέτουν ποικίλλουν. Όλα τα είδη µπορούν να αποβάλλουν την 

ουρά τους ως µέσο απόδρασης ή παραπλάνησης των θηρευτών, ενώ συνήθως 
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χρησιµοποιούν ασφαλή καταφύγια, όπως τρύπες και ρωγµές. Επίσης, ο χρωµατισµός 

είναι συνήθως κρυπτικός, αν και αυτό δεν ισχύει πάντα. Αυτό συµβαίνει γιατί πολλά 

είδη λιάζονται και κυνηγούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, µε αποτέλεσµα ο 

χρωµατισµός τους να τείνει να ταιριάζει µε την περιοχή κυνηγιού, πιθανόν γιατί για 

τις σαύρες είναι τελικά πιο σηµαντικό να κρύβονται όταν θηρεύουν, παρά όταν 

προσπαθούν να γλιτώσουν από τους θηρευτές τους. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η 

καλή παραλλαγή στο περιβάλλον κυνηγιού µπορεί να δράσει ως «επιθετική» κάλυψη, 

κρύβοντας τη σαύρα από το θήραµα (Arnold 1987). 

Τα Lacertidae της Ευρώπης ζουν σε ποικιλία βιοτόπων, συµµετέχοντας τελικά 

σε όλους τους τύπους των ευρωπαϊκών οικοσυστηµάτων. Τα συναντάµε σε περιοχές 

µε σχεδόν κάθε τύπο βλάστησης (αραιά δάση, µακί, φρύγανα, λιβάδια), σε δασικά 

ξέφωτα, σε γυµνές βραχώδεις περιοχές, σε άγονες έως και ερηµικές περιοχές, 

καλλιέργειες, ηµιαστικές και αστικές περιοχές. Τα χαρακτηριστικά των 

µικροενδιαιτηµάτων στα οποία διαφέρουν τα ευρωπαϊκά Lacertidae σχετίζονται µε τη 

δοµή και το κλίµα του ενδιαιτήµατος. Στη δοµή περιλαµβάνονται παράγοντες όπως η 

κλίση του εδάφους, εάν η χρήσιµη επιφάνεια είναι λίγο ως πολύ συνεχής ή 

κατακερµατισµένη, η φύση του υποστρώµατος (πέτρες, βράχια, έδαφος, βλάστηση). 

Στα κλιµατικά χαρακτηριστικά συµπεριλαµβάνονται η υγρασία, η θερµοκρασία, και η 

σκίαση του ενδιαιτήµατος (Arnold 1987). Το χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

ευρωπαϊκών Lacertidae είναι ότι εµφανίζουν συµπληρωµατικότητα στους 

οικολογικούς τους θώκους (Schoener 1974). Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι µορφές 

όµοιες σε ενδιαιτήµατα όσον αφορά τη δοµή τους, τείνουν να διαφέρουν στις 

κλιµατικές απαιτήσεις, και αντιστρόφως. Σε γενικές γραµµές οι κύριες συστηµατικές 

οµάδες των Lacertidae στην Ευρώπη έχουν χαρακτηριστικό εύρος 

µικροενδιαιτηµάτων: οι πράσινες σαύρες (Lacerta τύπου Ι) σχετίζονται κυρίως µε 

θαµνώδη βλάστηση, ενώ οι σαύρες που έχουν χαρακτηριστεί ως Lacerta τύπου ΙΙ, 

ζουν σε βραχώδεις περιοχές που είναι σχετικά υγρές, ενώ οι ζωοτόκες εµφανίζονται 

σε υγρά φυλλώδη ενδιαιτήµατα. Οι σαύρες του γένους Podarcis καταλαµβάνουν ευρύ 

φάσµα ενδιαιτηµάτων, συνήθως πιο ξηρά από τα αντίστοιχα των Lacerta, και 

περιλαµβάνει µορφές που αναρριχώνται σε βραχώδεις περιοχές έως αυστηρά 

εδαφόβιες. Τα είδη του γένους Algyroides σχετίζονται µε σχετικά υγρά, µερικώς 

σκιασµένα, δασικά ενδιαιτήµατα, αν και ορισµένα εξ αυτών ζουν σε υποβαθµισµένα 

περιβάλλοντα. Τέλος τα Psammodromus ζουν σε πυκνή µακκία βλάστηση, ενώ τα 

Acanthodactylus ζουν σε σχετικά ανοικτά, συχνά αµµώδη εδάφη (Arnold 1987). 
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Όσον αφορά την καρυολογία τους, τα Lacertidae αποτελούν µια από τις 

καλύτερα µελετηµένες οµάδες σαυρών, τόσο σε αριθµό ειδών που έχουν µελετηθεί 

όσο και σε αριθµό µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν (Olmo et al. 1995). Ο ρόλος των 

χρωµοσωµικών αλλαγών στην ειδογένεση είναι ακόµα υπό συζήτηση. Το κλειδί για 

τον καθορισµό της σχέσης χρωµοσωµικών αλλαγών και ειδογένεσης είναι ο 

καθορισµός του εάν η εµφάνιση της χρωµοσωµικής αλλαγής γίνεται πριν ή έπειτα 

από την όποια γενετική διαφοροποίηση που θα εγκαθιδρυθεί. Αν και οι 

χρωµοσωµικές διαφορές που χαρακτηρίζουν ορισµένα είδη θεωρούνται από 

ορισµένους ερευνητές παραπροϊόντα αλλοπάτριας ειδογένεσης (Charles-Worth et al. 

1982 από Olmo et al 2004), από άλλους θεωρούνται δραστικοί µετασυζευκτικοί 

µηχανισµοί αποµόνωσης που είναι άσχετοι µε οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε 

επίπεδο είδους ή γένους (King 1993). Τα Lacertidae είναι οµοιόµορφα από 

κυτταρογενετική άποψη. Τα περισσότερα µοιράζονται 36 µακροχρωµοσώµατα και 2 

µικροχρωµοσώµατα (Olmo et al. 1990), ενώ οι όποιες διαφορές εντοπίζονται στη 

θέση του κεντροµεριδίου (Olmo et al. 1995). 

 

1.4.3  Φυλογένεση και Lacertidae 

Τα Lacertidae είναι από τα πλέον µελετηµένα σπονδυλωτά, ιδιαίτερα στο 

χώρο της Ευρώπης (Harris 1999). Ωστόσο οι εξελικτικές σχέσεις εντός της 

οικογένειας παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ανεξερεύνητες και αυτό έχει δηµιουργήσει 

σηµαντικά προβλήµατα σε διάφορες επιστηµονικές µελέτες που απαιτούν την εκ των 

προτέρων γνώση των φυλογενετικών σχέσεων των εξεταζόµενων ειδών. Π.χ. οι 

Bauwens et al. (1995) «αναγκάστηκαν» να αναλύσουν τα δεδοµένα τους δύο φορές 

χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικά πρότυπα φυλογένεσης των Lacertidae που ήταν 

διαθέσιµα, ενώ ο Brana (1996) σε µία καθαρά οικολογική µελέτη συγχώνευσε δύο 

διαφορετικές φυλογενέσεις, παράγοντας µια νέα, που όµως από µόνη της δεν 

υποστηρίζεται από καµιά οµάδα δεδοµένων. Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι η οµάδα 

των Lacertidae χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά όσον αφορά στον τοµέα της 

φυλογένεσης των µελών της.  

Ο Camp (1923) τοποθέτησε τα Lacertidae στα Lacertoidea της τάξης των 

Scincomorpha, µαζί µε τα Teiidae και τα Gerrhosauridae. Η σχέση των Lacertidae µε 

τα Teiidae έχει επανειληµµένως επιβεβαιωθεί από διάφορες µελέτες (Underwood 

1971, Estes et al. 1988). Ωστόσο o Arnold (2004) παρουσιάζει µια καινούρια 

προσέγγιση όσον αφορά τις εξελικτικές σχέσεις των Lacertidae, κατά την οποία, 

   23



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα Κεφάλαιο 1ο 

Εισαγωγή 

βάσει των αναλύσεων των Townsend et al. (2004) και Vidal & Hedges (2004), τα 

Lacertidae εµφανίζονται πιο συγγενικά των Αµφισβαινοειδών, δηλαδή των 

σκωληκόµορφων δηλαδή, χωρίς άκρα σαυρών που ζουν στο έδαφος ανοίγοντας 

τρύπες. Όντως βάσει µοριακών δεδοµένων προκύπτει ότι τα Lacertidae είναι πιο 

κοντά στα Amphisbaenidae παρά στα Teiidae, που µαζί µε την άλλη νεοτροπική 

οικογένεια, τα Gymnophthalmidae, αποτελούν την υπεροικογένεια Teiioidea.  

Για να κατανοήσουµε την εξέλιξη των Lacertidae είναι απαραίτητη η µελέτη 

της φυλογένεσής τους, δηλαδή της αναπαράστασης των εξελικτικών σχέσεων των 

ειδών της οικογένειας σε συνάρτηση µε το χρόνο. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι η 

ανασύσταση αυτών των σχέσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα Lacertidae είναι 

αναµφίβολα µονοφυλετική οµάδα. Οι Estes et al. (1988) καθόρισαν 10 µορφολογικά 

χαρακτηριστικά ως συναπωµορφίες της συγκεκριµένης οικογένειας. Μέχρι σήµερα, 

όπως συµβαίνει άλλωστε και σε όλους τους οργανισµούς (ζωικούς και φυτικούς), ο 

προσδιορισµός των γενών της οικογένειας των Lacertidae βασιζόταν σε διάφορα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά (Boulenger 1920, 1921, Böhme 1971, Arnold 1973). 

Το σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών έχει επανειληµµένως χρησιµοποιηθεί από 

διαφόρους επιστήµονες που ασχολούνται µε τα Lacertidae για τον καθορισµό των 

σχέσεων των ειδών ή των γενών που συνιστούν την οικογένεια (Arnold 1973, 1989, 

1993). Πιο συγκεκριµένα, ο Arnold (1973), εξετάζοντας µεγάλο αριθµό 

µορφολογικών, κυρίως σκελετικών, χαρακτήρων, διαχώρισε τα γένη Gallotia και 

Podarcis, στηριζόµενος στην παρουσία δύο µη προσαρµοστικών χαρακτήρων. Τα 

υπόλοιπα είδη τα τοποθέτησε στο γένος Lacerta, το οποίο χώρισε σε δύο οµάδες 

ειδών (Οµάδα Ι: viridis, agilis και Οµάδα ΙΙ: bedriagae, horvathi, graeca, 

oxychephala, vivipara). Στην εργασία του αυτή ο Arnold επισηµαίνει αρκετές 

οµοιότητες µεταξύ του γένους Podarcis και των ειδών Lacerta andreasnkyi, L. 

dugesii, L. perspicillata, L. danfordi and L. laevis, και υποστηρίζει ότι το γένος 

Podarcis σχετίζεται περισσότερο µε τα τρία πρώτα είδη και ιδιαίτερα µε το είδος 

Lacerta andreasnkyi (εικ. 1.4). Το 1989 ο ίδιος ερευνητής προσπάθησε να παραγάγει 

µια γενική εικόνα για τη φυλογένεση των Lacertidae χρησιµοποιώντας 112 δυαδικούς 

µορφολογικούς χαρακτήρες στα περισσότερα γνωστά έως τότε είδη της οικογένειας 

αυτής (44 γένη). Τα δεδοµένα του εισηγούνται ότι η οικογένεια θα µπορούσε να 

διαιρεθεί σε δύο οµάδες: µια παραφυλετική παλαιαρκτική και ανατολική οµάδα 

αρχέγονων µορφών, η οποία περιλαµβάνει τα περισσότερα µεσογειακά είδη, και µια 

µονοφυλετική οµάδα που περιλαµβάνει τα αιθιοπικά και τα προηγµένα είδη της 
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Σαχάρας και της Ευρασίας (ΕSE οµάδα), τα οποία έχουν προέλθει από τα αιθιοπικά. 

Από την δεύτερη οµάδα, µόνο τα γένη Acanthodactylus, Mesalinα και Ophisops 

έφθασαν στη βόρεια πλευρά της µεσογειακής λεκάνης.  

Τα ίδια δεδοµένα αναλύθηκαν ξανά από τους Harris et al. (1998α) οι οποίοι 

έδειξαν ότι ορισµένοι κλάδοι, ιδιαίτερα εντός της οµάδας των Σαχαρο-Ευρασιατικών 

ειδών (ESE), έχουν ισχυρή στατιστική υποστήριξη. Ένα υποσύνολο αυτών των 

δεδοµένων συµπεριλήφθηκε στην εργασία του Poe (1998) για τη µελέτη της 

ευαισθησίας των φυλογενέσεων στην επιλογή και τον αριθµό των ταξινοµικών 

οµάδων και των χαρακτήρων, αφού το συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων παρήγαγε 

µέσω του κριτηρίου της φειδωλότητας ένα πολύ καλό, όσον αφορά τις σχέσεις των 

υπό εξέταση ειδών, φυλογενετικό δέντρο.  

Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την άποψη του Fu (1998) σχετικά 

µε την αξιολόγηση των µορφολογικών δεδοµένων του Arnold (1989), αφού θεωρεί 

ότι η φυλογένεση που προτείνει ο Arnold είναι προβληµατική, καθώς στο 

παραγόµενο δέντρο, και ιδιαίτερα στη βάση του, οι φυλογενετικές σχέσεις των ειδών 

είναι αδύνατον να καθοριστούν (εικόνα 1.4). Σύµφωνα µε τον Fu, τα προβλήµατα της 

ανάλυσης του Arnold είναι δύο. Πρώτον, ο ανεπαρκής αριθµός πληροφοριακών 

χαρακτήρων, που αφήνει αρκετούς κόµβους στο δέντρο αµφίβολους. Η ανάλυση των 

δεδοµένων του Arnold από τον ίδιο τον Fu οδήγησε στην παραγωγή 19.400 εξίσου 

φειδωλών δέντρων, το συναινετικό δέντρο συµφωνίας των οποίων (consensus tree) 

στη βάση του είχε τη µορφή «θάµνου». ∆εύτερον, η µέθοδος ανάλυσης (ανάλυση 

συµβατότητας) που χρησιµοποίησε ο Arnold είναι προβληµατική, ενώ παράλληλα 

στηρίχτηκε σε λανθασµένες θεωρήσεις. 

Οι προσπάθειες να χρησιµοποιηθούν πηγές δεδοµένων άλλες πέραν της 

µορφολογίας ώστε να διευκρινιστούν οι σχέσεις των Lacertidae είναι πολυάριθµες. Οι 

µελέτες αυτές περιλαµβάνουν ηλεκτροφορήσεις πρωτεϊνών και ανοσολογικές 

αντιδράσεις, ιδιαίτερα των αλβουµινών (Lanza et al. 1977, Lanza & Cei 1977, Mayer 

& Tiedemann 1980, Engelman & Schaffner 1981, Mayer & Tiedemann 1981, 

Guillaume & Lanza 1982, Mayer & Tiedemann 1982, Lutz & Mayer 1985, Lutz et al. 

1986, Capula et al. 1987, Capula 1994, Mayer & Benyr 1994, Chondropoulos et al. 

2000). Το σύνολο αυτών των προσεγγίσεων παράγει αποτελέσµατα που άλλοτε 

ταιριάζουν και άλλοτε αντικρούουν τη µορφολογική φυλογένεση. 
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Εικόνα 1.4: Οι φυλογενετικές σχέσεις των αρχέγονων παλαιαρκτικών Lacertidae 

βάσει της µορφολογίας τους. Οι διακεκοµµένες γραµµές υποδηλώνουν τις πιο 

αβέβαιες σχέσεις (Arnold 1973). 

 

Μια δεύτερη, πέραν των βιοχηµικών, πηγή δεδοµένων αποτελούν τα 

καρυολογικά στοιχεία. Αν και η χρήση του καρυότυπου των ειδών δεν αποτελεί 

συνήθως πληροφοριακό χαρακτήρα για τα Lacertidae (Arnold 1989, Harris 1999), 

υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν το αντίθετο, δεδοµένου ότι έχουν δηµοσιευτεί 

ορισµένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που σχετίζονται µε τη λεπτή δοµή των 

χρωµοσωµάτων των Lacertidae, ιδιαίτερα µε τον αριθµό των χρωµοσωµάτων, τη 

φύση των φυλετικών χρωµοσωµάτων, τη θέση του κεντροµεριδίου και τη ζώνωση της 

ετρεροχρωµατίνης (C και G – banding) (Cano et al. 1984, Odierna et al. 1985, Lopez-

Jurado et al. 1986, Olmo et al. 1986, Odierna et al. 1987, Odierna et al. 1992, Odierna 

et al. 1993, Olmo et al. 1993). Για παράδειγµα, όσον αφορά τον αριθµό των 

χρωµοσωµάτων, τα 40 χρωµοσώµατα έναντι των 38 που τυπικά συναντάµε στα 

Lacertidae είναι ενδεικτικά της µονοφυλετικότητας του γένους Gallotia (Cano et al. 

1984). Μέσα στα γένη Podarcis, Lacerta και Gallotia η θέση του κεντροµεριδίου 

είναι σταθερή, όµως µεταξύ αυτών των γενών αλλάζει σηµαντικά, υποστηρίζοντας 

την ανάδειξη τους σε διακριτά γένη (Odierna et al. 1987). 
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Όταν οι αλληλουχίες του DNA άρχισαν να γίνονται διαθέσιµες για την 

εκπόνηση φυλογενετικών µελετών, οι σχετικοί µε τα Lacertidae ήλπιζαν ότι εύκολα 

θα οδηγούµασταν πλέον στην επίλυση των φυλογενετικών σχέσεων των ειδών αυτής 

της οµάδας. Μέχρι πρόσφατα, οι προσπάθειες διερεύνησης των σχέσεων των 

Lacertidae µε τη χρήση νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, ήταν περιορισµένες στο γένος 

Gallotia (Thorpe et al. 1994, 1996). Λίγο παλιότερα, οι Capriglione et al (1991) 

χρησιµοποίησαν την εξέλιξη του κεντροµερικού δορυφορικού DNA, όµως πάλι οι 

έρευνες περιορίζονταν σε µικρό υποσύνολο των ειδών της οικογένειας Lacertidae. Η 

εικόνα άλλαξε δραµατικά την τριετία 1997-1999, µε την εργασία των Grechko et al. 

(1998) στην οποία έγινε χρήση της κατανοµής των µεταλλαγών σε επαναλήψεις DNA 

(taxoprint method) µεταξύ ειδών του γένους Lacerta και άλλων συγγενικών ειδών 

από την περιοχή του Καυκάσου, καθώς και µε τις πολυάριθµες εργασίες στις οποίες 

έγινε χρήση µιτοχονδριακών, κυρίως, αλληλουχιών για τη φυλογένεση των µελών της 

οικογένειας (Fu et al. 1997, Harris 1997, Castilla et al. 1998α και β, Fu 1998, Harris et 

al. 1998α και β, Oliverio et al. 1998, Beyerlein & Mayer 1999, Harris 1999, Harris & 

Arnold 1999). Οι µελέτες αυτές επιβεβαιώνουν τη µονοφυλετικότητα πολλών γενών, 

ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις αποσαφηνίζουν τις σχέσεις µεταξύ ορισµένων οµάδων 

ειδών. ∆υστυχώς, όµως, οι ακριβείς σχέσεις όλων των γενών της οικογένειας 

παραµένουν ασαφείς, ακόµα και έπειτα από την ανάλυση σχεδόν 5.000 βάσεων 

µιτοχονδριακού DNA (Fu 2000). Ωστόσο, το DNA έχει προσφέρει ένα γενικευµένο 

φυλογενετικό δέντρο, σύµφωνα µε το οποίο η οικογένεια των Lacertidae διαιρείται σε 

4 οµάδες. Οι τρεις από τις τέσσερις αυτές οµάδες έχουν χαρακτηριστεί ξεχωριστές 

υποοικογένειες. Πιο συγκεκριµένα, αµφότερες οι εργασίες των Fu (2000) και Harris 

et al. (2001), υποστηρίζουν την οµαδοποίηση των Gallotia και Psammodromus, 

επιβεβαιώνοντας τον κλάδο Gallotinae των Cano et al. (1984) ο οποίος αποτελεί 

αδελφή οµάδα µε των υπόλοιπων Lacertidae. Ισχυρή υποστήριξη έχει επίσης και ο 

κλάδος των Eremiainae, ενώ και τα υπόλοιπα είδη της Ευρώπης και των 

παρακείµενων γεωγραφικά περιοχών (Lacertinae) εµφανίζονται µονοφυλετικά 

(Arnold 2004). Η ελλιπή επίλυση των φυλογενετικών σχέσεων µέσα στις 

υποοικογένειες των Lacertinae και Eremiainae, οφείλεται σύµφωνα µε τον Arnold 

(2004) στο γεγονός ότι σε αυτές τις οµάδες σηµειώθηκε πάρα πολύ γρήγορη 

ειδογένεση και διαφοροποίηση. Το ίδιο εισηγούνται και οι Lutz et al. (1986), οι 

οποίοι, βασισµένοι σε πρωτεϊνικά δεδοµένα, υποστήριξαν ότι ο πρόγονος των 

σύγχρονων ευρωπαϊκών Lacertidae υπέστη πολύ γρήγορη διαφοροποίηση, πιθανώς 
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στις αρχές του Μειοκαίνου όταν η Ευρώπη ήταν σχετικά κερµατισµένη, γεγονός που 

συνήθως ευνοεί τη διαφοροποίηση. Τέλος, αβέβαιη παραµένει η θέση του 

Takydromus, το οποίο φαίνεται να είναι πιο κοντά προς τις δύο τελευταίες 

υποοικογένειες παρά προς τα Gallotinae (Lin et al. 2002, Arnold 2004). Η 

φυλογένεση των Lacertidae, αν και ακόµη παραµένει άγνωστη, έχει αρχίσει να 

παίρνει σχήµα και πιστεύεται ότι ο συνδυασµός των παραπάνω εργασιών και των 

πολύ περισσότερων εργασιών που ακολούθησαν (π.χ. Oliverio et al. 2000, Harris & 

Sa-Souza 2001, Oliverio et al. 2001, Surget-Groba et al. 2001, Harris et al. 2002a, b, 

Lin et al. 2002, Brehm et al. 2003, Mayer & Arribas 2003, Poulakakis et al. 2003, 

Crochet et al. 2004) και όσων θα επακολουθήσουν θα συµβάλλουν στην πλήρη 

αποσαφήνιση των σχέσεων τους, µε την εύρεση ίσως του καταλληλότερου συνόλου 

δεδοµένων (π.χ. συνδυασµός µοριακών και µορφολογικών δεδοµένων). 

 

2.4.4  Παλαιοντολογία και Lacertidae 

Η οικογένεια των Lacertidae, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι µια ευρείας 

εξάπλωσης οµάδα του Παλαιού Κόσµου, εµφανιζόµενη σε Ευρώπη, Αφρική και σε 

µεγάλο µέρος της Ασίας. Το παλιότερο απολίθωµα Lacertidae είναι ηλικίας 

Παλαιοκαίνου ή Ηωκαίνου και βρέθηκε σε περιοχή της δυτικής Ευρώπης (Estes 

1983, Bailon 2004). Τα παλαιοντολογικά δεδοµένα, η παρουσία της πλειονότητας 

των πιο πρωτόγονων Lacertidae στo χώρο της Ευρώπης, σε συνδυασµό µε τη 

γενικευµένη φυλογένεση των Lacertidae που περιγράφηκε παραπάνω, υποστηρίζουν 

ότι η οµάδα αυτή (ή τουλάχιστον ο πρόγονος των αρτίγονων ειδών) εµφανίστηκε 

στην Ευρώπη πριν από 50, περίπου, εκατοµµύρια χρόνια, οπότε έλαβε χώρα η 

διαφοροποίηση των Gallotinae από τα υπόλοιπα Lacertidae και συγχρόνως 

εξαπλώθηκε, ανεξάρτητα, σε Αφρική και ανατολική Ασία (Arnold 2004). Σύµφωνα 

µε τον Estes (1983), τα Lacertidae εµφανίστηκαν σε ένα από τα µεγάλα νησιά που 

συνιστούσαν την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Ιουρασικού, µέσω βικαριανιστικού 

γεγονότος από το βορειο-αµερικάνικο απόθεµα που έδωσε και τα Teiidae. Πιθανά 

σύµφωνα µε τον ίδιο, αυτές οι πρωτόγονες µορφές να έδωσαν ουσιαστικά γένεση 

στον πρόγονο των Lacertidae που αναφέρθηκε παραπάνω. Όσον αφορά στην περιοχή 

της Μεσογείου, αν και τα παλαιοντολογικά δεδοµένα δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια, 

υπάρχουν αρκετές καταγραφές, 66 εκ των οποίων αφορούν νησιά της Μεσογείου. 

Μεταξύ αυτών η παλιότερη είναι η παρουσία ενός απροσδιόριστου Lacertidae, 

ηλικίας 23-20 εκατοµµυρίων χρόνων, στη Σαρδηνία. Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, 
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η παρουσία των Lacertidae, πιστοποιείται µε την παρουσία τριών ευρηµάτων στην 

Κρήτη (Lacerta cf. viridis: κατώτερο Πλειστόκαινο, Kotsakis 1982, Lacerta sp.: 

κατώτερο Πλειστόκαινο, Kotsakis 1977, 1982 και Podarcis cf. erhardii: Ολόκαινο, 

Kotsakis 1982) και από την παρουσία ενός ευρήµατος από το νησί της Χίου (Lacerta 

sp.: µέσο Πλειστόκαινο, Kotsakis et al. 1979). 

 

1.4.6  Το γένος Podarcis 

1.4.5.1  Γενικά στοιχεία για το γένος Podarcis  

Το γένος Podarcis (Wagler, 1830) έχει πάρει το όνοµα του από την ελληνική 

λέξη «ποδάρκις» που σηµαίνει ταχύπους, γοργοπόδαρος. Ο Wagler στην αρχική του 

περιγραφή χρησιµοποίησε τη λατινική µετάφραση «pedibus celer» για να δώσει την 

ετυµολογία του Podarcis (Böhme 1997). Το γένος αυτό θεωρούνταν µέχρι πρόσφατα 

υπογένος του γένους Lacerta και η ηλικία του υπολογίζεται στα 18-20 εκατοµµύρια 

χρόνια (Böhme & Corti 1993). Όµως, η µορφολογική και βιοχηµική συνάφεια καθώς 

και οι έντονες οικολογικές και βιογεωγραφικές οµοιότητες που εµφανίζουν µεταξύ 

τους τα διάφορα είδη, οδήγησαν τον Arnold (1973) στο διαχωρισµό τους από τα 

υπόλοιπα είδη του γένους Lacerta. Το γένος Podarcis περιλαµβάνει σήµερα 17 (ή 18 

εάν δεχτούµε την αναγωγή του υποείδους Podarcis bocagei carbonelli σε ξεχωριστό 

είδος, P. carbonelli, Sa-Souza & Harris 2002) είδη (Πίνακας 1.1) που εξαπλώνονται 

στο χώρο της Νότιας Ευρώπης, αποτελώντας την κυρίαρχη οµάδα ερπετών στο χώρο 

αυτό (εικόνα 1.5).  

Από τα είδη αυτά, το P. hispanica εντοπίζεται και στη βορειοδυτική Αφρική, 

ενώ το P. muralis εµφανίζει ευρεία εξάπλωση, από τα σύνορα Γαλλίας-Ισπανίας, στα 

νότια του Βελγίου, στην Κεντρική Ευρώπη και τη βορειοδυτική Μικρά Ασία (Arnold 

& Burton 1978). Σε γενικές γραµµές, η συστηµατική των Podarcis είναι αρκετά 

πολύπλοκη και ασταθής, επειδή τα είδη από τη µια έχουν παρόµοια µορφολογία και 

από την άλλη εµφανίζουν αξιοσηµείωτη ενδοειδική ποικιλότητα (Arnold & Burton 

1978). Μέχρι σήµερα έχουν περιγραφεί 300 περίπου νησιωτικά υποείδη (για 

παράδειγµα 91 υποείδη για το P. sicula, 43 υποείδη για το P. pityusensis, 24 για το P. 

lilfordi, 28 για το P. erhardii: Böhme 1986, Böhme & Corti 1993), ενώ 4 µορφές 

έχουν αναχθεί σε επίπεδο είδους σχετικά πρόσφατα (P. gaigeae: Tiedemann & Mayer 

1980, P. raffonei: Capula 1994, P. atrata: Castilla et al. 1998α, P. carbonelli: Sa-

Souza & Harris 2002). 
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Εικόνα 1.5: Κατανοµή του γένους Podarcis. Η διακεκοµµένη γραµµή υποδηλώνει 

τα ανατολικά όρια του γένους (Arnold 1973). 

 

Πίνακας 1.1: Τα είδη του γένους Podarcis και η περιοχή εξάπλωσής τους. 

Όνοµα είδους  Συγγραφέας Περιοχή εξάπλωσης 
Podarcis bocagei  (Seoane, 1884) Βορειοδυτική Ισπανία, Πορτογαλία 

Podarcis hispanica (Steindanchner, 1870) Πορτογαλία, Ισπανία, µεσογειακή 
Γαλλία 

Podarcis atrata (Bosca, 1916) Ισπανία, νησιά Columbretes 
Podarcis carbonelli (Perez-Mellado, 1981) Πορτογαλία, Ισπανία 

Podarcis erhardii (Bedriaga, 1886) Ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά Αιγαίου, 
Κρήτη 

Podarcis peloponnesiaca (Bibron & Bory, 1833) Πελοπόννησος 

Podarcis taurica (Pallas, 1814) 
Αλβανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, δυτική 
Τουρκία, Ουγγαρία, Ρουµανία, 
Ουκρανία, Μολδαβία 

Podarcis gaigeae (Werner, 1930) Νησιωτικό συγκρότηµα Σκύρου 
Podarcis milensis (Bedriaga, 1882) Νησιωτικό συγκρότηµα Μήλου 
Podarcis wagleriana Gistel, 1868 Σικελία και νησίδες γύρω από αυτήν 
Podarcis melisellensis (Braun, 1877) ∆αλµατικές ακτές 

Podarcis sicula (Rafinesque-Schmaltz, 1810) Ιταλία, Σικελία, ∆αλµατικές ακτές, 
Κορσική Σαρδηνία 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Νότια και Κεντρική Ευρώπη (απών από 
τα νησιά) 

Podarcis raffonei (Mertens, 1952) Αιόλια νησιά 
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789) Κορσική, Σαρδηνία 
Podarcis lilfordi (Günther, 1874) Βαλεαρίδες νήσοι 
Podarcis filfolensis (Bedriaga, 1876) Αρχιπέλαγος Μάλτας 
Podarcis pityusensis (Bosca, 1883) Βαλεαρίδες νήσοι 

 

1.5.5.2  Μορφολογία και οικολογία του γένους Podarcis  

Οι σαύρες του γένους Podarcis έχουν την τυπική µορφολογία των Lacertidae. 

Το µέγεθός τους είναι µέτριο, µε το µέγιστο µήκος κεφαλοκορµού στα ενήλικα άτοµα 

φτάνει τα 8,5-9 cm, και η ουρά τους έχει µήκος δύο φορές µεγαλύτερο από αυτό του 

σώµατος. Φέρουν συνήθως λείο περιλαίµιο και δύο οπισθιορινικές φολίδες σε κάθε 

πλευρά του κεφαλιού. Είναι ζώα ωοτόκα, µε µεγάλη ποικιλότητα στον τύπο και το 
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χρωµατισµό των σχεδίων του σώµατός τους. Παρουσιάζουν συνεχή κατανοµή στη 

Μεσόγειο και καταλαµβάνουν µεγάλη ποικιλία ενδιαιτηµάτων. Μπορεί να ζουν 

αποκλειστικά σε περιοχές µε βράχια (P. hispanica), να είναι καθαρά εδαφόβια (P. 

taurica), ή να βρίσκονται κάπου στο ενδιάµεσο αυτών των δύο άκρων. Πάντως τα 

περισσότερα είδη του γένους εκµεταλλεύονται µεγάλο εύρος µικροενδιαιτηµάτων, 

και παρότι έχουν αυξηµένες αναρριχητικές ικανότητες, συχνά αναζητούν την τροφή 

τους στο έδαφος. Τα ενδιαιτήµατά τους µπορεί να σχετίζονται µε όλους σχεδόν τους 

τύπους βλάστησης, αν και εµφανίζουν µια προτίµηση για φρύγανα και µακί. Σε 

γενικές γραµµές, τα είδη του γένους Podarcis έχουν παρόµοιους οικολογικούς 

θώκους µε την οµάδα ΙΙ του γένους Lacerta, µολονότι είναι κάπως µικρότερα σε 

µέγεθος. Ωστόσο, τα µικροενδιαιτήµατά τους τείνουν να είναι λιγότερο υγρά, ενώ οι 

θερµοκρασίες του σώµατός τους είναι λίγο υψηλότερες. Τέλος, πολύ συχνά 

βρίσκονται συντοπικά µε άλλα είδη Lacertidae, αν και δεν είναι καθόλου σπάνιο, 

ιδιαίτερα στα µικρά νησιά της Μεσογείου, ένα είδος Podarcis να εκτοπίζει τα 

υπόλοιπα και να καταλαµβάνει πολύ µεγάλο εύρος ενδιαιτηµάτων, όπως συµβαίνει 

στη περίπτωση της P. milensis στο συγκρότηµα της Μήλου (Arnold 1987). 

 

Εικόνα 1.6: Τα 6 είδη του γένους Podarcis που εξαπλώνονται στον ελληνικό 

χώρο, 3 εκ των οποίων είναι ενδηµικά της Ελλάδας (P. peloponnesiaca της 

Πελοποννήσου, P. milensis της Μήλου, P. gaigeae της Σκύρου) και 1 (P. erhardii) 

είναι ενδηµικό της νότιας βαλκανικής χερσονήσου. 

 

Στην Ελλάδα εξαπλώνονται 6 είδη του γένους Podarcis (εικόνα 1.6) από τα 

οποία 3 είναι ενδηµικά της Ελλάδας (P. peloponnesiaca της Πελοποννήσου, P. 
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milensis της Μήλου, P. gaigeae της Σκύρου) και 1 είναι ενδηµικό της νότιας 

βαλκανικής χερσονήσου (P. erhardii). Τα άλλα είδη είναι τα P. muralis και P. 

taurica, από τα οποία το πρώτο εξαπλώνεται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και 

απουσιάζει πλήρως από τα νησιά, και το δεύτερο σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, στα 

νησιά του Ιονίου πελάγους, πλην της Λευκάδας, και στη Θασοπούλα. 

 

1.5.5.3  Φυλογένεση του γένους Podarcis  

Τα Podarcis έχουν γίνει αντικείµενο εκτενών οικολογικών και ηθολογικών 

µελετών (Harris & Arnold 1999), όµως απουσιάζει µια αξιόπιστη φυλογένεση που θα 

επέτρεπε να τοποθετηθούν τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών σε ένα ιστορικό 

πλαίσιο, κάτι που, όπως αναφέρουν οι Bauwens et al. (1995) και Bauwens & Diaz-

Uriarte (1997), είναι πραγµατικά αναγκαίο. Σύµφωνα µε τον Arnold (1973, 1989, 

1990) διάφοροι µορφολογικοί χαρακτήρες υποστηρίζουν τη µονοφυλετικότητα των 

Podarcis, όµως εξαιτίας της µορφολογικής οµοιοµορφίας, οι πληροφοριακοί 

µορφολογικοί χαρακτήρες για φυλογένεση είναι λίγοι και πολλές φορές δίνουν 

αντικρουόµενα αποτελέσµατα. 

Μέσα στο γένος Podarcis και ιδιαίτερα στα ελληνικά είδη, οι φυλογενετικές 

σχέσεις είναι ελάχιστα γνωστές. Μέχρι σήµερα έχουν λάβει χώρα αρκετές 

καρυολογικές (Olmo et al. 1986, 1987) και βιοχηµικές µελέτες (ανοσολογία και 

ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών: Lanza & Cei 1977, Mayer & Tiedemann 1980, Τiedeman 

& Mayer 1980, Capula 1994, 1996, 1997, Chondropoulos et al. 2000), όµως συνήθως 

περιλαµβάνουν πολύ λίγα είδη και τα αποτελέσµατά τους είναι πολλές φορές 

αντικρουόµενα.  

Η εργασία των Oliverio et al. (1998) ήταν ουσιαστικά ή πρώτη µελέτη που 

αφορούσε τη φυλογένεση των σαυρών του γένους Podarcis στο χώρο της Μεσογείου, 

στηριζόµενη σε 562 βάσεις του µιτοχονδριακού γονιδίου 12S rRNA. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης υποστηρίζουν τη µονοφυλετικότητα του γένους, 

µε υψηλή στατιστική υποστήριξη (100% bootstrap value), αλλά και ορισµένων άλλων 

κλάδων, όπως εκείνου των P. muralis και P. raffonei και εκείνου των P. wagleriana, 

P. melisellensis και P. filfolensis. Ωστόσο, η αλληλουχία της P. filfolensis διαφέρει 

από την αντίστοιχη της P. melisellensis σε µία µόνο θέση και δεδοµένου ότι η 

περιοχή αυτή του 12S γονιδίου εµφανίζει ποικιλοµορφία ακόµα και µέσα στο επίπεδο 

του είδους (P. sicula: Harris 1999, Gallotia sp.: Thorpe et al. 1994), η εγκυρότητα 

αυτής της αλληλουχίας, άρα και των σχέσεών της, παραµένει υπό αµφισβήτηση. Οι 
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τιµές στατιστικής υποστήριξης για τους υπόλοιπους κλάδους είναι πολύ χαµηλές, 

οπότε όχι µόνο είναι αδύνατο, αλλά δεν είναι και σωστό, να στηριχτεί κανείς σε 

αυτούς τους κλάδους για να κάνει υποθέσεις σχετικά µε την εξελικτική ιστορία των 

ειδών του γένους Podarcis. Την επόµενη χρονιά (1999) δηµοσιεύτηκε από τους 

Harris & Arnold µια αντίστοιχη δουλειά που στηρίχτηκε σε 353 βάσεις του γονιδίου 

12S και 306 βάσεις του κυτοχρώµατος β. Ο συνδυασµός αυτών των γονιδίων, αν και 

δεν έλυσε πλήρως τις διαειδικές σχέσεις των Podarcis, υπέδειξε ότι το γένος αυτό 

µπορεί να διακριθεί σε 4 οµάδες (εικόνα 1.7). 1) Η οµάδα των δυτικών νησιών της 

Μεσογείου, που περιλαµβάνει τα είδη P. filfolensis, P. lilfordi, P. pityusensis και P. 

tiliguerta που χαρακτηρίζεται και από µικρό αριθµό ιερών σπονδύλων στα θηλυκά 

(Arnold 1973). 2) Η οµάδα της νοτιοδυτικής Μεσογείου, που περιλαµβάνει τα είδη P. 

atrata, P. bocagei, P. hispanica και P. carbonelli. Τα είδη της οµάδας αυτής είναι 

πολύ όµοια από µορφολογικής άποψης και χαρακτηρίζονται από µικρά διάστικτα, 

σκουρόχρωµα σηµάδια στην περιοχή του λαιµού, ελεύθερες δερµατικές πτυχές πάνω 

στο ηµιπέος και χαρακτηριστική µορφή ηµιπέους, που δεν εµφανίζεται πουθενά 

αλλού στο γένος παρά µόνο στο P. muralis. 3) Η ιταλική οµάδα που περιλαµβάνει τα 

είδη P. muralis και P. sicula, µε ασαφή τη θέση του P. raffonei και 4) η βαλκανική 

οµάδα που περιλαµβάνει τα είδη P. taurica, P. milensis, P. gaigeae, P. melisellensis 

και πιθανά τα είδη P. erhardii, P. peloponnesiaca και P. wagleriana. Η ένταξη της P. 

peloponnesiaca στην οµάδα αυτή δεν έχει µεγάλη στατιστική υποστήριξη, ενώ η 

τοποθέτηση του P. erhardii, το οποίο δεν περιλαµβάνεται στις αναλύσεις των Harris 

& Arnold (1999), πιθανολογείται εξαιτίας της στενής σχέσης που έχουν αυτά τα δυο 

είδη. Σύµφωνα µε τον Arnold (1973), µοιράζονται ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο 

ηµιπέος, ενώ η συγγένειά τους υποστηρίζεται και από ηλεκτροφορητικά δεδοµένα 

(Lutz & Mayer 1985). 

Έκτοτε οι µελέτες που ακολούθησαν επικεντρώθηκαν σε συγκεκριµένες 

περιοχές και όχι στο σύνολο των ειδών του γένους, προσέγγιση που θεωρείται και ως 

η σωστότερη προσέγγιση, αφού ακούγεται πιο λογικό να επιλυθούν αρχικά οι σχέσεις 

και η ταξινοµική των γεωγραφικά κοντινών ειδών και στη συνέχεια να 

χρησιµοποιηθεί όλη η αποθηκευµένη πληροφορία για τη φυλογένεση του γένους. Η 

πλειονότητα αυτών των εργασιών προέρχεται από το χώρο της Ιβηρικής χερσονήσου 

(Castilla et al. 1998α και β, Sa-Souza et al. 2000, Harris & Sa-Souza 2001, Harris et 

al. 2002, Harris & Sa-Souza 2002), ενώ άλλες δύο έχουν πραγµατοποιηθεί για είδη 

της ιταλικής χερσονήσου (Oliverio et al. 2000, 2001). 
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Εικόνα 1.7: Οι οµάδες των ειδών του γένους Podarcis, όπως αυτές προέκυψαν 

από τη συνδυασµένη ανάλυση των γονιδίων 12S rRNA (353bp) και του 

κυτοχρώµατος β (cyt b, 306bp) (Harris & Arnold 1999). 

 

1.6 Η επιλογή των ειδών ως αντικείµενο µελέτης 
∆ιάφορα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σαύρες του γένους Podarcis, τις 

καθιστούν ιδανικό εργαλείο για τη µελέτη των εξελικτικών διεργασιών στον ελληνικό 

χώρο, γενικότερα, και στην περιοχή του Αιγαίου ειδικότερα, καθώς και στην 

κατανόηση της επίδρασης των διαφόρων γεωλογικών συµβάντων του παρελθόντος 

στη διαµόρφωση των φυλογεωγραφικών προτύπων των οργανισµών. Το σύνολο των 

ειδών Podarcis στον ελληνικό χώρο εµφανίζει µεγάλη ποικιλία κατανοµών. Για 

παράδειγµα το είδος P. erhardii εµφανίζει ευρεία κατανοµή, αφού συναντάται σε όλη 

την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ καλύπτει και όλα σχεδόν τα νησιά του δυτικοκεντρικού 

Αιγαίου, από τα πιο µικρά µέχρι τα πιο µεγάλα, απουσιάζοντας κατά περίεργο τρόπο 

από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το P. muralis είναι ένα καθαρά ηπειρωτικό 

είδος που απουσιάζει από τα νησιωτικά συµπλέγµατα, τόσο του Αιγαίου όσο και του 

Ιονίου πελάγους. Άλλα είδη πάλι εµφανίζουν είτε σχετικά εντοπισµένη ηπειρωτική 

εξάπλωση, όπως το P. peloponnesiaca, είτε εντοπισµένη νησιωτική εξάπλωση, όπως 
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τα P. gaigeae και P. milensis. Συνεπώς, η παρουσία τους αυτή σε ολόκληρο σχεδόν 

το Αιγαίο και η απουσία τους από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, που ως γνωστό 

αποτελούν ξεχωριστή παλαιογεωγραφική ενότητα και έχουν ακολουθήσει τελείως 

διαφορετική ιστορία από τις Κυκλάδες ή την Κρήτη, επιτρέπουν, σε συνδυασµό µε το 

γεγονός της σχετικά µικρής δυνατότητας µετακίνησης των ζώων αυτών διαµέσου της 

θάλασσας, τον έλεγχο της επίδρασης των διαφόρων παλαιογεωγραφικών γεγονότων 

στη γεωγραφική διαφοροποίηση των πληθυσµών του. Επιπλέον, πολλά από τα είδη 

αυτά, και ιδιαίτερα το P. erhardii εµφανίζουν έντονη ενδοειδική µορφολογική 

διαφοροποίηση, ιδιαίτερα στους νησιωτικούς πληθυσµούς, γεγονός που δείχνει ότι 

πιθανά η παρουσία τους στην περιοχή είναι αρκετά παλιά και οι αποµονώσεις 

κάποιων πληθυσµών µεγάλης διάρκειας. Τα στοιχεία που περιγράφηκαν παραπάνω, 

σε συνδυασµό µε τις πιθανές εκπλήξεις που κρύβουν οι µελέτες που αφορούν φυτά 

και ζώα από το χώρο του Αιγαίου, τις οποίες άµεσα θα έπρεπε να αντιµετωπίσουµε, 

ήταν ο βασικοί λόγοι για την επιλογή της συγκεκριµένης οµάδας οργανισµών ως 

αντικείµενο της παρούσας διατριβής. 

 

1.5.2  Εξεταζόµενα είδη 

Το σύνολο των πληροφοριών για τα εξεταζόµενα είδη προέρχεται από το 

βιβλίο του Böhme για τα ερπετά και τα αµφίβια της Ευρώπης (Handbuch der 

Reptilien und Amphibien Europas, 1986). Πιο συγκεκριµένα για το P. erhardii: 

Gruber 1986α, για το P. peloponnesiaca: Bringsøe 1986, για το P. taurica: Kabisch 

1986, για το P. gaigeae: Gruber 1986β, για το P. milensis: Beutler & Heckes 1986, 

για το P. melisellensis: Tiedemann & Henle 1986 και για το P. muralis: Gruschwitz & 

Böhme 1986. Όταν τα στοιχεία προέρχονται από άλλη πηγή δίνεται η αντίστοιχη 

αναφορά. 

 

1.5.1.1  Podarcis erhardii (Bedriaga, 1886) 

Το Podarcis erhardii (Αιγαιόσαυρα) (εικόνα 1.8-Α, Β) εξαπλώνεται στα 

κεντρικά και νότια Βαλκάνια (Αλβανία, FYROM, νότια Βουλγαρία και Ελλάδα), 

αποτελώντας ενδηµικό είδος της νότιας βαλκανικής χερσονήσου (Valakos 1990). 

Στην Ελλάδα το είδος εξαπλώνεται σε όλη την ηπειρωτική χώρα, στα νησιά των 

Κυκλάδων, µε εξαίρεση το συγκρότηµα της Μήλου, στις Βόρειες Σποράδες και στην 

Κρήτη (και σε βραχονησίδες γύρω από αυτήν) (Arnold & Burton 1978, Gruber 

1986α, Engelmann 1993).  
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Πρόκειται για σχετικά µικρού µεγέθους σαύρα, που το µήκος της φτάνει τα 20 

περίπου εκατοστά, ενώ το µήκος κεφαλοκορµού τα 6 – 7,5 cm (Valakos 1990). Η 

ουρά έχει συνήθως διπλάσιο µήκος από το σώµα. ∆ιαθέτουν λείο περιλαίµιο µε 8-13 

φολίδες (Gruber 1986α) και λίγο - πολύ λείες φολίδες στον κορµό. Το κεφάλι 

καλύπτεται από ακανόνιστα τοποθετηµένες µικρές και πολυγωνικές φολίδες, διαθέτει 

κινούµενα βλέφαρα και η ρυγχιαία πλάκα φτάνει µέχρι τα ρινικά ανοίγµατα. Τα 

χρωµατικά σχέδια ποικίλλουν, ιδιαίτερα στα θηλυκά άτοµα, µε βασικό 

χαρακτηριστικό τις ευδιάκριτες επιµήκεις ρίγες. Στη ραχιαία και την πλευρική 

περιοχή παρατηρούνται ανοιχτόχρωµες ρίγες. Το βασικό χρώµα είναι καφέ ή γκρι και 

σπανιότερα πράσινο. Το χρώµα της κοιλιάς και του λαιµού ποικίλλει από άσπρο, 

κίτρινο, πορτοκαλί έως κόκκινο, και το οποίο είναι πολύ πιο έντονο στα αρσενικά την 

περίοδο της αναπαραγωγής. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρούνται ορισµένα 

µεγάλα γαλάζια σηµάδια στα πίσω πόδια. Ζουν σε ξηρές, βραχώδεις περιοχές µε 

χαµηλή, πυκνή θαµνώδη βλάστηση. Έχει ικανότητα αναρρίχησης, αλλά όχι όση τοP. 

muralis. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε περιοχές πιο υγρές ή σε περιοχές µε 

µεγαλύτερο υψόµετρο και κοντά σε ανθρώπινες κατοικίες, το P. erhardii 

αντικαθίσταται από το P. muralis.  

Στα νησιά το είδος εµφανίζει αξιοσηµείωτη ποικιλότητα όσον αφορά το 

µέγεθος (συνήθως τα µεγαλύτερα άτοµα στα νησιά, έχουν µήκος του κεφαλοκορµού 

>8cm), στο σχήµα (πιο ρωµαλέα εµφάνιση, µεγαλύτερα άκρα, πιο παχιά ουρά) και 

στο χρώµα (καφέ, γκρι, πράσινο ή πολύ σκούρο καφέ – µαύρο) (Anrold & Burton 

1978). 

Σε γενικές γραµµές το είδος εµφανίζει εντυπωσιακή γεωγραφική ποικιλότητα 

όσον αφορά τη µορφολογία (Wettstein 1953, 1957, Gruber 1971, 1987, Arnold & 

Burton 1978), στην επιλογή ενδιαιτηµάτων και την ηθολογία (Gruber 1971, 

Katsadorakis 1984, Valakos 1986, 1987, 1990, Valakos et al. 1997). Μέχρι σήµερα, 

βάσει της µορφολογίας, έχουν περιγραφεί 28 υποείδη από τον ελληνικό χώρο, εκ των 

οποίων 2 είναι αυστηρά ηπειρωτικά υποείδη, 1 σε ηπειρωτική περιοχή και σε νησίδες 

κοντά σε αυτήν και 25 σε νησιωτικές περιοχές (πίνακας 1.2) (Gruber 1986α, 

Engelmann 1993). 
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Εικόνα 1.8: Φωτογραφίες των ειδών που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη. 
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Πίνακας 1.2: Υποείδη της P. erhardii στον ελληνικό χώρο, µε βάση το κόκκινο βιβλίο των 

απειλουµένων σπονδυλοζώων (Χονδρόπουλος 1992).  
Υποείδη  Κατανοµή 

P. e. erhardii Σέριφος, Σίφνος, Κιτριανή (κοντά στη Σίφνο) 

P. e. amorgensis Αµοργός, Πάνω Κουφονήσι, Κέρος, Ανάφη, Άνυδρο (Ν∆ της Αµοργού) 

P. e. biinsulicola Μακριά και Μικρό Φτενό (Νότια Ανάφης) 

P. e. buchholzi Κτένια (ΒΑ της ∆ονούσας) 

P. e. levithensis Λέβιθα 

P. e. makariaisi Άγιος Νικόλαος (στο συγκρότηµα των νησίδων Μάκαρες, Ανατολικά της Νάξου) 

P. e. megalophthenae Μεγάλο Φτενό (Νότια Ανάφης) 

P. e. mykonensis Άνδρος, Σύρος, Τήνος, ∆ήλος, Ρήνεια, Μύκονος, Γυάρος, Τραγονήσι (Μύκονος), Ξερονήσι (∆ήλος) 

P. e. naxensis Νάξος, ∆ονούσα, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κέρος, Αντίκερος, Ίος, Σίκινος, Φολέγανδρος, 

Καρδιώτισσα, Οβριόκαστρο, Γαϊδουρονήσι, Τρία Νησιά (Πάρο), Ελάσα (Α Κρήτης) 

P. e. ophidusae Οφιδούσα (δυτικά της Αστυπάλαιας) 

P. e. pachiae Παχιά (νότια της Ανάφης) 

P. e. phitusae Φυτιούσα (νότια της Σχοινούσας) 

P. e. kinarensis Κίναρος (ΒΑ της Αµοργού) 

P. e. thermiensis Κύθνος 

P. e. syrinae Αστυπάλαια, ∆ύο Αδελφοί, Σύρνα 

P. e. zafranae Μεγάλη Ζαφορά (νότια της Αστυπάλαιας) 

P. e. subobsura Τρία Νησιά (ΝΑ της Αστυπάλαιας) 

P. e. cretensis Β∆ Κρήτη, Άγιοι Θεόδωροι 

P. e. elephonisii Ελαφονήσι (Κρήτης) 

P. e. leukaorii Β∆ Κρήτη 

P. e. punctigularis Άρτεµις (δυτική Κρήτη) 

P. e. rechingeri Παξιµάδα, ∆ραγονάδα 

P. e. werneriana Κουφονήσι, Μικρονήσι, Χρυσή 

P. e. schiebeli ∆ία 

P. e. ruthveni Β. Σποράδες, εκτός από τη Σκιάθο, το αρχιπέλαγος της Σκύρου και το Πιπέρι 

P. e. thessalica Νοµοί Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Εύβοιας 

P. e. livadhiaca Ηπειρωτική Ελλάδα, Εύβοια, νησιά του Σαρωνικού 

P. e. riveti Ηπειρωτική Ελλάδα 

Υποσηµείωση: Αξίζει να σηµειωθεί ότι βάσει των παραπάνω στοιχείων στην Κέρο έχουµε δύο υποείδη, γεγονός που χρειάζεται 

επιβεβαίωση ή αναθεώρηση. 

 

1.5.1.2  Podarcis peloponnesiaca (Bibron & Bory, 1833) 

Το είδος Podarcis peloponnesiaca (πελοποννησιακή γουστέρα) είναι ενδηµικό 

της Πελοποννήσου (εικόνα 1.8-Γ). Εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή και οι πληθυσµοί 

του είναι σχετικά πυκνοί. Το συνολικό του µήκος φτάνει τα 18 cm, µε το µήκος του 

κεφαλοκορµού να αγγίζει τα 8,5 cm. Τα χρωµατικά σχέδια της ραχιαίας επιφάνειας 

του κορµού ποικίλλουν, συνήθως όµως υπάρχουν ευδιάκριτες διαµήκεις ρίγες 

ανοιχτότερου χρώµατος, τοποθετηµένες εναλλάξ µε ρίγες ή ταινίες σκοτεινότερου 

χρώµατος. Το βασικό χρώµα της ράχης των αρσενικών είναι πρασινωπό, µε µία ή 

περισσότερες µπλε κηλίδες στα πλευρά και επάνω από τον ώµο. Τα θηλυκά έχουν ως 
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βασικό χρώµα το καφέ µε πιο ανοιχτόχρωµες και σαφέστερες ρίγες από ότι τα 

αρσενικά. Κοιλιακά και τα δύο φύλα έχουν χρώµα πορτοκαλί ή κίτρινο ή υπόλευκο 

µε κοκκινωπά στίγµατα (Arnold & Burton 1978). Το περιλαίµιο είναι λείο. Κάθε 

πλευρά του κεφαλιού έχει µια οπισθιορρινική φολίδα, 0-7 επιβλεφαρικά κοκκία και 

το εξωτερικό κράσπεδο της βρεγµατικής πλάκας είναι συνήθως ευθύγραµµο. Ο 

αριθµός των επιβλεφαρικών κοκκίων είναι και το κύριο διακριτικό γνώρισµα µεταξύ 

των P. peloponnesiaca και P. erhardii. Σήµερα στo P. peloponnesiaca διακρίνουµε 3 

υποείδη: 1) P. p. peloponnesiaca µε εξάπλωση στη νότια και κεντρική Πελοπόννησο, 

2) P. p. lais που εξαπλώνεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και 3) P. p. thais µε 

εξάπλωση στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Το είδος συναντάται από το επίπεδο 

της θάλασσας έως τα 1.500 m σε ποικιλία βιοτόπων και ιδιαίτερα σε ξηρούς, 

πετρώδεις και ασυνεχείς βιότοπους (Maragou 1997).  

 

1.5.1.3  Podarcis taurica (Pallas, 1814) 

Το Podarcis taurica (βαλκανική γουστέρα) (εικόνα 1.8-∆) εξαπλώνεται σε 

όλες τις βαλκανικές χώρες, πλην της δυτικής Σερβίας, και εκτείνεται έως τη 

νοτιοανατολική Ουγγαρία, τη βορειοδυτική Ουκρανία, τη χερσόνησο της Κριµαίας, 

τη Νότια Μολδαβία και τη βορειοδυτική Τουρκία. Στην Ελλάδα εξαπλώνεται σε όλη 

την ηπειρωτική περιοχή, τα νησιά του Ιονίου πελάγους (πλην της Λευκάδας) και στη 

Θασοπούλα. Το µήκος του κεφαλοκορµού στα ενήλικα άτοµα ξεπερνάει τα 8 cm, ενώ 

η ουρά τους έχει διπλάσιο µήκος από το σώµα τους. Πρόκειται για ένα «ρωµαλέο» σε 

εµφάνιση είδος, µε µεγάλο, ως προς το ύψος, κεφάλι, που είναι γνωστό και ως 

µικρογραφία της πράσινης σαύρας (Lacerta spp.). ∆ιακρίνεται εύκολα από τα άλλα 

είδη του γένους Podarcis από το οδοντωτό κολάρο. Η ράχη των ενήλικων ατόµων 

έχει συχνά λαµπερό πράσινο χρώµα την περίοδο της άνοιξης, το οποίο γίνεται πιο 

λαδί το καλοκαίρι. Το υπόλοιπο ραχιαίο χρωµατικό πρότυπο ποικίλλει γεωγραφικά. 

Οι βόρειοι πληθυσµοί νωτοκοιλιακά έχουν ένα ζευγάρι λεπτών, ανοιχτόχρωµων 

λωρίδων, ή περιστασιακά, σειρές από βούλες. Οι νότιοι πληθυσµοί στερούνται της 

καφέ περιοχής και οι λωρίδες είναι αχνές. Κοιλιακά σε όλες τις περιοχές της 

κατανοµής του το χρώµα είναι λευκό, το οποίο γίνεται πορτοκαλί, κόκκινο ή κίτρινο 

µε πράσινο λαιµό στα αρσενικά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πρόκειται για 

είδος που ζει σε πεδινές περιοχές και σε αντίθεση µε τα άλλα είδη του γένους, ζει στο 

έδαφος και αναρριχάται ελάχιστα. Τυπικά εντοπίζεται σε επίπεδο και ξερό σχετικά 

έδαφος µε µικρή κάλυψη από αγρωστώδη ή άλλου τύπου βλάστηση (Arnold & 
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Burton 1978). Σε γενικές γραµµές το είδος εµφανίζει αξιοσηµείωτη ποικιλότητα στο 

µέγεθος, το χρωµατισµό και το σχετικό µήκος του ποδιού, χαρακτήρες βάσει των 

οποίων έχουν περιγραφεί 3 υποείδη: 1) P. t. taurica που κατανέµεται στο µεγαλύτερο 

µέρος της εξάπλωσης του είδους, 2) P. t. ionica που εξαπλώνεται στα Ιόνια νησιά 

(πλην της Λευκάδας) και στις δυτικές ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδος και 3) P. t. 

thasopoulae που εντοπίζεται στο νησί Θασοπούλα (Chondropoulos & Lydakis 1983, 

Chondropoulos et al. 1993). 

 

1.5.1.4  Podarcis gaigeae (Werner, 1930) 

Το είδος Podarcis gaigeae (Σαύρα της Σκύρου) είναι ενδηµικό του 

νησιώτικου συγκροτήµατος της Σκύρου (εικόνα 1.8-Ε). Το συνολικό του µήκος 

φτάνει τα 22,8 cm, µε το µήκος του κεφαλοκορµού να ποικίλλει σηµαντικά και να 

κυµαίνεται από 5,2 cm στα µικρότερα άτοµα έως 8,3 cm στους πληθυσµούς της 

νησίδας ∆ιαβάτης. Το µήκος της ουράς είναι συνήθως λίγο µικρότερο από το 

διπλάσιο του µήκους του σώµατος. Το περιλαίµιο είναι ελαφρώς οδοντωτό. Το 

βασικό χρώµα της ράχης είναι το πράσινο. Παρόλα αυτά ορισµένα άτοµα έχουν πιο 

λαδί ή καφέ χρώµα. Στο πίσω µέρος της ράχης υπάρχει µια σκουρόχρωµη λουρίδα 

και στα δύο φύλα. Βάσει της µορφολογίας διακρίνονται δύο υποείδη: 1) P. g. gaigeae 

που εξαπλώνεται σε όλο το αρχιπέλαγος της Σκύρου και 2) P. g. weigandi που 

εξαπλώνεται στη νησίδα Πιπέρι των Βόρειων Σποράδων. 

 

1.6.1.5  Podarcis milensis (Bedriaga, 1882) 

Το είδος Podarcis milensis (σαύρα της Μήλου) είναι ενδηµικό του νησιώτικου 

συγκροτήµατος της Μήλου (εικόνα 1.8-ΣΤ). Το συνολικό του µήκος φτάνει τα 18 cm, 

µε το µήκος του κεφαλοκορµού να ξεπερνάει τα 6,5 cm. Πρόκειται για «ρωµαλέο» σε 

εµφάνιση είδος, µε µεγάλο, ως προς το ύψος, κεφάλι και χαρακτηριστικό χρωµατικό 

πρότυπο στα αρσενικά άτοµα. Η ράχη του είναι συνήθως καφέ χρώµατος, συχνά µε 

µια λεπτή ρίγα κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης. Το χρώµα στα πλευρά του 

σώµατος, της κεφαλής και του λαιµού είναι µαύρο µε χαρακτηριστικά ανοιχτά 

πράσινα, µπλε, κίτρινα ή λευκά σηµάδια. Τα θηλυκά είναι πιο δύσκολο να 

περιγραφούν. Συχνά εµφανίζουν ανοιχτόχρωµες ραχιαίες και πλευρικές ρίγες και 

µερικές εµφανείς κηλίδες στο λαιµό. Ζει σε µεγάλη ποικιλία ενδιαιτηµάτων. Είναι πιο 

άφθονο στους κήπους και στις καλλιέργειες µε ξερολιθιές. Πέραν αυτών των 

περιοχών εµφανίζεται σε µικρότερες πυκνότητες σε βραχώδεις περιοχές µε θάµνους, 
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σε εγκαταλειµµένες καλλιέργειες, ακόµα και σε βαλτώδεις περιοχές κοντά στη 

θάλασσα. Σε σχέση µε τα πιο ηπειρωτικά είδη του γένους Podarcis, το είδος P. 

milensis κατέχει ευρύτερο οικολογικό θώκο, αφού παρατηρείται σε ενδιαιτήµατα που 

σε άλλες περιοχές καταλαµβάνονται από 2 ή 3 είδη (π.χ στη Πελοπόννησο: P. 

taurica, P. peloponnesiaca, L. graeca) (Arnold & Burton 1978). Βάσει των 

µορφολογικών χαρακτηριστικών διακρίνουµε 3 υποείδη: 1) P. m. milensis µε 

εξάπλωση στα νησιά Μήλο, Κίµωλο, Πολύαιγο, Αντίµηλο, Άγιο Ευστάθιο, Άγιο 

Ανδρέα και Ακράθι, 2) P. m. gerakuniae που εξαπλώνεται στα νησιά Φαλκονέρα και 

Βελοπούλα και 3) P. m. adolfjordansi µε εξάπλωση στις νησίδες Ανάνες. 

 

1.6.1.6  Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

Η κοινή γουστέρα, Podarcis muralis (τοιχόσαυρα), εξαπλώνεται σε όλη την 

κεντρική και νότια Ευρώπη, εκτεινόµενη έως τη βόρεια Γαλλία, τη βορειοδυτική 

Ισπανία, το νότιο Βέλγιο και Ολλανδία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και τη Ρουµανία 

(εικόνα 1.8-Ζ). Είναι πολύ κοινό στην ιταλική και στη βαλκανική χερσόνησο, αλλά 

απουσιάζει από τις νησιωτικές περιοχές, µε εξαίρεση τη Σαµοθράκη (Wettstein 1953, 

Ondrias 1968), πιθανόν τη Θάσο (Ondrias 1968) και ορισµένα από τα νησιά του 

συγκροτήµατος της Τοσκάνης (Oliverio et al. 2000). Το µήκος του κεφαλοκορµού 

ξεπερνάει τα 7,5 cm, ενώ το µήκος της ουράς είναι 1,75-2,25 φορές µεγαλύτερο από 

το µήκος του σώµατος. Φέρει µικρό, σχετικά πεπλατυσµένο σώµα, µε λείο κολάρο µε 

ελαφρώς τροπιδωτές φολίδες. Τα περισσότερα άτοµα είναι καφέ ή γκρι, µε εµφανείς 

µαύρες ή άσπρες ζώνες στα πλευρά της ουράς. Τα θηλυκά συνήθως είναι 

σκουρόχρωµα στα πλευρά, µε ωχρές νωτοπλευρικές ρίγες, που είναι πιο έντονες στη 

περιοχή του αυχένα. Συχνά φέρουν ραχιαία µια σκουρόχρωµη ρίγα ή σειρά από 

στίγµατα κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης. Στα αρσενικά το πρότυπο είναι τυπικά 

πιο πολύπλοκο. Τα πλευρά τους φέρουν συνήθως ανοικτόχρωµα στίγµατα, ενώ η 

ράχη τους είναι πιο έντονα σηµαδεµένη. Το βασικό χρώµα της κοιλιάς είναι λευκό ή 

ώχρα, αν και συχνά παρατηρείται κόκκινο, ροζ ή πορτοκαλί ιδιαίτερα στα αρσενικά 

άτοµα. Ο λαιµός τους είναι συνήθως λευκός ή κρεµ µε ξεθωριασµένα σηµάδια. Αν 

και έχει ευρεία κατανοµή, εντοπίζεται στο βορρά σε προφυλαγµένες ηλιόλουστες 

περιοχές, ενώ στο νότο σε πιο ορεινές περιοχές, όπου µπορεί να βρεθεί και στα 

2.000m υψόµετρο. Ζει σε σχετικά ξηρά περιβάλλοντα στο βορρά, ενώ στα νότια όρια 

της κατανοµής του ζει σε πιο υγρά και ηµισκιασµένα µέρη (Arnold & Burton 1978). 

Στο είδος αυτό διακρίνονται σήµερα τα εξής υποείδη: P. m. albanica, P. m. breviceps, 
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P. m. brogniardi, P. m. brueggemanni, P. m. colosii, P. m. maculiventris, P. m. 

merremia, P. m. muralis και P. m. nigriventris (The EMBL reptile database). 

 

1.6.1.7  Podarcis melisellensis (Braun, 1877) 

Το είδος Podarcis melisellensis (δαλµατική σαύρα) (εικόνα 1.8-Η) 

εξαπλώνεται στις Αδριατικές ακτές και σε νησιά από τα σύνορα της Ιταλίας έως τη 

βόρεια Αλβανία. Το µήκος του κεφαλοκορµού στα ενήλικα άτοµα ξεπερνάει τα 6,5 

cm, ενώ η ουρά του έχει διπλάσιο µήκος από το σώµα του. Η κοιλιακή τους πλευρά 

είναι άσπρη, πορτοκαλί ή κόκκινη, συνήθως χωρίς σηµάδια. Το χρώµα της ράχης 

είναι ανοιχτό καφέ ή πράσινη. Σε γενικές γραµµές τα χρωµατικά πρότυπα ποικίλλουν: 

µερικά ζώα, ιδιαίτερα στις ακτές, στερούνται σηµαδιών, άλλα εµφανίζουν λεπτές, 

εµφανείς ανοιχτόχρωµες νωτοκοιλιακές ρίγες και µια σκουρόχρωµη λουρίδα στη 

ράχη, τουλάχιστον στο πίσω µέρος της. Ζουν σε ποικιλία ξηρών κυρίως 

ενδιαιτηµάτων, κυρίως στο έδαφος αν και µπορούν να αναρριχηθούν σε χαµηλούς 

τοίχους και σε βράχους. Το είδος αντικαθίσταται από το P. muralis στην ενδοχώρα σε 

πιο υγρές και σκιερές περιοχές και σε µεγάλα υψόµετρα, ενώ στα παράλια 

εµφανίζεται συµπάτριο µε το P. sicula (Arnold & Burton 1978). Η αξιοσηµείωτη 

ποικιλοµορφία του είδους σε µέγεθος και χρωµατικά πρότυπα έχει οδηγήσει στη, 

περιγραφή 20 υποειδών (The EMBL reptile database). 

 

1.7 Εξελικτική σηµασία των νησιών του Αιγαίου 
Τα νησιά και η ζωή σε αυτά έχουν γοητεύσει τους βιολόγους από πολύ παλιά. 

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ανάπτυξη της θεωρίας της εξέλιξης µέσω φυσικής 

επιλογής από τον ∆αρβίνο και τον Wallace βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό σε 

παρατηρήσεις της ζωής σε νησιωτικά συγκροτήµατα. Ο ∆αρβίνος (1858) 

εµπνεύστηκε ουσιαστικά τη θεωρία του, που περιέγραψε στο βιβλίο του On the 

Origin of Species, από την ιδιαίτερη πανίδα των νησιών Galapagos, ενώ στον Wallace 

η ιδέα της εξέλιξης του ήρθε µάλλον εντελώς αναπάντεχα, όταν το 1880 βρέθηκε στα 

νησιά Ternate στην Ινδονησία και δηµοσίευσε το άρθρο Island life or the phenomena 

and cause of insular faunas and including a revision and attempted solution to the 

problem of geological climates (Futuyma 1991).  

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

µελέτη των εξελικτικών διεργασιών όσο και µε την οικολογία. Άλλωστε το µέγεθός 
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τους και τα καλά καθορισµένα γεωγραφικά τους όρια είναι τα στοιχεία, που 

ενέπνευσαν τους εξελικτικούς βιολόγους να εισαγάγουν για τα νησιά τον όρο 

«εξελικτικά εργαστήρια» ή «εργαστήρια µελέτης εξελικτικών φαινοµένων». Οι 

οργανισµοί που απαντώνται σε ένα νησιώτικο συγκρότηµα είναι συνήθως δοµηµένοι 

σε καλά καθορισµένους πληθυσµούς µε σαφή γεωγραφικά όρια και συχνά 

εµφανίζουν σαφή πρότυπα διαφοροποίησης. ∆ιαφορετικά νησιά σε ένα αρχιπέλαγος 

συχνά διαθέτουν διαφορετικούς συνδυασµούς ηπειρωτικών ειδών, επιτρέποντας 

στους «εξερευνητές» τους να παρατηρήσουν τόσο οικολογικές όσο και εξελικτικές 

αποκρίσεις αυτών των ειδών στην παρουσία ή την απουσία άλλων ειδών.  

Μέχρι σήµερα, το ενδιαφέρον των εξελικτικών βιολόγων είχε επικεντρωθεί σε 

πιο αποµακρυσµένα και ωκεάνια νησιωτικά συµπλέγµατα, όπως τα Galapagos, τα 

νησιά της Χαβάης, τα Κανάρια νησιά και τα νησιωτικά συγκροτήµατα της 

Ινδονησίας.  

Τα νησιά της Χαβάης αποτελούν το πιο αποµονωµένο αρχιπέλαγος του 

πλανήτη µας, η ηλικία του οποίου δεν ξεπερνά τα 5,5 εκατοµµύρια χρόνια και 

διαθέτουν εντυπωσιακή ιθαγενή πανίδα. Μεταξύ των πιο ενδιαφερόντων οργανισµών 

της Χαβάης είναι οι διάσηµες µύγες των φρούτων (Drosophilidae), µια οµάδα µε 800 

είδη, τα οποία εξελίχθηκαν εκεί από έναν και µόνο κοινό πρόγονο. Το αρχιπέλαγος 

των Galapagos εντοπίζεται περίπου 800km δυτικά του Ισηµερινού και περιλαµβάνει 

50 νησιά, µικρά και µεγάλα, ηφαιστειακής προέλευσης, το παλιότερο των οποίων έχει 

ηλικία 2,4 εκατοµµύρια χρόνια, ενώ τα νεότερα σχηµατίστηκαν πριν από µια, 

περίπου, δεκαετία. Το ηφαίστειο του νησιού Krakatau, ενός µικρού ηφαιστειακού 

νησιού που βρίσκεται µεταξύ Ιάβας και Σουµάτρας, δραστηριοποιήθηκε πολύ έντονα 

το 1883 και είχε ως αποτέλεσµα αυτό και δύο µικρότερα γειτονικά νησιά να 

καλυφτούν πλήρως από λάβα και να εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής σε αυτά. Η 

επανεποίκισή τους άρχισε άµεσα από τις κοντινές περιοχές (Σουµάτρα και Ιάβα) και 

το 1921 ο αριθµός των ειδών των πουλιών ήταν ανάλογος του αριθµού που περιµένει 

κανείς σε νησί ίσης έκτασης.  

Ίσως η βασική αιτία της προσέγγισης αυτών των νησιών να είναι η απλή και 

γνωστή µε ακρίβεια, σε σχέση µε άλλα νησιωτικά συγκροτήµατα, γεωλογική τους 

ιστορία. Το σύνολο των παραπάνω συγκροτηµάτων συνιστούν νησιά ηφαιστειακής 

προέλευσης σχετικά γνωστής ηλικίας και τα οποία εποικίστηκαν από τους 

οργανισµούς κυρίως µέσω διασποράς. Συνεπώς, η κατανόηση της σύνθεσης της ζωής 

και των εξελικτικών διεργασιών στα νησιά αυτά ίσως ήταν σχετικά εύκολη υπόθεση, 
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χωρίς βέβαια αυτό να είναι ούτε κατακριτέο ούτε να µειώνει τη σηµασία των ερευνών 

και των µελετών, αφού είναι απόλυτα λογικό ένας ερευνητής να αρχίζει από τα απλά, 

να τα εξηγεί και µέσω αυτών να ερµηνεύει και τα πολύπλοκα. 

Αντίθετα, το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, ίσως λόγω του λιγότερου εξωτικού 

του χαρακτήρα, αλλά πολύ περισσότερο λόγω της πολύπλοκης γεωλογικής του 

ιστορίας, δεν είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των εξελικτικών βιολόγων, 

τουλάχιστον µέχρι σχετικά πολύ πρόσφατα. Όµως, ως αρχιπέλαγος εµφανίζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, αποτελείται από τεράστιο 

αριθµό νησιών και νησίδων µε µεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη γεωλογική τους 

ιστορία (ηπειρωτικά και ωκεάνια νησιά) και τις παλαιογεωγραφικές τους σχέσεις µε 

τα γύρω νησιά και τις ηπειρωτικές περιοχές. ∆εύτερον, γεωγραφικά βρίσκεται στο 

επίκεντρο τριών διαφορετικών, πανιδικά και χλωριδικά, περιοχών (Ευρώπη, Ασία, 

Αφρική). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να έχει δεχτεί και να εξακολουθεί να δέχεται 

επιδράσεις και από τις τρεις αυτές περιοχές και η σύνθεση της ζωής σε αυτά να είναι 

ένα συνονθύλευµα ευρωπαϊκών, ασιατικών και αφρικάνικων ειδών, που σε 

συνδυασµό µε τις ενδηµικές µορφές ζωής που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο λόγω 

αποµονώσεων, να καθιστούν το Αιγαίο µια από τις πλουσιότερες βιοτικά περιοχές της 

Γης. Τα ζώα και τα φυτά στο χώρο του Αιγαίου εξαπλώνονται και διαφοροποιούνται 

µε το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, που συνίσταται από ένα συνδυασµό βικαριανιστικών 

γεγονότων, γεγονότων διασποράς και ανθρώπινης παρέµβασης. Η κατανοµή κάθε 

οργανισµού εξηγείται ανάλογα µε την ικανότητα διασποράς που τον διακρίνει αλλά 

και του χρόνου παρουσίας του στην περιοχή, είτε µέσω φαινοµένων διασποράς είτε 

µέσω φαινοµένων βικαριανισµού είτε µέσω συνδυασµού των παραπάνω γεγονότων 

και της παρουσίας του ανθρώπου. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η ερµηνεία µιας 

κατανοµής στο χώρο του Αιγαίου είναι πολλές φορές δύσκολη και συχνά τόσο 

αινιγµατική, που κάποιες φορές µοιάζει αδύνατη.  

 

1.7 Η παλαιογεωγραφία της Ελλάδας και του Αιγαίου 
Η εντυπωσιακή ως προς την ταχύτητα εµφάνιση των διαφόρων έντονων 

γεωλογικών συµβάντων στο χώρο του Αιγαίου, περιορίζει σηµαντικά τα χρονικά 

περιθώρια για τη δράση των διαφόρων βιολογικών µηχανισµών. Μηχανισµοί όπως η 

εποίκιση και η διαφοροποίηση περιορίζονται από το χρόνο, και το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασµό µε τις εξαφανίσεις ειδών που παρατηρούνται, έχουν ως αποτέλεσµα τη 
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δηµιουργία εντυπωσιακών απουσιών από ορισµένες περιοχές. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η βιογεωγραφική ανάλυση των οργανισµών είτε αυτή είναι 

οικογεωγραφική είτε είναι φυλογεωγραφική, και η µελέτη των οικολογικών 

συστηµάτων να αναδεικνύουν προβλήµατα που µόνο κάποιος που είναι οικείος µε τις 

ιδιαιτερότητες του Αιγαίου µπορεί να προσεγγίσει (Mylonas 1999). 

Η σηµερινή γεωµορφολογική κατάσταση του Αιγαίου, όπου λέγοντας Αιγαίο 

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

γύρω ηπειρωτικές περιοχές που λόγω της εγγύτητάς τους έχουν επηρεάσει τη µορφή 

του, είναι το αποτέλεσµα τριών κυρίως παραµέτρων: α) του τεκτονισµού, β) της 

ηφαιστειακής δραστηριότητας και γ) του ευστατισµού. 

Η γεωδυναµική εξέλιξη του χώρου του Αιγαίου από το τέλος του Νεογενούς 

έως και σήµερα είναι αποτέλεσµα των επιδράσεων του φαινοµένου της υποχώρησης 

της ελληνικής ζώνης (roll-back of Hellenic zone) (Le Pichon & Angelier 1981, 

Meulenkamp et al. 1988), που προκάλεσε την προς τα δυτικά κίνηση του ελληνικού 

τόξου (Meulenkamp et al. 1994).  

Ουσιαστικά, λοιπόν, η ιστορία του Αιγαίου αρχίζει στα 12-11 εκατοµµύρια 

χρόνια πριν από σήµερα (ανώτερο Σερραβάλλιο-κατώτερο Τορτόνιο, δηλαδή στο 

µέσο µε ανώτερο Μειόκαινο), όταν η θάλασσα άρχισε να εισχωρεί στην ενιαία έως 

τότε µάζα της Αιγαιίδας, εξαιτίας του παραπάνω φαινοµένου υποχώρησης της 

ελληνικής ζώνης. Αιτία της υποχώρησης αυτής ήταν η αύξηση της γωνίας 

υποβύθισης του πυθµένα της Τηθύος κάτω από την Αιγαιίδα. Η διαδικασία αυτή 

συνεχιζόταν µέχρι τα τέλη του Μειοκαίνου και τις αρχές του Πλειοκαίνου, 

σπρώχνοντας τα νότια τµήµατα της Αιγαιίδος και το ηφαιστειακό τόξο προς το νότο. 

Στο τέλος του Μειοκαίνου (6-5,5 εκατ. χρόνια πριν) συνέβησαν δύο άλλα σηµαντικά 

γεγονότα που άλλαξαν τη µέχρι τότε σχετικά αδιατάραχτη εξέλιξη της περιοχής. 

Ανατολικά του Αιγαίου, η Αραβική µικροπλάκα συγκρούστηκε µε την πλάκα της 

Ανατολίας, η οποία άρχισε να κινείται προς τα δυτικά µε ταχύτητα 25mm/yr 

(Doglioni et al. 2002). Στα δυτικά, τα στενά του Γιβραλτάρ έκλεισαν, εξαιτίας της 

σύγκρουσης της Αφρικανικής πλάκας µε την Ευρασιατική, προκαλώντας την κρίση 

αλατότητας της Μεσογείου κατά το Μεσσήνιο. Αν και η κρίση αλατότητας επηρέασε 

ουσιαστικά όλη τη Μεσόγειο, υπάρχουν αµφισβητήσεις σχετικά µε την επίδρασή της 

επί των χερσαίων οικοσυστηµάτων, εξαιτίας της µικρής της διάρκειας (Mylonas 

1999). Από την άλλη πλευρά, η σύγκρουση της Αραβικής µικροπλάκας µε την 
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Ανατολία και η µετακίνηση της τελευταίας προς τα δυτικά, προκάλεσαν σηµαντικές 

αλλαγές στο Αιγαίο από το Πλειόκαινο και µετά (Westaway & Arger 1996). 

Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν σηµαντική ανύψωση της Κρήτης και της 

Πελοποννήσου, ειδικά µέσα στο Πλειόκαινο, έχοντας ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

συνολικής επιφάνειας των περιοχών αυτών, ενώ παράλληλα οι γέφυρες ξηράς που 

συνέδεαν το κεντρικό Αιγαίο έσπασαν σχηµατίζοντας νησιά που αποτέλεσαν τις 

σηµερινές Κυκλάδες (Dermitzakis 1990). 

Στο Πλειστόκαινο, οι βασικές αιτίες αλλαγής της γεωγραφίας της περιοχής 

του Αιγαίου ήταν ο ευστατισµός και ο τεκτονισµός. Οι ευστατικές κινήσεις, που ήταν 

αποτέλεσµα των παγετωδών και µεσοπαγετωδών περιόδων, προκαλούσαν επέκταση 

ή µείωση των χερσαίων περιοχών και µεταβολή των µεταξύ τους χερσαίων 

συνδέσεων. Οκτώ τέτοιοι κύκλοι παρατηρήθηκαν καθόλη τη διάρκεια του 

Πλειστοκαίνου σύµφωνα µε τους Beard et al. (1982), η τελευταία εκ των οποίων, η 

Βούρµιος παγετώδης περίοδος, ξεκίνησε πριν από 70.000 χρόνια και ολοκληρώθηκε 

πριν από 18.000 χρόνια. 

Μέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευτεί αρκετοί παλαιογεωγραφικοί χάρτες για τον 

ελληνικό χώρο, οι οποίοι, βασισµένοι στα διάφορα παλαιογεγονότα, προσπαθούν να 

αναπαραστήσουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τη γεωγραφία του ελληνικού χώρου 

κατά το παρελθόν (Cruetzburg 1963, Dermitzakis & Papanikolaou 1981, van Andel & 

Shackleton 1982, Steininger & Rögl 1984, Dermitzakis & Sondaar 1985, Sondaar et 

al. 1986, Dermitzakis 1989, 1990, Dermitzakis & de Vos 1987Anastasakis & 

Dermitzakis 1990, Perissoratis & Conispoliatis 2003). Συνοπτικά, η 

παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Αιγαίου κατά τη διάρκεια του ανώτερου Τριτογενούς 

και του Τεταρτογενούς (από 17 εκατ. χρόνια έως πριν από 40.000 χρόνια) µπορεί να 

περιγραφεί από µια σειρά παλαιογεωγραφικών χαρτών, όπως αυτοί έχουν κατά 

καιρούς δηµοσιευτεί από τους γεωλόγους (εικόνα 1.9).  

Κατά την περίοδο του µέσου Μειόκαινου (17-12 εκατ. χρόνια πριν), ο χώρος 

του σηµερινού Αιγαίου, των Βαλκανίων και η Μικρά Ασία αποτελούσαν ενιαία 

ηπειρωτική περιοχή, το νοτιότερο τµήµα της οποίας, ονοµάστηκε από τον Phillipson 

(1898) Αιγαιίδα. Στις αρχές του µέσου Μειόκαινου, η χέρσος αυτή περιβαλλόταν από 

θάλασσα, αλλά στη συνέχεια απέκτησε χερσαίες συνδέσεις µε την Ασία και την 

Κεντρική Ευρώπη, οι οποίες αποτέλεσαν ίσως και τις γέφυρες ξηράς, απαραίτητες για 

πανιδικές ανταλλαγές µεταξύ αυτών των περιοχών (Steininger & Rögl 1984). 
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Εικόνα 1.9: Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Αιγαίου από το ανώτερο 

Βουρδιγάλιο – Λάγγιο (17 εκ. χρόνια πριν) έως το ανώτερο Πλειστόκαινο (40.000 

χρόνια πριν από σήµερα), βάσει των Creutzburg 1963, Dermitzakis & 

Papanikoalou 1981, Dermitzakis 1989, 1990, Perissoratis & Conispoliatis 2003). 

 

Στο οριακό µεσοδιάστηµα µεταξύ του Σερραβάλλιου και του Τορτόνιου, γύρω 

στα 12 µε 11 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα, είχαµε έντονη διάρρηξη της 

Αιγαιίδος µε την εισχώρηση της θάλασσας στο χώρο µεταξύ της σηµερινής Κρήτης 

και της Κάσου-Καρπάθου προς το βορρά έως την περιοχή του βόρειου Αιγαίου, 

σχηµατίζοντας το φράγµα του Αιγαίου, ενώ σχεδόν παράλληλα άρχισε ισχυρή βύθιση 

στο χώρο της Κρητική λεκάνης (Creutzburg 1963, Dermitzakis & Papanikolaou 

1981). Σε όλη τη διάρκεια του ανώτερου Τορτόνιου και πιθανά του Μεσσήνιου 

υπήρχε επικοινωνία µεταξύ της νεοσχηµατιζόµενης Κρητικής λεκάνης και του 

βόρειου Αιγαίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται κάποιες γέφυρες ξηράς, 

τουλάχιστον στο χώρο του βόρειου Αιγαίου, µεταξύ Μικράς Ασίας και Ελλάδας 

(Dermitzakis & Papanikolaou 1981). Στις αρχές του Μεσσήνιου, γύρω στα 6,5 εκατ. 

χρόνια πριν από σήµερα, το κλείσιµο των στενών του Γιβραλτάρ προκάλεσε τη 

διακοπή της επικοινωνίας µεταξύ της Μεσογείου και του Ατλαντικού ωκεανού. Έτσι, 

η Μεσόγειος µετατράπηκε σε κλειστή θάλασσα που άρχισε σταδιακά να 

αποξηραίνεται και να µετατρέπεται σε µια σειρά από αλµυρές λίµνες και αλµυρές 

ερήµους, αυξάνοντας την έκταση των χερσαίων περιοχών και αλλάζοντας εκ νέου τη 
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µορφή των χερσαίων συνδέσεων. Το γεωλογικό αυτό γεγονός έγινε γνωστό ως  κρίση 

αλατότητας του Μεσσηνίου, η οποία δεν πρέπει να διήρκεσε µεγάλο χρονικό 

διάστηµα (Hsü 1972, Hsü et al. 1977). Στο διάστηµα αυτό η Κρήτη παρέµεινε 

αποµονωµένη από τις Κυκλάδες, χάρις στα βαθιά φαράγγια που υπάρχουν στο χώρο 

της Κρητικής λεκάνης (Schüle 1993), ενώ φαίνεται να συνέχιζε τις χερσαίες της 

επαφές µε την Πελοπόννησο στα δυτικά. Περίπου 5,2 εκατοµµύρια χρόνια πριν από 

σήµερα, το Γιβραλτάρ ξανάνοιξε και η Μεσογειακή λεκάνη ξαναγέµισε µέσα σε 1000 

χρόνια (Beerli et al. 1996, Krijgsman et al. 1999). 

Κατά τη διάρκεια του Πλειόκαινου και εξαιτίας των έντονων τεκτονικών 

φαινοµένων, η περιοχή του Αιγαίου κατακερµατίζεται και αλλάζει σηµαντικά ως 

προς της γεωγραφία της. Η Κρήτη αποµονώνεται οριστικά από την Πελοπόννησο και 

τις άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Ο Κορινθιακός δίαυλος χώρισε την Πελοπόννησο 

από την ηπειρωτική Ελλάδα (Dermitzakis 1989), ενώ τα Κύθηρα υποβυθίστηκαν και 

παρέµειναν σε αυτή τη θέση µέχρι το τέλος του Πλειοκαίνου (Meulenkamp 1985). Η 

Κάρπαθος αν και ήταν αποµονωµένη κατά τη διάρκεια του Μειοκαίνου, φαίνεται να 

ενώνεται µε τη Ρόδο και την Ανατολία κατά τη διάρκεια του κατώτερου Πλειοκαίνου. 

Η σύνδεση αυτή διατηρήθηκε µέχρι το µέσο µε ανώτερο Πλειόκαινο (Kuss 1975, 

Daams & Van der Weerd 1980), οπότε και χωρίστηκε πλέον από τη Ρόδο.  

Στο Πλειστόκαινο, η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρόδος ήταν πλήρως 

αποµονωµένα νησιά. Κατά τη διάρκεια του µέγιστου των παγετώδων περιόδων η 

στάθµη της θάλασσας ήταν 200 µέτρα χαµηλότερα από σήµερα (Beerli et al. 1996). 

Ωστόσο, η θαλάσσια περιοχή µεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων – Πελοποννήσου ήταν 

τόσο βαθιά που ήταν αδύνατο να χερσεύει, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση των 

εκατέρωθεν περιοχών (Schüle 1993). Αντίθετα, υπήρξαν σηµαντικές συνδέσεις 

µεταξύ των νησιών των Κυκλάδων, ορισµένων νησιών των ∆ωδεκανήσων µε τη 

Μικρά Ασία, των Κυθήρων µε τα Αντικύθηρα, ενώ και η Πελοπόννησος συνδεόταν 

µε τη Στερεά Ελλάδα. 

Τέλος στο Ολόκαινο, µε το πέρας της τελευταίας παγετώδους περιόδου, η 

στάθµη της θάλασσας ανεβαίνει και η περιοχή του Αιγαίου αποκτά σταδιακά τη 

σηµερινή της γεωγραφία. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποκόπτονται από τη 

Μικρά Ασία, τα νησιά των Κυκλάδων αποµονώνονται το ένα από το άλλο και 

αντίστοιχα τα νησιά του Αργοσαρωνικού από την Πελοπόννησο και την Αττική. 

Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι όλοι οι παλαιογεωγραφικοί χάρτες 

στηρίζονται στη σηµερινή γεωγραφία του ελληνικού χώρου, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
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ότι η θέση των περιοχών αυτών ήταν ίδια τότε και σήµερα. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι περιοχές του αιγαιακού χώρου, εξαιτίας των διαφόρων γεωλογικών 

φαινοµένων κινούνται και µάλιστα µε διαφορετικές ταχύτητες. Για παράδειγµα, η 

Κρήτη κινείται προς το νότο µε ταχύτητα της τάξης των 30mm ανά έτος. ∆εδοµένου 

αυτού και της γωνίας µετακίνησης της Κρήτης και της Πελοποννήσου, µπορούµε να 

εκτιµήσουµε ότι η Κρήτη πριν από 5-6 εκατοµµύρια χρόνια, δηλαδή στο ανώτερο 

Μειόκαινο, ήταν πολύ βορειότερα από ό,τι είναι σήµερα, δηλαδή ήταν πολύ κοντά 

στην Πελοπόννησο (εικόνα 1.10) (Meulankamp et al. 1994, Kreemer & Chamot-

Rooke 2004). 

 

 
Εικόνα 1.10: (Α) Η προς τα έξω κίνηση του ελληνικού τόξου από το τέλος του 

µέσου Μεικοκαίνου (Meulenkamp et al. 1994). (B) Η ταχύτητα και η κατεύθυνση 

του ελληνικού τόξου (Kreemer & Chamot-Rooke 2004). 
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1.7.1 Η εξέλιξη του κλίµατος 

Υπάρχει γενική συµφωνία µεταξύ των επιστηµόνων ότι κατά τη διάρκεια του 

ανώτερου Μειόκαινου (12-5 εκατ. χρόνια πριν), το κλίµα στη µεσογειακή λεκάνη 

ήταν υγρό και ζεστό, τροπικό ή υποτροπικό. Η βλάστηση ήταν πυκνή, µικτού 

µεσοφυτικού χαρακτήρα, όπως το κλίµα και η βλάστηση που επικρατούν σήµερα στη 

νοτιοανατολική Ασία. Κατά το Πλειόκαινο, καθώς το κλίµα άλλαζε σταδιακά από 

υγρό προς ξηρό, η βλάστηση εµπλουτίστηκε και µε Αρκτο-Τριτογενή στοιχεία 

(Velitzelos & Gregor 1990). Ουσιαστικά, το τυπικό µεσογειακό κλίµα µε τους ήπιους 

και υγρούς χειµώνες και τα ξηρά καλοκαίρια αναπτύχθηκε τα 3 τελευταία 

εκατοµµύρια χρόνια (Dallman 1998). Παραδόξως, πολλά παχύφυλλα, ανθεκτικά στην 

ξηρασία σκληρόφυλλα φυτά, που σήµερα ζουν σε µεσογειακού τύπου περιοχές, έχουν 

αναγνωριστεί στο αρχείο των απολιθωµάτων από το Ηώκαινο (40 εκατ. χρόνια πριν). 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι εφόσον τα σκληρόφυλλα είδη δεν εµφανίστηκαν 

αρχικά κατά την εποχή εµφάνισης του µεσογειακού κλίµατος, πώς εξηγείται η 

προέλευσή τους; Η πλέον αποδεκτή απάντηση σχετίζεται µε το φαινόµενο της 

προπροσαρµογής, θεωρώντας ότι οι πρόγονοι των σηµερινών σκληρόφυλλων ειδών 

που ζουν σήµερα στα µεσογειακού τύπου κλίµατα, είχαν εξαρχής χαρακτηριστικά τα 

οποία θα τους επέτρεπαν να επιβιώσουν και να διαφοροποιηθούν όταν το κλίµα 

γινόταν πιο ξηρό το καλοκαίρι, όπως συνέβη µε την εµφάνιση του µεσογειακού 

κλίµατος (Dallman 1998). 

Τα τελευταία 3 εκατοµµύρια χρόνια έχουν καταγραφεί περίπου 30 παγετώδεις 

περίοδοι, κατά τη 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. Αν και οι σηµερινές περιοχές που έχουν µεσογειακό 

κλίµα δεν καλύφτηκαν από πάγους, η µέση θερµοκρασία τους, όπως ήταν 

αναµενόµενο, µειώθηκε από 2 έως 7οC (Dallman 1998). Οι κλιµατικές διακυµάνσεις 

κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου άλλαζαν την επικρατούσα βλάστηση από 

φυλλοβόλα δάση βελανιδιάς κατά τη διάρκεια των παγετωδών περιόδων σε 

κωνοφόρα, µακί και φρύγανα κατά τη διάρκεια των µεσοπαγετωδών περιόδων 

(Mylonas 1999). 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 
2.1 Συλλογή δειγµάτων 

Η συλλογή των δειγµάτων και η επιλογή των εξεταζόµενων πληθυσµών 

βασίστηκε καθαρά στην προσπάθεια κάλυψης, µε όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφο 

τρόπο της κατανοµής των µελετούµενων ειδών. Σκοπός της προσπάθειας αυτής ήταν 

να αποφευχθεί η πιθανότητα απώλειας κάποιου ή κάποιων απλοτύπων, κάτι που 

µπορεί να οδηγούσε σε παραπλανητικά ή λανθασµένα συµπεράσµατα, αφού η 

αντιπροσώπευση της γενετικής ποικιλότητας των ειδών, τόσο σε ένδο- όσο και σε 

δια-πληθυσµιακό επίπεδο θα ήταν ανεπαρκής. Το σύνολο των δειγµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη, βρίσκονται αποθηκευµένα στις συλλογές 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και αφορούν δείγµατα 

που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των εξερευνητικών αποστολών των ερευνητών 

του Μουσείου, αλλά και συλλογών που έχουν κατατεθεί σε αυτό, όπως η εξαιρετική 

συλλογή του Ε. Βαλάκου (Πανεπιστήµιο Αθηνών), η οποία µεταξύ άλλων 

περιλαµβάνει και αρκετά δείγµατα που ο ίδιος είχε δανειστεί από το Μουσείο της 

Βόννης στο πλαίσιο των δικών του ερευνητικών µελετών. Κάνω ιδιαίτερη αναφορά 

στη συγκεκριµένη συλλογή για δύο βασικά λόγους. Πρώτον, γιατί περιλαµβάνει 

δείγµατα από πολλές περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα από νησίδες και 

βραχονησίδες του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους, η πρόσβαση στις οποίες είναι 

εξαιρετικά δύσκολη (Στροφάδια στο Ιόνιο πέλαγος, Σοφράνο, ∆ύο Αδέλφια, Σύρνα, 

Παχειά στο Αιγαίο πέλαγος). Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει µε την ποιότητα αυτών 

των δειγµάτων, αλλά και τον τρόπο διατήρησής τους, αφού τα περισσότερα είναι 

πολύ παλιά (χαρακτηριστικά αναφέρω ότι υπήρχε δείγµα του 1930), ενώ παράλληλα 

ήταν διατηρηµένα όχι σε απόλυτη αιθανόλη, αλλά σε φορµόλη ή 75% αιθανόλη, µε 

αποτέλεσµα η επεξεργασία τους για λήψη DNA να απαιτεί ιδιαίτερη µεθοδολογία. 

Πέραν των παραπάνω, στις αναλύσεις της παρούσας διατριβής 

συµπεριλήφθηκαν και ορισµένα δείγµατα τα οποία συλλέχθηκαν από άλλους 

ερευνητές και κατατέθηκαν στις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, όπως ένα 

δείγµα από την Κεφαλονιά που συλλέχθηκε από τον ∆ρ. Α. Μαγουλά, τα δείγµατα 

από την Αµοργό από τον ∆ρ. Π. Κασαπίδη και ορισµένα δείγµατα από την 

Πελοπόννησο από τον ∆ρ. Π. Παφίλη. Τέλος, για το είδος P. melisellensis στις 

συλλογές του µουσείου υπάρχει µόνο ένα άτοµο, το οποίο έχει δοθεί από τις 
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αντίστοιχες συλλογές του µουσείου του Βελιγραδίου, αλλά υπάρχουν πολυάριθµα 

δεδοµένα (73 αλληλουχίες κυτοχρώµατος β και 13 αλληλουχίες του ριβοσωµικού 16S 

rRNA) στη βάση γενετικών δεδοµένων GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Οι 

δικτυακές αλληλουχίες της P. melisellensis ελέχθηκαν όσον αφορά τον 

πολυµορφισµό τους και επιλέχθηκαν συνολικά 11 άτοµα για τις φυλογενετικές 

αναλύσεις της παρούσας διατριβής (βλέπε Πίνακα 2.1). Από την ίδια βάση δεδοµένων 

ανακτήθηκαν και αντίστοιχες αλληλουχίες από τα υπόλοιπα είδη της µελέτης και 

συµπεριλήφθηκαν και αυτά στις αναλύσεις. Πιο συγκεκριµένα, 1 άτοµο από το είδος 

P. peloponnesiaca, 7 άτοµα από το είδος P. muralis, 1 άτοµο από το είδος P. taurica, 

1 άτοµο από το είδος P. gaigeae, 1 άτοµο από το είδος P. milensis και 11 άτοµα από 

το είδος P. milisellensis (Πίνακα 2.1). 

 

Πίνακας 2.1: Οι αλληλουχίες των γονιδίων που αντλήθηκαν από τη γενετική βάση 

δεδοµένων GenBank. Αναγράφεται το είδος του οργανισµού, το γονίδιο, ο κωδικός 

αριθµός καταγραφής και η εργασία στην οποία είναι δηµοσιευµένες οι 

αλληλουχίες. 

Είδος Γονίδιο Αρ. Πρόσβασης στην 
Genbank 

Αναφορά 

cyt b AF133452 Harris & Arnold 1999 P. peloponnesiaca 16s rRNA AF149937 Beyerlein & Mayer 1999 
cyt b AF133445 Harris & Arnold 1999 P. gaigeae 16s rRNA --- --- 
cyt b AF133450 Harris & Arnold 1999 P. milensis 16s rRNA --- --- 
cyt b AF080280 Harris et al. 1998 P. taurica 16s rRNA AF019653 Harris et al. 1999 

AY194855 Schweinger & Deichsel 2003 
AY585686 Mayer & Hill (unpub.) 
AY374256 Schweinger & Deichsel 2003 
AY234155 Busack et al. (unpub) 
AY185096 Pondar et al. (unpub) 
AF248007 Surget-Groba et al. 2001 

cyt b 

AF080278 Harris et al. 1998 
AF440618 Mayer & Arribas 2003 
AY190306 Pondar et al. (unpub) 

P. muralis 

16S rRNA 
AY019652 Harris et al. 1999 

cyt b AY1850-20, 23, 28, 29, 36, 
42, 52, 57, 62, 79, 97 Pondar et al. (unpub) P. melisellensis 

16S rRNA AY185009-019 Pondar et al. (unpub) 
 

Το σύνολο αυτών των δειγµάτων, µε πληροφορίες για το είδος, την περιοχή 

προέλευσης, την ηµεροµηνία συλλογής, τον κωδικό της µουσειακής συλλογής και τον 

αν χρησιµοποιήθηκε ή όχι στην παρούσα µελέτη, παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι, και 

η γεωγραφική τους προέλευση απεικονίζεται στην εικόνα 2.1. 
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Εικόνα 2.1: Γεωγραφική προέλευση των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα µελέτη. Οι λευκοί κύκλοι αντιπροσωπεύουν άτοµα του είδους P. 

erhardii, οι µαύροι κύκλοι του P. peloponnesiaca, οι ρόµβοι του P. muralis, τα 

λευκά τετράγωνα του P. taurica, τα µαύρα τρίγωνα του P. gaigeae και τα λευκά 

τρίγωνα του P. milensis.  

 53



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα  Κεφάλαιο 2ο 
Υλικά και Μέθοδοι 

Στον πίνακα 2.2 φαίνεται ο αριθµός των δειγµάτων ανά είδος, η ευρύτερη περιοχή 

προέλευσής τους και ο αριθµός των υποειδών που συµπεριλαµβάνονται. Ο 

προσδιορισµός των ειδών βασίστηκε στις κλασικές µορφολογικές κλείδες, παρά τα 

προβλήµατα που εµφανίζουν, ενώ ο προσδιορισµός των υποειδών βασιζόταν κυρίως 

στην περιοχή προέλευσής τους, δεδοµένου ότι γνωρίζουµε την κατανοµή των 

υποειδών.  

 

Πίνακας 2.2: Τα είδη που συµπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις, η περιοχή 

προέλευσής τους, ο αριθµός ατόµων ανά είδος και περιοχή, και ο αριθµός των 

υποειδών. 

Είδος Περιοχή Αριθµός 
ατόµων 

Αριθµός 
υποειδών 

P. muralis Ηπειρωτική Ελλάδα 24 1 
Κυκλάδες 30 11 
Ηπειρ. Ελλάδα, & νότιος Ευβοϊκός 
και Σαρωνικός 

32 3 

Β. Σποράδες 3 1 

P. erhardii 

Κρήτη (µε τις γύρω νησίδες) & Πορί 37 8 
P. peloponnesiaca Πελοπόννησος 10 3 

Ηπειρωτική Ελλάδα 18 1 
Ιόνια νησιά 4 1 

P. taurica 

Θασοπούλα 3 1 
P. milensis Αρχιπέλαγος Μήλου 2 1 
P. gaigeae Αρχιπέλαγος Σκύρου 11 2 
P. melisellensis ∆αλµατικές ακτές 1 1 

 

2.2 Εργαστηριακές αναλύσεις 
Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν στο εργαστήριο Μοριακής Συστηµατικής του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ελήφθησαν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις, τόσο για 

την ασφάλεια του ερευνητή και του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε, όσο και για 

την αποφυγή µολύνσεων των δειγµάτων που θα οδηγούσαν σε λανθασµένα 

αποτελέσµατα (γάντια, αποστείρωση των υλικών, καθαρισµός του πάγκου εργασίας 

µετά το πέρας των εργασιών κ.α.). Το σύνολο αυτών των εργαστηριακών αναλύσεων 

περιλαµβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα: 

α) εξαγωγή ολικού γενωµικού DNA 

β) πολλαπλασιασµός του επιθυµητού γονιδίου µέσω της τεχνικής της PCR 

(αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης) και 
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γ) προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) σε 

αυτοµατοποιηµένη συσκευή αλληλούχισης. 

 

2.2.5 Εξαγωγή ολικού γενωµικού DNA 

Για την εξαγωγή του ολικού γενωµικού χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά 

πρωτόκολλα, ανάλογα µε την ποιότητα του δείγµατος, η οποία σχετίζεται µε την 

ηλικία του και τον τρόπο διατήρησής του.  

Για τα δείγµατα που ήταν αποθηκευµένα σε απόλυτη αιθανόλη, 

χρησιµοποιήθηκε το κλασικό πρωτόκολλο των Hillis et al. (1996), βάσει του οποίου 

αρχικά γίνεται πέψη του ιστού (κοµµάτι ουράς ή συκωτιού) σε διάλυµα εξαγωγής µε 

πρωτεϊνάση Κ, και στη συνέχεια το DNA εξάγεται µε καθαρισµό µέσω φαινόλης και 

χλωροφόρµιου, ενώ τελικά κατακρηµνίζεται είτε µε ισοπροπανόλη είτε µε απόλυτη 

αιθανόλη.  

Για τα δείγµατα που ήταν συντηρηµένα σε φορµόλη και 75% αιθανόλη 

χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο των Holmes & Bonner µε πολλές τροποποιήσεις 

από τους Poulakakis et al. (2005) και το οποίο στη συγκεκριµένη µελέτη 

χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία στην εξαγωγή DNA από πολύ δύσκολα δείγµατα (οστά 

µικροθηλαστικών προερχόµενα από τα εµέσµατα της κουκουβάγιας Tyto alba). 

Ανεξάρτητα του τρόπου εξαγωγής του DNA, 2µl από το προϊόν της εξαγωγής 

υφίστατο ηλεκτροφόρηση για 30min σε πήκτωµα αγαρόζης 1% που περιείχε 5-7% 

βρωµιούχο αιθίδιο. Από τη φωτογραφία που λαµβανόταν µε έκθεση του πηκτώµατος 

σε υπεριώδες φως, εκτιµάτο η ποσότητα και η ποιότητα του εξαγόµενου DNA. 

Φυσικά, όπως ήταν άλλωστε αναµενόµενο, το DNA από τα «καλά» δείγµατα ήταν 

άφθονο και σε άριστη κατάσταση, ενώ το DNA από τα «κακής» ποιότητας δείγµατα, 

επειδή ήταν σχετικά κατεστραµµένο και λιγοστό, είτε δεν ήταν ορατό στη 

φωτογραφία είτε είχε τη µορφή µιας ενιαίας κηλίδας (smear) στη βάση του 

πηκτώµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τα δείγµατα που το DNA δεν ήταν ορατό, 

δεν θεωρήθηκε ότι ουσιαστικά είναι άχρηστα. Αντιθέτως, συµπεριλήφθηκαν 

κανονικά στις περαιτέρω αναλύσεις, αφού όπως είναι γνωστό και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία για την εξαγωγή DNA από δύσκολα δείγµατα (αρχαίο DNA), το DNA 

δύναται να είναι παρόν σε απειροελάχιστες ποσότητες που αδυνατούν να εντοπιστούν 

στο πήκτωµα της αγαρόζης, αλλά επαρκούν ώστε να πολλαπλασιαστούν µε την 

εξαιρετικά ευαίσθητη τεχνική της PCR. 
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2.2.6 Πολλαπλασιασµός των γονιδίων στόχων µέσω της PCR 

Οι µοριακοί σηµαντές που επιλέχθηκαν για τη διερεύνηση των φυλογενετικών 

σχέσεων µεταξύ των ειδών του γένους Podarcis ήταν το µιτοχονδριακό γονίδιο που 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη του κυτοχρώµατος β (cyt b), το µιτοχονδριακό γονίδιο της 

µεγάλης ριβοσωµικής υποµονάδας (16S rRNA) και το πυρηνικό γονίδιο c-mos, που 

κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη (κινάση) που σχετίζεται µε την ανάπτυξη των γαµετικών 

κυττάρων. 

Φυσικά, η επιλογή των γονιδίων δεν έγινε τυχαία. Αρχικά επιλέχθηκε το 

γονίδιο του κυτοχρώµατος β, το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα σε 

φυλογενετικές αναλύσεις συγγενικών ειδών, αφού αποτελεί ένα από τα ταχύτερα 

εξελισσόµενα γονίδια του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος (Avise 2000). Βάσει των 

αναλύσεων που έγιναν µε αυτό το γονίδιο, διαπιστώθηκε πρόβληµα στη βάση του 

φυλογενετικού δέντρου. Πιο συγκεκριµένα, ενώ ήταν ξεκάθαρα τα είδη όσον αφορά 

τη µονοφυλετικότητά τους και τις ενδοειδικές τους σχέσεις, σε ορισµένες περιπτώσεις 

οι σχέσεις δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρες. Αυτό δηµιούργησε την ανάγκη αναζήτησης 

ενός σηµαντή που να είναι σε θέση να επιλύει βαθιές φυλογενέσεις και για το λόγο 

αυτόν επιλέχθηκε ένα πιο αργό µιτοχονδριακό γονίδιο, όπως είναι το 16S rRNA και 

ένα πυρηνικό γονίδιο, όπως είναι το c-mos, το οποίο επειδή κωδικοποιεί µια 

πυρηνική πρωτεΐνη είναι εξαιρετικά αργό και έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα 

ανασυστάσεις βαθιών φυλογενέσεων (Saint et al. 1998, Harris et al. 1999, Harris et al. 

2001).  

Το 16S rRNA γονίδιο είναι από τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα σε 

φυλογενετικές αναλύσεις γονίδια, ανεξάρτητα από ζωική οµάδα ή ταξινοµική 

βαθµίδα, κυρίως γιατί φέρει περιοχές που εξελίσσονται ταχύτατα και εξυπηρετεί τη 

διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ πρόσφατα διαχωρισµένων ειδών, 

αλλά παράλληλα φέρει περιοχές αρκετά συντηρηµένες που εξυπηρετούν στη 

διερεύνηση σχέσεων µεταξύ ταξινοµικών µονάδων που έχουν διαχωριστεί εδώ και 

200 εκ. χρόνια (Desalle, 1987, 1992). 

Για τον πολλαπλασιασµό κάθε γενετικού τόπου χρησιµοποιήθηκαν δύο 

ζευγάρια εκκινητών. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο ζευγάρι ήταν ένα ζευγάρι 

καθολικών εκκινητών (universal primers), που πολλαπλασιάζουν το συγκεκριµένο 

γονίδιο σε ένα µεγάλο εύρος ζωικών οµάδων, ενώ το δεύτερο ήταν ένα ζευγάρι 

ειδικών για το γένος Podarcis εκκινητών (specific primers). Στις περιπτώσεις του cyt 

b και του 16S rRNA, οι ειδικοί εκκινητές σχεδιάστηκαν από τον γράφοντα, ενώ για 
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το γονίδιο c-mos οι ειδικοί εκκινητές βρέθηκαν στη βιβλιογραφία (Saint et al. 1998). 

Ο σχεδιασµός των ειδικών εκκινητών δεν έγινε τυχαία. Καταρχάς βασίστηκε σε 

αλληλουχίες που παράχθηκαν από τους γενικούς εκκινητές και σκοπός του ήταν να 

πολλαπλασιάζουν µικρότερο κοµµάτι από το προϊόν των γενικών εκκινητών, ώστε να 

µπορεί το προϊόν του πρώτου εκκινητή να λειτουργήσει ως µήτρα για τους ειδικούς 

εκκινητές. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία για τα «δύσκολα» δείγµατα, αφού όπως 

διαπιστώθηκε ο άµεσος πολλαπλασιασµός ενός µεγάλου τεµαχίου DNA ήταν 

πρακτικά αδύνατος. Πρόκειται για διαδικασία που εφαρµόζεται ευρύτατα στο χώρο 

του «αρχαίου» DNA, όπου το γενετικό υλικό είναι εξ αρχής πολύ λίγο και σπασµένο 

σε µικρά κοµµάτια. Πιο συγκεκριµένα, κατά την εφαρµογή αυτής της τεχνικής, που 

είναι γνωστή ως «nested PCR», το προϊόν της εξαγωγής από τον ιστό χρησιµοποιείται 

ως µήτρα για τον πολλαπλασιασµό ενός τεµαχίου DNA χρησιµοποιώντας κάποιο 

ζευγάρι γενικών εκκινητών, και στη συνέχεια το προϊόν αυτής της PCR 

χρησιµοποιούνταν ως µήτρα για το πολλαπλασιασµό ενός µικρότερου τεµαχίου, µε 

ειδικούς εκκινητές, οι οποίοι υβριδοποιούνται πιο εσωτερικά από τη θέση που 

υβριδοποιούνται οι γενικοί εκκινητές (Poulakakis et al. 2002). Οι αλληλουχίες των 

εκκινητών και το µέγεθος του προϊόντος που παράγουν δίνονται στον πίνακα 2.3, ενώ 

οι συνθήκες της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) που χρησιµοποιήθηκαν 

για τον πολλαπλασιασµό των γονιδίων, δίνονται στον πίνακα 2.4. 

 

Πίνακας 2.3: Τα γονίδια που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή, οι αλληλουχίες των 

εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν, το µέγεθος των προϊόντων τους και η πηγή προέλευσής 

τους. 

Γονίδιο Όνοµα  Εκκινητές Μέγεθος Αναφορά 
Glud-G 

CB-2 

5’-TGA CTT GAA RAA CAA YCG TTG-3’ 

5’-CCC TCA GAA TGA TAT TTG TCC TCA-3’ 
425bp Palumbi 1996 

Cyt b 
PodCytb-L 

PodCytb-R 

5’–AAA ACA TCA CCC CAT SAT WA-3’ 

5’-GGA CTC CAA TGT TTC ATG TT-3’ 
~350bp Παρούσα εργασία 

16SAR-L 

16SBR-H 

5’-CGC CTG TTT ATC AAA AAC AT-3’ 

5’-CCG GTC TGA ACT CAG ATC ACG T-3’ 
~530bp Palumbi et al. 1991 

16S rRNA 
Pod16S-L 

Pod16S-H 

5’-TGT CCC CTA AAT AGG GAC BRG-3’ 

5’-GGT GTC CTG ATC CAA CAT CG-3’ 
~380bp Παρούσα εργασία 

G77 

G78 

5’-TGG CYT GGT GCW NCA TNG ACT-3’ 

5’-AGR GTG ATR WCA AAN GAR TAR ATG TC-3’ 
~660bp Saint et al. 1998 

C-mos 
G73 

G74 

5’-GCG GTA AAG CAG GTG AAG AAA-3’ 

5’-TGA GCA TCC AAA GTC TCC AAT C-3’ 
417bp Saint et al. 1998 
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Πίνακας 2.4: Οι συνθήκες των αντιδράσεων των PCR και στα 6 ζεύγη εκκινητών για τα τρία 

γονίδια που µελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή. 

Συνθήκες Γονίδιο Όνοµα 
Στάδιο ΘοC Χρόνος 

Συγκέντρωση 
MgCl2

Glud-G 
CB-2 

Denaturation 
Annealing 
Extension 

94 
47 
72 

60 sec 
60 sec 
60 sec 

1,5mM 

Cyt b 
PodCytb-L 
PodCytb-R 

Denaturation 
Annealing 
Extension 

94 
51 
72 

60 sec 
60 sec 
60 sec 

1,5mM 

16SAR-L 
16SBR-H 

Denaturation 
Annealing 
Extension 

94 
47 
72 

60 sec 
60 sec 
60 sec 

3mM 
16S 
rRNA Pod16S-L 

Pod16S-H 

Denaturation 
Annealing 
Extension 

94 
55 
72 

60 sec 
60 sec 
60 sec 

3mM 

G77 
G78 

Denaturation 
Annealing 
Extension ’ 

94 
55 
72 

45 sec 
45 sec 
60 sec 

4mM 

C-mos 
G73 
G74 

Denaturation 
Annealing 
Extension ’ 

94 
52 
72 

45 sec 
45 sec 
60 sec 

4mM 

 

2.2.7 Προσδιορισµός της αλληλουχίας των προϊόντων της PCR 

Όλες οι αλληλουχίες λήφθηκαν µε προσδιορισµό της νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας και των δυο κλώνων του προϊόντος της PCR. Ο προσδιορισµός της 

αλληλουχίας του προϊόντος της PCR όσον αφορά τα µιτοχονδριακά γονίδια (cyt b και 

16S rRNA), γινόταν άµεσα από το διάλυµα της PCR, αφού προηγουµένως 

καθαριζόταν µε τη βοήθεια του kit της BIORAD, χρησιµοποιώντας τους ίδιους 

εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν στην PCR. Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό γονίδιο, ο 

προσδιορισµός της αλληλουχίας γινόταν αφού το προϊόν κλωνοποιούνταν σε 

κατάλληλο φορέα. Η κλωνοποίηση του πυρηνικού γονιδίου ήταν απαραίτητη λόγω 

του ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν ορατές δύο ζώνες DNA διαφορετικού 

µεγέθους στο πήκτωµα της αγαρόζης, από τις οποίες µόνο η µία, η µεγαλύτερη 

(~380bp), ήταν αυτή που επιθυµούσαµε. Αρχικά όλο το προϊόν της PCR 

ηλεκτροφορούνταν σε πήκτωµα αγαρόζης 2% και στη συνέχεια αποµονώνονταν, µε 

τη βοήθεια µιας λεπίδας, η ζώνη µε το επιθυµητό προϊόν. Κατόπιν αυτό καθαριζόταν 

µε τη βοήθεια αντίστοιχου kit καθαρισµού προϊόντος PCR από αγαρόζη (Macherey-

Nagel) και το προϊόν κλωνοποιούνταν. Κατά τη διαδικασία της κλωνοποίησης, 

εφαρµόζονταν οι οδηγίες του κατασκευαστή (pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector 

Systems, Promega) του φορέα κλωνοποίησης. Σε πολλά δείγµατα η νουκλεοτιδική 
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αλληλουχία που λαµβάνονταν ήταν αρκετά διαφοροποιηµένη και χρειαζόταν να 

επιβεβαιωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές γινόταν εξ’ αρχής νέα PCR και κατόπιν ο 

προσδιορισµός της αλληλουχίας του νέου προϊόντος.  

Ο προσδιορισµός των αλληλουχιών γινόταν σε αυτοµατοποιηµένη συσκευή 

αλληλούχισης (µοντέλο PE-ABI 377), ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Η συσκευή αυτή, προκειµένου να προσδιορίσει την αλληλουχία του προϊόντος της 

PCR, χρησιµοποιεί ειδικώς χρωµατισµένα νουκλεοτίδια. Όλες οι αντιδράσεις 

αλληλούχισης έγιναν από το τεχνικό προσωπικό του Γονιδιωµατικού Εργαστηρίου 

του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης (I.M.B.B. 

FO.R.T.H). 

Συνολικά προσδιορίστηκε η αλληλουχία του παρακάτω αριθµού ατόµων: 176 

για το cyt b, 132 για το 16S rRNA και 108 για το c-mos. Η επιλογή των παραπάνω 

ατόµων δεν έγινε τυχαία. Αρχικά αποφασίστηκε ότι το cyt b θα ήταν αυτό που θα 

καθοδηγούσε την ανάλυση, αφού πρόκειται για γονίδιο που έχει επανειληµµένως 

επιβεβαιώσει την ποιότητά του στη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων 

κοντινών εξελικτικά ειδών και είναι το µόνο από τα τρία γονίδια, λόγω του 

εξελικτικού του ρυθµού, που είναι σε θέση να µας αποκαλύψει σχέσεις σε 

διαπληθυσµιακό επίπεδο. Στην ουσία προσδιορίστηκε η αλληλουχία τουλάχιστον 

ενός ατόµου από κάθε πιθανό πληθυσµό του γένους Podarcis που είχαµε στη διάθεσή 

µας για το cyt b. Στη συνέχεια κάνοντας µια γρήγορη ανάλυση αυτών των δεδοµένων, 

εντοπίσαµε τις βασικές γενεαλογικές γραµµές µέσα σε κάθε είδος και επιλέξαµε έναν 

µικρότερο αριθµό ατόµων από κάθε γενεαλογία για να αλληλουχηθούν για το 16S 

rRNA. Ο αριθµός αυτός καθοριζόταν και από τη νουκλεοτιδική διαφοροποίηση που 

εµφάνιζαν οι αλληλουχίες του 16S rRNA. Κατόπιν, επαναλαµβάναµε µια γρήγορη 

ανάλυση των δεδοµένων του 16S rRNA και ελέγχαµε εάν η τοπολογία είχε 

ουσιαστική διαφορά από την αντίστοιχη του κυτοχρώµατος και συνεχίζαµε ανάλογα. 

Εάν υπήρχε διαφορά, προσθέταµε νέες αλληλουχίες στα δεδοµένα, µε σκοπό να 

ελέγξουµε εάν αυτή η διαφορά οφειλόταν στην έλλειψη κάποιων σηµαντικών 

απλοτύπων ή στο ότι όντως το 16S rRNA παρήγαγε διαφορετική, για κάποιο λόγο, 

τοπολογία και την οποία θα έπρεπε να ερµηνεύσουµε. Τέλος, λίγο µικρότερος σε 

σχέση µε το 16S rRNA ήταν ο αριθµός των ατόµων που αλληλουχήθηκαν για το c-

mos, δεδοµένου και της πολύ µικρότερης διαφοροποίησης που αναµένουµε να 

εµφανίσουν οι αλληλουχίες αυτού του µορίου.  
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2.2.8 Στοίχιση των αλληλουχιών 

Αφού έγινε προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του προϊόντος 

της PCR (sequencing), ακολούθησε η στοίχιση (alignment) των αλληλουχιών. 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. Συνεπώς, η στοίχιση των αλληλουχιών είναι µια 

διαδικασία ζωτικής σηµασίας για την εύρεση των πραγµατικών φυλογενετικών 

σχέσεων των υπό εξέταση ταξινοµικών µονάδων (Collins et al. 1994, Gatesy et al. 

1994). Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί µια σειρά από προγράµµατα τα οποία 

όµως, ανάλογα µε τις παραµέτρους που θα οριστούν εξ αρχής, µπορούν να 

οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσµατα (McClure et al. 1994). Αυτό είναι ιδιαίτερα 

γνωστό στα ριβοσωµικά γονίδια στα οποία είναι δυνατή η παρουσία κενών (gaps) 

µεταξύ των νουκλεοτιδίων, σε αντίθεση µε τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, 

όπου η παρουσία κενών είναι απαγορευµένη. Συνεπώς ενώ η στοίχιση κωδικών 

γονιδίων, όπως εδώ του cyt b και του c-mos, είναι απλή υπόθεση και θεωρητικά 

µπορεί να γίνει µε το µάτι, η στοίχιση των ριβοσωµικών γονιδίων, όπως εδώ του 16S 

rRNA, είναι µια δύσκολη διαδικασία και απαιτεί µεγάλη προσοχή από τον εκάστοτε 

ερευνητή. Σε µια ανασκόπηση των διαφόρων προγραµµάτων που υπάρχουν για τη 

στοίχιση αλληλουχιών, οι Hickson et al. (2000) καταλήγουν ότι ιδιαίτερη βαρύτητα 

για τη στοίχιση των αλληλουχιών έχει η παράµετρος του «κόστους κενού» (gap 

penalty) (Page & Holmes 1998). Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι, αφού δεν είναι 

δυνατόν να είναι εκ των προτέρων γνωστό το κόστος της εισαγωγής κενού σε µια 

στοίχιση, οι αλληλουχίες ριβoσωµικών γονιδίων πρέπει να χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής και, αν υπάρχει η δυνατότητα, να υποβοηθούνται από τη δευτεροταγή δοµή 

των µορίων και των συντηρηµένων τµηµάτων τους.  

Ακολουθώντας αυτή την πρακτική, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 

CLUSTAL X (Thompson et al. 1997), που αποτελεί αναβαθµισµένη έκδοση του 

CLUSTAL W (Thompson et al. 1994) και το οποίο κρίθηκε και ως ένα από τα 

καταλληλότερα για τη στοίχιση ριβοσωµικών αλληλουχιών στην ανασκόπηση των 

Hickson et al. (2000), για τη στοίχιση των αλληλουχιών του 16S rRNA, καθώς επίσης 

και για εκείνη των δύο άλλων σηµαντών (cyt b και c-mos). Κριτήριο για την καλή 

ποιότητα της διαδικασίας είναι η στοίχιση να είναι απόλυτη, χωρίς ενθέσεις ή 

ελλείψεις βάσεων, καθώς όπως προανέφερα, οι αλληλουχίες κωδικοποιούν τµήµα 

πρωτεϊνικού µορίου που έχουν σηµαντικό ρόλο στην κυτταρική λειτουργία. 
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2.2.5 Φυλογενετική ανάλυση  

2.2.5.1  Ανεξάρτητη ή/και Συνδυασµένη ανάλυση 

Η επιλογή µεταξύ των µεθόδων φυλογένεσης (για περισσότερες λεπτοµέρειες 

βλέπε Παράρτηµα ΙΙ) είναι αναπόφευκτη σε µερικές περιπτώσεις και θεωρητικά 

αφήνεται στην κρίση του εκάστοτε ερευνητή και στο χρόνο που διαθέτει. Εάν, για 

παράδειγµα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο στον 

υπολογισµό του δέντρου από αυτόν που µπορεί να έχει στην διάθεσή του, τότε θα 

προτιµήσει να εφαρµόσει µια σχετικά γρήγορη µέθοδο. Εάν όµως η ταχύτητα δεν 

είναι θέµα ή µε άλλα λόγια αν έχει στη διάθεσή του αρκετό χρόνο για να «τρέξει» τα 

δεδοµένα του, όπως συνέβη στην παρούσα περίπτωση, θα προτιµηθεί η ΜΣ για 

διάφορους λόγους. Πρώτον, υπάρχει µιρκή εµπιστοσύνη στην υποκείµενη παραδοχή 

της φειδωλότητας, ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που απαιτεί τα λιγότερα 

εξελικτικά βήµατα. Η παραδοχή αυτή υποδηλώνει µια αποδοτικότητα της εξελικτικής 

διαδικασίας, στην οποία έχω λίγη εµπιστοσύνη. ∆εύτερον, µπορεί πολύ εύκολα να 

εκτιµηθεί η αξιοπιστία του δέντρου χωρίς τη χρήση κάποιας δοκιµασίας τύπου 

bootstrap, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις είναι πρακτικά αδύνατη (π.χ. Μέγιστη 

Πιθανοφάνεια). Τρίτον, πολλοί ερευνητές νοιώθουν λίγο «άβολα» όταν βλέπουν µόνο 

ένα δέντρο, όπως αυτό που παράγει η µέθοδος της Σύνδεσης Γειτόνων, χωρίς να 

έχουν ιδέα κατά πόσο αυτό διαφέρει από τα άλλα δέντρα, τα οποία θα µπορούσε να 

είναι εξίσου καλά. Τέταρτον, η µέθοδος της φειδωλότητας δεν επιτρέπει να έχουµε 

µήκη κλάδων στα παραγόµενα δέντρα, ενώ η ΜΣ µε τον τρόπο που εκτελείται από το 

πρόγραµµα MrBayes, το επιτρέπει. Φυσικά, αν η τεχνολογία των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών φτάσει σε επίπεδο που να επιτρέπει σε ικανοποιητικό χρόνο την 

εκπόνηση µιας ανάλυσης ΜΠ, τότε σαφέστατα η επιλογή αυτής της µεθόδου είναι η 

πλέον ενδεδειγµένη, αφού εξετάζει όλα τα πιθανά δέντρα και όχι µέρος αυτών, όπως 

η ΜΣ. Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν καθολικές 

απόψεις και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν ως οι γενικές απόψεις ή 

εισηγήσεις που θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του στην επιλογή µεθόδου εκτίµησης 

των φυλογενετικών σχέσεων των ειδών. 

Βάσει του συνόλου των δεδοµένων που είχα στη διάθεσή µου έγινε εφαρµογή 

µιας ανεξάρτητης ανάλυσης για το καθένα από τα τρία γονίδια που µελετήθηκαν και, 

στη συνέχεια, συνδυασµένη ανάλυση χρησιµοποιώντας εκείνα τα δεδοµένα (γονίδια), 

που η κατάλληλη στατιστική δοκιµασία (Incongruence Length Test: Farris et al. 
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1995) δεν υποδείκνυε αντίθεση στο φυλογενετικό σήµα µε τη βοήθεια του 

φυλογενετικού προγράµµατος PAUP (v.4.0b10, Swofford 2002). 

 

2.3.2.7 Έλεγχος ποιότητας φυλογενετικού σήµατος και οµοπλασίας 

Για κάθε γονίδιο χωριστά υπολογίστηκε ο απόλυτος αριθµός των 

µεταπτώσεων και των µεταστροφών που παρουσιάζονται µεταξύ κάθε ζεύγους 

αλληλουχιών, προκειµένου να εκτιµηθεί κατά πόσο τα δεδοµένα εµφανίζουν κορεσµό 

υποκαταστάσεων µέσω του γραφήµατος του λόγου των µεταπτώσεων προς τις 

µεταστροφές σε συνάρτηση µε τη γενετική απόσταση p. Παράλληλα κατασκευάστηκε 

το διάγραµµα παρατηρούµενων αποστάσεων (adjusted character distances) ως προς 

τις εκτιµώµενες αποστάσεις (patristic distances), όπως αυτές προέκυψαν από την 

ανάλυση φειδωλότητας µε το φυλογενετικό πρόγραµµα PAUP (v.4.0b10, Swofford 

2002). Για την κατασκευή των διαγραµµάτων διασποράς χρησιµοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο Excel. 

Στη συνέχεια προκειµένου να διαπιστωθεί αν οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες 

ενσωµάτωναν σηµαντικό ποσοστό φυλογενετικής πληροφορίας, κατασκευάστηκαν 

1.000.000 τυχαία δένδρα µε τη βοήθεια του φυλογενετικού προγράµµατος PAUP 

(v.4.0b10, Swofford 2002). Η ασυµµετρία (g1) της κατανοµής του µήκους των 

δένδρων υπολογίστηκε και η τιµή της συγκρίθηκε µε αυτές που περιγράφονται στη 

δοκιµασία των Hillis & Huelsenbeck (1992). 

 

2.3.2.8 Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου εξέλιξης 

Για την επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου εξέλιξης (νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης) εφαρµόστηκε η δοκιµασία του λόγου των πιθανοφανειών 

(Likelihood Ratio Test, LRT) και η αντίστοιχη του κριτηρίου της ελάχιστης 

πληροφορίας (Akaike Information Criterion, AIC) µε τη βοήθεια του υπολογιστικού 

προγράµµατος ModelTest (v. 3.5, Posada & Crandall 1998) και του PAUP (v.4.0b10, 

Swofford 2002), το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα σε 56 διαφορετικά 

µοντέλα ποιο είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα µε το αντίστοιχο σύνολο των 

αλληλουχιών. 

 

2.3.2.9 Εκτίµηση γενετικών αποστάσεων 

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

τo µοντέλο Τamura-Nei (Tamura & Nei 1993), µε τη βοήθεια των φυλογενετικών 
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προγραµµάτων MEGA (v 2.1, Kumar et al. 2001) και PAUP (v.4.0b10, Swofford 

2002). 

 

2.3.2.10 Μέθοδοι φυλογενετικής ανάλυσης και στατιστικός έλεγχος των 

παραγόµενων δέντρων 

Το σύνολο των δεδοµένων (τα τρία γονίδια ανεξάρτητα, αλλά και οι πιθανοί 

συνδυασµοί αυτών) υποβλήθηκαν σε ανάλυση Σύνδεσης Γειτόνων (Neighbor-

Joining), Μέγιστης Φειδωλότητας (Maximum Parsimony), Μέγιστης Πιθανοφάνειας 

(Maximum Likelihood) και Μπεϋζιανή Συµπερασµατολογία. Στη ΜΣ «αναλύθηκαν» 

4 ανεξάρτητες αλυσίδες µε 107 επαναλήψεις (γενεές) σε κάθε αλυσίδα, οι πρώτες 105 

εκ των οποίων αγνοήθηκαν ως περίοδος burn-in. Όλα τα φυλογενετικά δένδρα, πλην 

του ΜΣ, εξετάστηκαν ως προς τη στατιστική τους ισχύ µε τη δοκιµασία bootstrap. Το 

πλήθος των ψευδοδειγµάτων στη δοκιµασία bootstrap ήταν 1.000 σε όλες τις 

µεθόδους εκτός της ΜΠ, όπου ο αριθµός των ψευδοδειγµάτων περιορίστηκε στα 100 

για καθαρά υπολογιστικούς λόγους. Τα φυλογενετικά προγράµµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτόν ήταν τα MEGA (v 2.1, Kumar et al. 2001), 

PAUP (v.4.0b10, Swofford 2002) και MrBayes (v. 3.0B4 Ronquist & Huelsenbeck 

2003). 

Ως εξωοµάδες στην παραπάνω ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν αντίστοιχες 

αλληλουχίες του είδους Lacerta andreasnkyi, το οποίο βάσει µορφολογικών κυρίως 

δεδοµένων θεωρείται ο πιο κοντινός συγγενής του γένους Podarcis (Arnold 1973), 

καθώς και δύο πιο αποµακρυσµένα εξελικτικά ταξινοµικά είδη του γένους Gallotia, 

που όµως ανήκουν στην ίδια οικογένεια (Lacertidae). Παράλληλα στην ανάλυση 

συµπεριλήφθηκε και το είδος P. sicula, το οποίο κατανέµεται στην Ιταλία και φθάνει 

µέχρι τις ∆αλµατικές ακτές. Σκοπός αυτού είναι αφενός να ελεγχθεί εκ νέου η 

µονοφυλετικότητα του γένους, προσθέτοντας και ένα είδος εκτός της Ελλάδος, αλλά 

και να διαπιστωθεί εάν όντως συνιστά αδελφή οµάδα µε το είδος P. muralis, όπως 

έχει διατυπωθεί από τον Harris & Arnold (1999) ανεξάρτητα της προέλευσης των 

ατόµων του τελευταίου είδους. Στα πλαίσια αυτά έγινε αλληλούχηση του ατόµου της 

P. sicula από την περιοχή Gribilmana της Σικελίας (δείγµα 133 του παραρτήµατος Ι) 

για το γονίδιο του κυτοχρώµατος β, οπότε συµπεριλαµβανοµένου και αυτού ο 

αριθµός των ατόµων για τα οποία προσδιορίστηκε η αλληλουχία του cyt b ήταν 176.  
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Οι κωδικοί αριθµοί των παραπάνω αλληλουχιών που αντλήθηκαν από τη βάση 

των γενετικών δεδοµένων GenBank είναι: α) για το P. sicula (για το cyt b - AY1850-

94, 95: Pondar et al. unpub. data, AF206531: Fu 2000, AF133455: Harris & Arnold 

1999, AF486234: Poulakakis et al. 2003 και για το 16S rRNA - AY1850-96, 97: 

Pondar et al. unpub. data), β) για το L. andreasnkyi (για το cyt b – AF206537: Fu 

2000, για το 16S rRNA – AF206603: Fu 2000 και για το c-mos – AF211203: Brehm 

et al. unpub. data), γ) για το G. galloti (για το cyt b – AF439946: Rando et al. unpub. 

data, για το 16S rRNA – AF019651: Rando et al. unpub. data και για το c-mos – 

AF435100: Maca-Mayer et al. unpub. data) και δ) για το G. stehlini (για το cyt b – 

AF439949: Rando et al. unpub. data, για το 16S rRNA – AF149936: Beyerlein & 

Mayer 1999 και για το c-mos – AF435108: Maca-Mayer et al. unpub. data). 

 

2.3.2.11 Έλεγχος της οµοιογένειας του εξελικτικού ρυθµού 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή (κεφάλαιο 1) για την ύπαρξη ή όχι του 

µοριακού ρολογιού, η πλέον αποδεκτή άποψη είναι ότι σαφέστατα δεν υφίσταται η 

ύπαρξη ενός παγκόσµιου µοριακού ρολογιού, όµως κάλλιστα µπορούµε να 

αναφερθούµε σε µοριακό ρολόι που χτυπάει αµερόληπτα για µία οµάδα εξελικτικά 

συγγενικών ειδών. Πρακτικά, ο ρυθµός υποκατάστασης των νουκλεοτιδίων ή των 

αµινοξέων δεν µπορεί να είναι ίδιος για όλες τις εξελικτικές γραµµές. Εποµένως, 

µελετώντας µεγάλο αριθµό νουλεοτιδικών ή αµινοξικών θέσεων που απέχουν µεταξύ 

τους αρκετά, σχεδόν πάντα θα µπορεί να ανιχνευτεί διαφορά στον εξελικτικό ρυθµό. 

Ωστόσο, όταν µελετώνται σχετικά συγγενικές αλληλουχίες, η ετερογένεια στο ρυθµό 

διαφοροποίησης δεν έχει µεγάλο εύρος (Takezaki et al. 1995). Ο σταθερός 

εξελικτικός ρυθµός των µελετούµενων αλληλουχιών είναι και µια από τις παραδοχές 

όλων των φυλογενετικών µεθόδων, όµως δυστυχώς δεν δείχνουν όλες την ίδια ανοχή 

όταν αυτή η συνθήκη παραβιάζεται (Nei & Kumar 2000).  

Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι στατιστικοί τρόποι για τον έλεγχο 

είτε του αν µια γενεαλογική γραµµή εξελίσσεται µε τον ίδιο ή διαφορετικό ρυθµό σε 

σχέση µε κάποια άλλη είτε της οµοιογένειας ή όχι του εξελικτικού ρυθµού σε ένα 

σύνολο εξεταζόµενων αλληλουχιών. Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος επιτυγχάνεται 

µε τους Ελέγχους Σχετικού Ρυθµού (Relative Rate Test). Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν το Relative Rate Test των Margoliash (1963) και Sarish & Wilson (1973) 

και ο µη παραµετρικός έλεγχος σχετικού ρυθµού (Gu & Li 1992, Tajima 1993). Αυτή 
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η προσέγγιση δεν λαµβάνει υπόψη κάποιο συγκεκριµένο µοντέλο και έτσι αγνοεί τις 

πολλαπλές υποκαταστάσεις, οι οποίες αλλοιώνουν την εικόνα των παρατηρούµενων 

αλλαγών. Στη δεύτερη περίπτωση, αντίθετα, χρησιµοποιούνται οι Έλεγχοι 

Ετερογένειας του Ρυθµού (Rate Heterogeneity Tests). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

τα Two-Cluster test και το Branch-length test των Takezaki et al. (1995) και ο έλεγχος 

του λόγου των πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Test, Felsenstein 1981, 1988). 

Για τον έλεγχο της οµοιογένειας του εξελικτικού ρυθµού µέσα στους κλάδους 

του γένους Podarcis εφαρµόστηκε η δοκιµασία του λόγου των πιθανοφανειών 

(Likelihood Ratio Test, LRT) µε τη βοήθεια του φυλογενετικού προγράµµατος PAUP 

(v.4.0b10, Swofford 2002), η µη παραµετρική δοκιµασία του Tajima’s Relative Rate 

Test (Tajima 1993) που είναι ενσωµατωµένη στο πρόγραµµα MEGA (Kumar et al. 

2001), καθώς και ο έλεγχος του σχετικού ρυθµού δύο οµάδων (two cluster relative 

rate test των Takezaki, Rzhetsky & Nei (1995) που είναι ενσωµατωµένος στο 

πρόγραµµα Phyltest 2.0 του Kumar.  

Συνολικά τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην διατριβή είναι α) 

Sequencher (v.4.02), β) Chromas (v.1.45), γ) ClustalW (v.1.83), δ) MEGA (v.2), ε) 

Collapse (http://www.daimi.au.dk/~biopv/research/bioinformatics/collapse.php), στ) 

PAUP (v. 4.0b10), ζ) MrBayes (v. 3.0B4), η) ModelTest (v.3), θ) TreeView (v. 1.6.6), 

ι) Phyltest (v. 2.0). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1 Γενικά στοιχεία για τις αλληλουχίες που λήφθηκαν 
Για τη διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών των ειδών του γένους 

Podarcis στον ελληνικό χώρο, χρησιµοποιήθηκαν 3 µοριακοί δείκτες (γονίδια): 1) 

τµήµα του µιτοχονδριακού γονιδίου του κυτοχρώµατος β (cyt b), 2) τµήµα του 

µιτοχονδριακού γονιδίου της µεγάλης ριβοσωµικής υποµονάδας (16S rRNA) και 3) 

τµήµα του πυρηνικού γονιδίου (c-mos), που κωδικοποιεί µια κινάση που εµπλέκεται 

στην ανάπτυξη των γαµετικών κυττάρων. Συνολικά, αλληλουχήθηκαν 176 άτοµα για 

το cyt b, 132 άτοµα για το 16S rRNA και 108 άτοµα για το γονίδιο c-mos. 

 

3.1.1 Κυτόχρωµα β 

3.1.1.1 Νουκλεοτιδική σύσταση και έλεγχος οµοπλασίας 

Η ανάλυση των 175 νέων αλληλουχιών του κυτοχρώµατος β, που ελήφθησαν 

στην παρούσα µελέτη (εξαιρείται η αλληλουχία του P. sicula από τη Σικελία, αφού 

δεν περιλαµβάνεται στα είδη των Βαλκανίων), αποκάλυψε 142 διαφορετικούς 

απλοτύπους (πίνακας 3.1). Το µήκος των αλληλουχιών αυτών κυµαίνεται από 300 

έως 412 ζεύγη βάσεων (bp) και όπως ήταν αναµενόµενο, αφού πρόκειται για κωδική 

περιοχή, δεν περιέχουν ελλείψεις (deletions), προσθήκες (insertions) και κωδικόνια 

λήξης της πρωτεϊνοσύνθεσης (stop codons). 

 

Πίνακας 3.1: Οι 175 νέες αλληλουχίες του cyt b που ελήφθησαν στη διάρκεια της 

παρούσης µελέτης, όπου φαίνεται ο αριθµός των ατόµων και ο αντίστοιχος των 

απλοτύπων για τα 7 είδη Podarcis που εντοπίζονται στη Βαλκανική χερσόνησο. 

Είδη Αριθµός ατόµων  Αριθµός απλοτύπων 

P. erhardii 102 80 

P. peloponnesiaca 10 8 

P. taurica 25 21 

P. milensis 2 2 

P. gaigeae 11 7 

P. melisellensis 1 1 

P. muralis 24 24 
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Η µέση νουκλεοτιδική σύσταση των παραπάνω αλληλουχιών είναι θυµίνη (Τ) 

32,4%, κυτοσίνη (C) 27,6%, αδενίνη (Α) 26,7% και γουανίνη (G) 13,2% (Πίνακας 

3.2). Η νουκλεοτιδική σύσταση εµφανίζει, όπως φαίνεται και από τον προηγούµενο 

πίνακα, ισχυρή µεροληψία ως προς τη γουανίνη (Bias C του 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, McGuire & 

Heang 2001, Lenk et al. 2001, Surget-Groba et al. 2001). Η συχνότητα της G είναι 

πολύ µικρή (13,2%), ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων βάσεων (A, T και C) είναι 

σχετικά παρόµοια και κυµαίνονται από 26,7 έως 32,4%. Μεγαλύτερη µεροληψία 

παρατηρείται στη δεύτερη και κυρίως στην τρίτη θέση του κωδικονίου. Η συχνότητα 

της γουανίνης στην πρώτη θέση είναι 21,2%, στη δεύτερη είναι 17%, ενώ είναι 

σηµαντικά µικρότερη στην τρίτη θέση του κωδικονίου (1,7%). Η µικρότερη 

ποικιλότητα (µέση σταθερή απόκλιση=0,99) παρατηρείται, όπως άλλωστε ήταν 

αναµενόµενο, στη δεύτερη θέση του κωδικονίου. Τέλος, το πρότυπο της διακύµανσης 

σε κάθε θέση δεν διαφέρει στατιστικά από άτοµο σε άτοµο, όπως αποδεικνύει τόσο η 

χαµηλή τιµή της µέσης σταθερής απόκλισης όσο και η τιµή του ελέγχου χ2 για την 

οµοιογένεια της κατανοµής των διαφορετικών ειδών βάσεων σε κάθε θέση για όλα τα 

άτοµα (πίνακας συνάφειας 174x12, χ2=1418.07, df=1903). 

Οι πραγµατικές εξελικτικές σχέσεις των υπό εξέταση αλληλουχιών µπορεί να 

µην αποκαλυφθούν εάν οι νουκλεοτιδικές θέσεις έχουν κορεστεί από πολλαπλές 

υποκαταστάσεις (Swofford et al. 1996). Στο mtDNA των ζώων, ο ρυθµός που 

συµβαίνουν µεταπτώσεις είναι µεγαλύτερος από εκείνου των µεταστροφών. Έτσι, 

αρχικά, ο λόγος µεταπτώσεων προς µεταστροφές (R) είναι υψηλός, ενώ όσο αυξάνει 

η γενετική απόσταση των αλληλουχιών, ο λόγος µειώνεται, µέχρι να σταθεροποιηθεί 

σε ένα πλατώ (περιοχή κόρου διαγράµµατος) µεταξύ των τιµών 0,4-0,5. Αρχικά, οι 

µεταστροφές συσσωρεύονται γραµµικά σε σχέση µε τη γενετική απόσταση των 

αλληλουχιών, αλλά γρήγορα, λόγω πολλαπλών υποκαταστάσεων στην ίδια θέση, 

παρατηρείται κορεσµός. Αντίθετα, οι µεταστροφές συσσωρεύονται µε µικρότερο 

ρυθµό και η συσσώρευσή τους είναι γραµµική ακόµα και για µεγάλες γενετικές 

αποστάσεις. Προκειµένου να ελεγχθεί ο βαθµός κορεσµού των αλληλουχιών σε 

νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις, κατασκευάστηκε για το σύνολο των αλληλουχιών 

του cyt b, διάγραµµα του αριθµού των µεταπτώσεων και των µεταστροφών 

συναρτήσει της γενετικής απόστασης p. 
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Πίνακας 3.2: Μέση συχνότητα των νουκλεοτιδίων ανά κωδικονιακή θέση και στο 

σύνολο της αλληλουχίας για όλες τις υπο εξέταση αλληλουχίες, και ο δείκτης 

µεροληψίας C. 

Θέση 

Νουκλεοτίδια Πρώτη ∆εύτερη Τρίτη 
Μέση 
τιµή 

A 26,1 21,7 33.6 26,7 

T 28,3 38,4 30,3 32,4 

C 24,4 23,0 35,6 27,6 

G 21,2 17,0 1,70 13,2 

∆είκτης µεροληψίας 0,058 0,178 0,319 ---- 

Σταθερή απόκλιση 1,78 0,99 2,93 ---- 

Σηµείωση. Ο δείκτης µεροληψίας νουκλεοτιδικής σύστασης (Compositional bias index) δίνεται από το 

µαθηµατικό τύπο C=(2/3)Σ |ci – 0.25|, όπου C είναι ο δείκτης µεροληψίας νουκλεοτιδικής σύστασης 

(compositional bias index) και ci η συχνότητα της ith βάσης (Irwin et al. 1991). 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κορεσµού απεικονίζονται στην εικόνα 3.1. Ο 

συντελεστής συσχέτισης r (Sokal & Rohlf, 1995) που χρησιµοποιήθηκε για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι κατά ζεύγη µεταπτώσεις και µεταστροφές συσχετίζονται µε 

τη γενετική απόσταση, έχει τιµή r2=0,78 και r2=0,94 για τις µεταπτώσεις (Ts) και τις 

µεταστροφές (Tv) αντίστοιχα, δηλώνοντας την ύπαρξη κορεσµού στις µεταπτώσεις 

στα µεγάλα επίπεδα γενετικής απόστασης. Όπως φαίνεται και από τα διαγράµµατα 

της ανάλυσης κορεσµού των υποκαταστάσεων, τόσο οι µεταπτώσεις όσο και οι 

µεταστροφές συσσωρεύονται σχεδόν γραµµικά µε την αύξηση της γενετικής 

απόστασης όταν αναφερόµαστε στα υπό εξέταση είδη Podarcis (ενδοοµάδα), αλλά οι 

µεταπτώσεις εµφανίζουν κορεσµό όταν γίνεται η σύγκριση µεταξύ των ειδών 

Podarcis και των µελών της εξωοµάδας (Lacerta και Gallotia), όπου ο αριθµός των 

µεταπτώσεων δεν παραµένει σταθερός ανεξάρτητα από την αύξηση της γενετικής 

απόστασης. Ο κορεσµός των µεταπτώσεων (Ts) γίνεται πιο προφανής σε γενετικές 

αποστάσεις µεγαλύτερες του 18%, τιµή που είναι σύµφωνη µε το πρότυπο που 

παρατηρείται στις περισσότερες οµάδες των σπονδυλωτών µε αντίστοιχα επίπεδα 

διαφοροποίησης στο cyt b, π.χ. θηλαστικά (Irwin et al. 1991). Παράλληλα 
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κατασκευάστηκε το διάγραµµα παρατηρούµενων αποστάσεων (adjusted character 

distances) ως προς τις εκτιµώµενες αποστάσεις (patristic distances) που προέκυψαν 

από ανάλυση φειδωλότητας µε το πρόγραµµα PAUP 4.0. Όπως φαίνεται στην εικόνα 

3.2, η καµπύλη προσεγγίζει αρχικά τη διαγώνιο αλλά στη συνέχεια αποκλίνει από 

αυτή και σχηµατίζει οροφή (πλατώ), γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει µικρός 

βαθµός οµοπλασίας. 

Σε γενικές γραµµές, η οµοιότητα που παρατηρείται στον αριθµό και την 

κατανοµή των µεταπτώσεων και των µεταστροφών, η απουσία κωδικονίων λήξης, η 

παρουσία ισχυρής µεροληψίας της ελαφριάς αλυσίδας ως προς τη συχνότητα της 

γουανίνης, είναι στοιχεία που εισηγούνται ότι το τµήµα αυτό του γονιδίου είναι 

µιτοχονδριακής προέλευσης και όχι πυρηνικής (π.χ. ψευδογονίδιο) και είναι 

συγκρίσιµα µε ό,τι παρατηρείται στην οικογένεια των Lacertidae γενικότερα (Harris 

& Sá-Sousa 2002). 

 
Εικόνα 3.1: (Α) Αριθµός µεταπτώσεων (Ts) και µεταστροφών (Tv) συναρτήσει 

της γενετικής απόστασης p για όλες τις θέσεις των κωδικονίων του cyt b. (Β) 

Αριθµός µεταπτώσεων (Ts) συναρτήσει της γενετικής απόστασης p για κάθε θέση 

(1η, 2η και 3η) των κωδικονίων του cyt b. Κάθε σηµείο αντιπροσωπεύει µια ανά 

ζεύγος σύγκριση µεταξύ των ταξινοµικών οµάδων.  
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Εικόνα 3.2: ∆ιάγραµµα συσχέτισης παρατηρούµενων (observed) προς 

εκτιµώµενες (patristic) γενετικές αποστάσεις, µε βάση ανάλυση φειδωλότητας των 

δεδοµένων µε το PAUP 4.0.  

 

3.1.1.2 Εκτίµηση γενετικών αποστάσεων 

Οι γενετικές αποστάσεις µεταξύ των υπό εξέταση αλληλουχιών εκτιµήθηκαν 

µε βάση το µοντέλο των Tamura & Nei (Tamura & Nei 1993) µε τη βοήθεια του 

φυλογενετικού προγράµµατος MEGA (Kumar et al. 2001). Για λόγους απλότητας 

στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων, χωρίς όµως να χάνεται η δυνατότητα 

σύγκρισης µε αντίστοιχες µελέτες, θα παρουσιαστούν περιληπτικά α) οι αποστάσεις 

µεταξύ των υπό εξέταση ειδών του γένους Podarcis, βάσει της τρέχουσας 

συστηµατικής κατάταξης αυτών (πίνακας 3.3) και β) οι αποστάσεις µεταξύ των 

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

προέλευσης των ατόµων (πίνακας 3.4). Σε γενικές γραµµές οι αποστάσεις 

κυµαίνονται από 0%, όταν η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε άτοµα του ίδιου είδους και 

του ίδιου ή κοντινών σχετικά πληθυσµών (π.χ. η απόσταση µεταξύ των ατόµων του 

P. erhardii από τις Μένιες και τον Κάµπο Χανίων ), έως 25,2% όταν η σύγκριση 

γίνεται ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικών ειδών (π.χ. P. gaigeae και P. muralis), ενώ 

υπερβαίνει το 32% όταν στις αναλύσεις συµπεριλαµβάνονται και τα µέλη που έχουν 

χρησιµοποιηθεί ως εξωοµάδα (Lacerta και Gallotia). Η µέση γενετική απόσταση 
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εντός του γένους Podarcis είναι 14,1%, ενώ η διαφοροποίηση εντός των ειδών 

κυµαίνεται από 0,5 (π.χ. P. gaigeae) έως 10,4% (P. erhardii). 

 

Πίνακας 3.3: Οι εκτιµώµενες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των ειδών που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µε βάση το µοντέλο των Tamura & Nei για 

τις αλληλουχίες του κυτοχρώµατος β. 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) P. erhardii (10,5)         

2) P. peloponnesiaca 11,6 (3,1)        

3) P. taurica 16,2 17,1 (7,2)       

4) P. milensis 16,5 17,0 12,5 (1,5)      

5) P. gaigeae 18,0 18,2 13,1 11,4 (0,5)     

6) P. melisellensis 17,3 18,8 13,7 12,2 12,4 (4,7)    

7) P. muralis 15,6 16,7 16,2 18,1 18,9 16,9 (3,7)   

8) P. sicula 17,4 19,0 16,6 17,8 17,9 14,6 16,0 (8,0)  

9) Outgroup 25,6 27,6 25,9 26,3 26,3 26,3 27,4 26,4 (----) 

 

Η µικρότερη γενετική απόσταση σε επίπεδο ειδών παρατηρείται µεταξύ των 

ειδών P. gaigeae και P. milensis (11,4%) και µεταξύ των ειδών P. erhardii και P. 

peloponnesiaca (11,6%), ενώ η µεγαλύτερη, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τα είδη που 

απαντούν στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου, είναι µεταξύ των ειδών P. muralis 

και P. gaigeae (18.9%) και µεταξύ των ειδών P. peloponnesiaca και P. melisellensis 

(18,8%). 

Όσον αφορά τώρα τις γενετικές αποστάσεις που παρατηρούνται µεταξύ των 

οµάδων που καθορίστηκαν βάσει του είδους και της γεωγραφικής προέλευσης των 

ατόµων, διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ οµάδων των ίδιων ειδών, 

γεγονός που δεν συµβαδίζει µε την τρέχουσα ταξινοµική κατάταξη των ειδών 

(πίνακας 3.4). Για παράδειγµα, η γενετική απόσταση των απλοτύπων της Κρήτης και 

του Ποριού, που ανήκουν στο είδος P. erhardii, από τους απλότυπους της 

Πελοποννήσου (P. peloponnesiaca) είναι µικρότερη (8,0 και 7,7% αντίστοιχα) από 

την αντίστοιχη απόσταση των πρώτων από τους απλότυπους του ίδιου είδους (P. 

erhardii) των Κυκλάδων και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας (>13.1%). 

Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί και η P. taurica, όπου οι αποστάσεις της οµάδας των 
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απλοτύπων της ΒΑ Ελλάδας και της Θασοπούλας από τις δύο άλλες οµάδες του 

είδους (Ιόνια νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα) είναι ισοδύναµες ή και µεγαλύτερες 

(12,9 και 11,8% αντίστοιχα) από τις αποστάσεις που εµφανίζουν τα είδη P. gaigeae, 

P. milensis και P. melisellensis µεταξύ τους (11,4-12,4%). 

 

Πίνακας 3.4: Οι εκτιµώµενες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των οµάδων, όπως 

αυτές καθορίζονται από το είδος του οργανισµού και τη γεωγραφική προέλευση 

των ατόµων που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µε βάση το µοντέλο των 

Tamura & Nei για τις αλληλουχίες του κυτοχρώµατος β. Στη διαγώνιο οι τιµές 

αντιπροσωπεύουν την εντός των οµάδων διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει 

του ίδιου µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. 

 
 

3.1.1.3 Φυλογενετικές αναλύσεις 

Για τη φυλογενετική ανάλυση των αλληλουχιών του cyt b χρησιµοποιήθηκε 

ένα σύνολο 206 διαφορετικών αλληλουχιών. Από το σύνολο αυτών των 

αλληλουχιών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που χρησιµοποιήθηκαν ως 

εξωοµάδες, οι 173 είναι µοναδικές (διαφορετικοί απλότυποι). Συνολικά 

ευθυγραµµίστηκαν 412 ζεύγη βάσεων (bp), από το σύνολο των οποίων, λαµβάνοντας 

υπόψη µόνο τους απλότυπους της ενδοοµάδας, οι 170 (41,26%) είναι πολυµορφικές 

και οι 158 (38,35%) είναι πληροφοριακές σύµφωνα µε το κριτήριο της φειδωλότητας. 

Τα αντίστοιχα νούµερα, όταν συµπεριληφθούν και τα άτοµα της εξωοµάδας είναι 183 

(44,42%) και 163 (39,5%) αντίστοιχα. 

Για την εκτίµηση της ύπαρξης ή όχι φυλογενετικού σήµατος στο παραπάνω 

σύνολο των αλληλουχιών, πραγµατοποιήθηκε δοκιµασία των Hillis & Huelsenbeck 

(1992). Η παράµετρος g1 στην οποία στηρίζεται η δοκιµασία αυτή, αποτελεί εκτίµηση 
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της ασυµµετρίας της κατανοµής του µήκους των δέντρων και υπολογίστηκε µε το 

πρόγραµµα PAUP (106 τυχαία δένδρα) και ανέρχεται σε -0,427. Συγκρίνοντας την 

τιµή αυτή µε τις τιµές που παρατίθενται στην εργασία των Hillis & Huelsenbeck 

(1992), διαπιστώνεται ότι είναι αρκετά υψηλή. Θεωρητικά λοιπόν, το σύνολο των 

αλληλουχιών του κυτοχρώµατος β περιέχει πολύ σηµαντικό ποσό φυλογενετικής 

πληροφορίας (p < 0,01, Hillis & Huelsenbeck, 1992). 

Στην ανάλυση της Σύνδεσης-Γειτόνων (Neighbor-Joining, NJ) δοκιµάστηκαν 

διάφορες µέθοδοι εκτίµησης γενετικών αποστάσεων, από απλές (p-distance, Jukes-

Cantor και Kimura-two-parameter) µέχρι πιο σύνθετες (Tamura-Nei µε παράµετρο γ, 

GTR, GTR+I+G) και σε όλες τις περιπτώσεις παράγονταν ένα δέντρο µε 

πανοµοιότυπη τοπολογία, το οποίο δίνεται στην εικόνα 3.3. Η αξιοπιστία των κλάδων 

ελέγχτηκε µε δοκιµασία bootstrap, πραγµατοποιώντας 1000 επαναλήψεις 

(ψευδοαντίγραφα του πρωτότυπου συνόλου δεδοµένων).  

Η µη σταθµισµένη, όσον αφορά τους χαρακτήρες, ανάλυση µέγιστης 

φειδωλότητας (Maximum Parsimony, MP) των 163 πληροφοριακών θέσεων (158 για 

την ενδοοµάδα) έδωσε περισσότερα από 10.000 εξίσου φειδωλά δέντρα, το µήκος 

των οποίων είναι 884 εξελικτικά βήµατα (ΗΙ=0,45, RI=0,905) (εικόνα 3.4). Ο 

µεγάλος αριθµός των παραγόµενων δέντρων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

τοποθέτηση των τελικών κλάδων και ιδιαίτερα των ατόµων που ανήκουν στο ίδιο 

είδος και προέρχονται από τον ίδιο ή από κοντινούς γεωγραφικά πληθυσµούς, όπως 

τα άτοµα των πληθυσµών της δυτικής Κρήτης. Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των 

κλάδων έγινε µέσω της ανάλυσης bootstrap (1000 επαναλήψεις). 

Η ορθότητα των δενδρογραµµάτων που παράγει η µέθοδος της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood, ML) εξαρτάται από την επιλογή του 

κατάλληλου µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Συνεπώς, το πρώτο βήµα 

στην ανάλυση της ΜΠ είναι η επιλογή ενός κατάλληλου, βάσει των δεδοµένων, 

µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Το προεπιλεγµένο µοντέλο που 

χρησιµοποιεί το PAUP είναι το µοντέλο HKY (Hasegawa-Kishino-Yano) (Hasegawa 

et. al. 1985), το οποίο ορίζει ότι η αναλογία µεταπτώσεων προς µεταστροφές είναι ίση 

µε 2. Ωστόσο, το µοντέλο αυτό δεν δύναται να ταιριάζει πάντα στα σύνολα των 

δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στις διάφορες φυλογενετικές αναλύσεις, ούτε 

µπορεί να χρησιµοποιείται χωρίς εκ των προτέρων κρίση. Αν και υπάρχουν αρκετές 

«χειροκίνητες» τεχνικές για την επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου 

υποκατάστασης (Swofford & Sullivan 2003), θεωρείται ότι ο αυτοµατοποιηµένος 
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τρόπος επιλογής των Posada & Crandall (1998), µε τη βοήθεια του προγράµµατος 

ModelTest, είναι ιδιαιτέρα αποδοτικός, γρήγορος και εύκολα εφαρµόσιµος. Βάσει 

αυτού, το µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που ταιριάζει καλύτερα στα 

δεδοµένα, είναι το Γενικευµένο Αντιστρεπτό Μοντέλο (GTR) (-lnL=4823,2788) µε 

ποσοστό αµετάβλητων νουκλεοτιδικών θέσεων Ι=0,4896 και παράµετρο γάµµα για 

τις µεταβλητές θέσεις α=1,1837. Οι συχνότητες των νουκλεοτιδίων για τις 

µεταβλητές θέσεις είναι Α=0,3019, C=0,314, G=0,1004 και T=0,2842 και οι ρυθµοί 

υποκαταστάσεων µεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδίων είναι [A-C]=0,5191, [A-

G]=4,8756, [A-T]=0,4030, [C-G]=0,809, [C-T]=5,5853, [G-T]=1,0000.  

Οι παράµετροι αυτές ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα PAUP για την 

εκπόνηση της ανάλυσης της ΜΠ. Για την αναζήτηση του δένδρου µε τη µεγαλύτερη 

πιθανότητα χρησιµοποιήθηκε η ευρετική µέθοδος αναζήτησης µε τη χρήση του 

αλγορίθµου αναδιάταξης κλάδων tree bisection and reconnection (TBR). Το αρχικό 

δέντρο προέκυψε µε διαδοχική προσθήκη των αλληλουχιών. Το δέντρο µε τη 

µεγαλύτερη τιµή πιθανοφάνειας είχε τιµή -lnL=4508,64 και δίνεται στην εικόνα 3.5. 

Επειδή η µέθοδος ΜΠ είναι, υπολογιστικά, πολύ χρονοβόρα, η αξιοπιστία των 

κλάδων εκτιµήθηκε πραγµατοποιώντας µόλις 100 επαναλήψεις bootstrap, µε τη 

χρήση του ίδιου αλγόριθµου αναζήτησης όπως προηγουµένως και θέτοντας χρονικό 

περιορισµό 1 ώρας για κάθε επανάληψη. 

Τέλος, η ανάλυση της Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας (Bayesian Inference, 

BI) οδήγησε σε ίδιες τοπολογίες κατά τη διάρκεια των 4 ανεξάρτητων εφαρµογών, αν 

και οι εκ των υστέρων πιθανότητες για κάποιους κόµβους ήταν ελάχιστα 

διαφορετικές (εικόνα 3.5). Η εικόνα απεικονίζει το δέντρο που αποτελεί το 

συναινετικό δέντρο (50% majority rule tree) των 9*104 δέντρων που απέµειναν µετά 

την απόρριψη των πρώτων 10.000 δέντρων, που είναι το διάστηµα µέχρι να 

σταθεροποιηθεί η τιµή της πιθανοφάνειας (-lnL). Η µέση τιµή των –ln likelihood των 

δέντρων αυτών είναι –4.739,48. Συνολικά, 51 από τους 55 κύριους κλάδους ήταν 

στατιστικά σηµαντικοί, βάσει των τιµών των εκ των υστέρων πιθανοτήτων. 
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Εικόνα 3.3: ∆ένδρο Neighbor-Joining µε βάση την απόσταση Tamura-Nei (Tamura & Nei 

1993) για το γονίδιο του cyt b. Οι αριθµοί των κλάδων αντιστοιχούν στις τιµές bootstrap 

(1.000 επαναλήψεις). Μόνο τιµές bootstrap µεγαλύτερες από 50% παρουσιάζονται. 
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Εικόνα 3.4: Το συναινετικό δέντρο (consensus tree) της ανάλυσης της Μέγιστης 

Φειδωλότητας, βάσει του κανόνα του 50% πλειονοτικής αποδοχής (50% majority rule). Οι 

αριθµοί των κλάδων αντιστοιχούν στις τιµές bootstrap (1000 επαναλήψεις). Μόνο τιµές 

bootstrap µεγαλύτερες από 50% παρουσιάζονται. 
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Εικόνα 3.5: ∆ενδρόγραµµα Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ΜΠ) βάσει του Γενικευµένου 

Αντιστρεπτού µοντέλου (GTR+I+G) νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Οι αριθµοί επάνω 

στους κλάδους αντιστοιχούν στις τιµές bootstrap (100 επαναλήψεις) και στις εκ των 

υστέρων πιθανότητες της Μπεϋζιανής ανάλυσης αντίστοιχα (ML/BI). Μόνο τιµές bootstrap 

µεγαλύτερες από 50% παρουσιάζονται. 
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3.1.1.5 Περιγραφή της τοπολογίας των δένδρων 

Όλες οι φυλογενετικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν συγκλίνουν σε µια 

κοινή τοπολογία, η γενική περιγραφή της οποίας δίνεται παρακάτω. Οι µόνες 

ουσιαστικές διαφορές που εµφανίζουν είναι η τοποθέτηση και η σχέση των ακραίων 

κλάδων (από ίδιους ή κοντινούς πληθυσµούς) εντός καθενός από τους 11 µεγάλους 

κλάδους που χαρακτηρίζουν το φυλογενετικό δέντρο των Podarcis.  

Χαρακτηριστικό της τοπολογίας όλων αυτών των δέντρων είναι ότι το γένος 

Podarcis εµφανίζεται ως µονοφυλετική οµάδα µε πολύ υψηλή στατιστική υποστήριξη 

(bootstrap values, b.s.=100% σε όλες τις αναλύσεις NJ, MP, ML και ΒΙ). Οι κύριοι 

κλάδοι που δηµιουργούνται βάσει της ανάλυσης του κυτοχρώµατος β (cyt b) είναι 3.  

Ο πρώτος (b.s.=73-89%), που στο εξής θα ονοµάζεται οµάδα του erhardii, 

περιλαµβάνει, βάσει της τρέχουσας βιβλιογραφίας, δύο είδη: α) τα άτοµα του P. 

erhardii από την ηπειρωτική Ελλάδα, τις Βόρειες Σποράδες, την Εύβοια, τις νησίδες 

του Σαρωνικού και του νότιου Ευβοϊκού κόλπου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, και β) 

τα άτοµα του P. peloponnesiaca από την Πελοπόννησο. Το κυριότερο και συνάµα πιο 

αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι το P. erhardii δεν εµφανίζεται 

µονοφυλετικό, αλλά παραφυλετικό, αφού το δεύτερο είδος του κλάδου, το P. 

peloponnesiaca, σχηµατίζει αδελφή οµάδα µε τα άτοµα του P. erhardii από την 

Κρήτη, µε στατιστική υποστήριξη που κυµαίνεται από 83 έως 99%.  

Στην οµάδα αυτή, που περιλαµβάνει το P. erhardii από την Κρήτη και τις 

δορυφορικές νησίδες της, τη νησίδα Πορί και το P. peloponnesiaca, έρχεται στη 

συνέχεια να συνδεθεί ο κλάδος των υπόλοιπων πληθυσµών του P. erhardii, στον 

οποίο παρατηρείται σαφής διάκριση µεταξύ των P. erhardii από τα νησιά των 

Κυκλάδων (b.s.=91-100%) και των απλοτύπων του ίδιου είδους από την ηπειρωτική 

Ελλάδα, τις Β. Σποράδες, την Εύβοια και το Σαρωνικό-Ευβοϊκό (b.s.=93-100%). 

Όσον αφορά τον κλάδο των Κυκλάδων, φαίνεται να ξεχωρίζουν τρεις µικρότεροι 

υποκλάδοι, µε τον καθένα να χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές στατιστικής 

υποστήριξης: ο πρώτος περιλαµβάνει απλότυπους από τα νοτιοανατολικά νησιά των 

Κυκλάδων (Ανάφη, Σαντορίνη, Αστυπάλαια κ.ά.) (b.s.=92-100%), ο δεύτερος 

περιλαµβάνει απλότυπους από τα βόρεια και κεντρικά νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, 

Μύκονος, Ίος, Άνδρος κ.α.) (b.s.=95-100%) και ο τρίτος απλότυπους από τα νησιά 

Σέριφο, Σίφνο και Κύθνο, που θα µπορούσαµε να τον χαρακτηρίσουµε ως κλάδο των 

δυτικών Κυκλάδων (b.s.=75-87%). Παρόλα αυτά, υπάρχει σαφής αδυναµία να 

καθοριστούν οι ακριβείς σχέσεις µεταξύ αυτών, αφού ναι µεν οι υποκλάδοι των 
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βορειοδυτικών και των νοτιοανατολικών νησιών σχηµατίζουν αδελφή οµάδα, 

αφήνοντας τον υποκλάδο των δυτικών νησιών απ’ έξω, ωστόσο η σύνδεσή τους 

γίνεται µε πολύ µικρή υποστήριξη (b.s.=<50%), απαγορεύοντας την άκριτη αποδοχή 

της. Όσον αφορά τον κλάδο των P. erhardii από την ηπειρωτική Ελλάδα, τις Β. 

Σποράδες, την Εύβοια και το Σαρωνικό-Ευβοϊκό διαφαίνεται σαφής γεωγραφική 

διαφοροποίηση των απλοτύπων του είδους αυτού, µε τη διάκριση των απλότυπων 

από τις Βόρειες Σποράδες (Γιούρα, Αλόνησος και Σκόπελος) (b.s.=85-100%), των 

απλότυπων από τα νησιά του Σαρωνικού και τη νότια Εύβοια (Αγ. Γεώργιος, 

Στουρονήσια, Περατή, Κοκκινονήσι, Πρασονήσι, Λίµνη) (b.s.=79-98%) και των 

απλοτύπων από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και τη βόρεια Εύβοια (b.s.=81-

97%), χωρίς και πάλι να είναι ξεκάθαρη η σχέση αυτών των οµάδων των απλοτύπων, 

αφού η συσχέτιση των δύο τελευταίων δεν έχει υψηλή στατιστική υποστήριξη 

(b.s.=<55%). Τέλος, ο κλάδος που περιλαµβάνει το P. erhardii από την Κρήτη και τις 

δορυφορικές νησίδες της, τη νησίδα Πορί και το P. peloponnesiaca, χαρακτηρίζεται 

από την παρουσία τριών µικρότερων υποκλάδων: α) τον υποκλάδο που περιλαµβάνει 

τα άτοµα του P. erhardii από τη νησίδα Πορί, το οποίο εντοπίζεται στο χώρο 

ανάµεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο (b.s.=89-100%), β) τον υποκλάδο των 

απλοτύπων του P. peloponnesiaca (b.s.=83-96%), που όπως έχει ήδη αναφερθεί 

εντοπίζεται µόνο στην Πελοπόννησο, και γ) τον υποκλάδο που περιλαµβάνει τα 

άτοµα του P. erhardii της Κρήτης και των δορυφορικών νησίδων της (b.s.=90-99%), 

στον οποίο γίνεται σαφής διάκριση τριών οµάδων απλοτύπων. Πιο συγκεκριµένα, 

αρχικά ξεχωρίζει µια οµάδα απλοτύπων από τη δυτική Κρήτη (∆ Κρήτη 2) (b.s.=99-

100%), ακολουθεί µια δεύτερη οµάδα απλοτύπων της δυτικής Κρήτης (∆ Κρήτη 1) 

(b.s.=99-100%) και τελικά η οµάδα των απλοτύπων των νησίδων της ανατολικής 

Κρήτης (Α Κρήτη) (b.s.=99-100%) που σχηµατίζει αδελφή οµάδα µε τη δεύτερη 

οµάδα των απλοτύπων της δυτικής Κρήτης (∆. Κρήτη 1) (b.s.=68-87%). Αξίζει να 

σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι το είδος απουσιάζει παντελώς από την ανατολική 

Κρήτη και όταν αναφερόµαστε σε ανατολική Κρήτη εννοούµε πάντα τις δορυφορικές 

νησίδες που εντοπίζονται γύρω από την ανατολική Κρήτη (∆ιονυσάδες, Ελάσα, 

Κουφονήσι, Χρυσή). 

Ο δεύτερος µεγάλος κλάδος, (b.s.=93-100%), που από τώρα και στο εξής θα 

ονοµάζεται οµάδα του taurica, περιλαµβάνει τα είδη: 1) P. taurica µε απλότυπους 

που προέρχονται από την ηπειρωτική Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης της 

Πελοποννήσου, τα νησιά του Ιονίου πελάγους και τη Θασοπούλα, 2) P. gaigeae µε 

 79



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα  Κεφάλαιο 3ο 
Αποτελέσµατα 

απλότυπους από το νησιωτικό συγκρότηµα της Σκύρου, συµπεριλαµβανοµένης και 

της βραχονησίδας Πιπέρι (βόρεια της Σκύρου), 3) P. milensis µε απλότυπους από το 

νησιωτικό συγκρότηµα της Μήλου και 4) P. melisellensis µε απλότυπους από τις 

∆αλµατικές ακτές. Όλα τα είδη εµφανίζονται µονοφυλετικά µε πολύ υψηλή 

στατιστική υποστήριξη, µε εξαίρεση το είδος του P. taurica, το οποίο δίνει την 

εντύπωση παραφυλετικού είδους, όπως και στην περίπτωση του P. erhardii που 

αναφέραµε προηγουµένως, αφού µια οµάδα απλοτύπων του είδους αυτού, η οποία 

περιλαµβάνει άτοµα από τη βορειοανατολική Ελλάδα (Παρανέστι, Μίκι, Φερές) και 

τη Θασοπούλα αποκλίνουν νωρίτερα από τα υπόλοιπα άτοµα του ίδιου είδους. Πιο 

συγκεκριµένα, εντός της οµάδας του taurica διακρίνονται 3 κύριοι υποκλάδοι. Ο 

πρώτος (b.s.=99-100%) περιλαµβάνει τα είδη P. melisellensis, P. gaigeae και P. 

milensis, µε τα δύο τελευταία να εµφανίζονται πιο συγγενικά µεταξύ τους απ’ ότι µε 

το πρώτο (P. melisellensis). Ο δεύτερος (b.s.=99-100%) περιλαµβάνει άτοµα της P. 

taurica από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου πελάγους και σχηµατίζει 

αδελφή οµάδα µε τον προηγούµενο υποκλάδο. Ο τρίτος υποκλάδος, που όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω περιλαµβάνει άτοµα του P. taurica από την βορειοανατολική 

Ελλάδα (Παρανέστι, Μίκι, Φερές) και τη Θασοπούλα, σχηµατίζει αδελφή οµάδα µε 

τους δύο προαναφερθέντες υποκλάδους (1ο και 2ο υποκλάδο), δίνοντας έτσι την 

εντύπωση ότι το P. taurica είναι «σπασµένο» σε δύο οµάδες απλοτύπων, εκ των 

οποίων η µία (ο δεύτερος υποκλάδος της παραπάνω περιγραφής) εµφανίζεται πιο 

συγγενική µε τα είδη P. melisellensis, P. gaigeae και P. milensis, και όχι µε την άλλη 

οµάδα απλοτύπων του ίδιου είδους (τον τρίτο υποκλάδο της παραπάνω περιγραφής). 

Ωστόσο, η χαµηλή στατιστική υποστήριξη που έχει ο συγκεκριµένος κλάδος (η 

οµάδα του 1ο και του 2ου υποκλάδου) (b.s.=<50%), σε συνδυασµό µε το στατιστικό 

έλεγχο εναλλακτικών υποθέσεων Shimodaira-Hasegawa (Shimodaira & Hasegawa 

1999, Goldman et al. 2000), βάσει του οποίου ελέγξαµε κατά πόσο διαφέρει 

στατιστικά το παραπάνω δέντρο σε σχέση µε ένα υποθετικό δέντρο στο οποίο το P. 

taurica εµφανίζεται µονοφυλετικό (η µονοφυλετικότητα του P. taurica δεν µπορεί να 

απορριφθεί, p=0,89), µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη περίπτωση δεν 

αποτελεί το ίδιο ισχυρή περίπτωση παραφυλετικότητας, µε εκείνη του P. erhardii και 

προς το παρόν θα περιµένουµε να δούµε και τα αποτελέσµατα που δίνουν και τα άλλα 

σύνολα δεδοµένων ώστε να αποφανθούµε µε σιγουριά. 

Τέλος, ο τρίτος µεγάλος κλάδος, που στο εξής θα ονοµάζεται οµάδα του 

muralis, περιλαµβάνει τα είδη: 1) P. muralis από την ηπειρωτική Ελλάδα (ως 
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γνωστόν απουσιάζει από τις νησιωτικές περιοχές) και την υπόλοιπη Ευρώπη (b.s.=99-

100%) και 2) P. sicula από την ηπειρωτική Ιταλία, τη Σικελία και τις ∆αλµατικές 

ακτές (b.s.=99-100%). Αν και η συγγένεια των δύο αυτών ειδών υποστηρίζεται µε 

υψηλή τιµή bootstrap (b.s.=74-88%), το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που µπορεί κανείς 

να παρατηρήσει στο συγκεκριµένο κλάδο είναι η µονοφυλετικότητα του P. muralis, 

όπου παρά το γεγονός ότι στην ανάλυση περιλαµβάνονται άτοµα από την Ελλάδα, 

την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, εντούτοις, αν και διαφοροποιούνται, 

σχηµατίζουν µια µονοφυλετική οµάδα, υποδηλώνοντας είτε ένα είδος 

«συντηρητισµού» όσον αφορά την εξέλιξή τους ή µια πολύ πρόσφατη εξάπλωση-

διασπορά του είδους στο χώρο της νότιας Ευρώπης. 

 

3.1.2 Μεγάλη Ριβοσωµική Υποµονάδα του µιτοχονδρίου (16S rRNA) 

3.1.2.1 Νουκλεοτιδική σύσταση και έλεγχος οµοπλασίας 

Η ανάλυση των 132 νέων αλληλουχιών του 16S rRNA που ελήφθησαν στην 

παρούσα µελέτη, αποκάλυψε 62 διαφορετικούς απλότυπους (πίνακας 3.5). Το µήκος 

των αλληλουχιών αυτών κυµαίνεται από 494 έως 502 ζεύγη βάσεων (bp). 

 

Πίνακας 3.5: Οι 132 νέες αλληλουχίες του 16S rRNA που ελήφθησαν κατά τη 

διάρκεια της παρούσας µελέτης, όπου φαίνεται ο αριθµός των ατόµων και ο 

αντίστοιχος των απλοτύπων για τα  7 είδη Podarcis που εντοπίζονται στη Βαλκανική 

χερσόνησο. 

Είδη Αριθµός ατόµων  Αριθµός απλοτύπων 

P. erhardii 73 31 

P. peloponnesiaca 8 3 

P. taurica 23 9 

P. milensis 2 2 

P. gaigeae 11 4 

P. melisellensis 0 0 

P. muralis 15 13 

 

Η µέση νουκλεοτιδική σύσταση των παραπάνω αλληλουχιών είναι θυµίνη (Τ) 

24,5%, κυτοσίνη (C) 23,0%, αδενίνη (Α) 33,4% και γουανίνη (G) 19,1%. Όπως και 

στην περίπτωση του cyt b, προκειµένου να ελεγχθεί ο βαθµός κορεσµού των 

αλληλουχιών του 16S rRNA σε νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις, κατασκευάστηκε για 
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το σύνολο αλληλουχιών διάγραµµα του αριθµού των µεταπτώσεων και των 

µεταστροφών συναρτήσει της γενετικής απόστασης p. Τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης κορεσµού απεικονίζονται στην εικόνα 3.6. Ο συντελεστής συσχέτισης r 

(Sokal & Rohlf, 1995) που χρησιµοποιήθηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι κατά 

ζεύγη µεταπτώσεις και µεταστροφές συσχετίζονται µε τη γενετική απόσταση, έχει 

τιµή r2=0,85 και r2=0,83 για τις µεταπτώσεις (Ts) και τις µεταστροφές (Tv) 

αντίστοιχα, δηλώνοντας την απουσία κορεσµού τόσο στις µεταπτώσεις όσο και στις 

µεταστροφές, ακόµα και στα µεγάλα επίπεδα γενετικής απόστασης (π.χ. όταν στην 

ανάλυση περιλαµβάνονται και τα άτοµα της εξωοµάδας). Όπως φαίνεται και από τα 

διαγράµµατα της ανάλυσης κορεσµού των υποκαταστάσεων, τόσο οι µεταπτώσεις 

όσο και οι µεταστροφές συσσωρεύονται σχεδόν γραµµικά µε την αύξηση της 

γενετικής απόστασης όταν αναφερόµαστε στα υπό εξέταση είδη Podarcis 

(ενδοοµάδα). 

 
Εικόνα 3.6: Αριθµός µεταπτώσεων (Ts) και µεταστροφών (Tv) συναρτήσει της 

γενετικής απόστασης p για όλες τις θέσεις του 16S rRNA. Κάθε σηµείο 

αντιπροσωπεύει µια ανά ζεύγος σύγκριση µεταξύ των ταξινοµικών οµάδων. 

 

3.1.2.2 Εκτίµηση γενετικών αποστάσεων 

Οι γενετικές αποστάσεις των 16S rRNA αλληλουχιών των ατόµων του γένους 

Podarcis εκτιµήθηκαν µε βάση το µοντέλο των Tamura & Nei (Tamura & Nei 1993) 

µε τη βοήθεια του φυλογενετικού προγράµµατος MEGA (Kumar et al. 2001). Για 
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λόγους απλότητας, όπως και στην περίπτωση του cyt b, θα γίνει παρουσίαση µόνο 

των αποστάσεων µεταξύ των οµάδων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί βάσει του είδους, 

αλλά και της γεωγραφικής προέλευσης των ατόµων (πίνακας 3.6 και 3.7). Σε γενικές 

γραµµές οι αποστάσεις κυµαίνονται από 0%, όταν η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε 

άτοµα του ίδιου είδους και του ίδιου ή κοντινών σχετικά πληθυσµών (π.χ. η 

απόσταση µεταξύ των ατόµων του P. erhardii από τη δυτική Κρήτη), έως 9,4% όταν 

η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικών ειδών [π.χ. P. pepolonnesiaca 

(AF149937) και P. muralis (ΑF019652)], ενώ υπερβαίνει το 23% όταν στις 

αναλύσεις περιλαµβάνονται και τα µέλη που έχουν χρησιµοποιηθεί ως εξωοµάδα 

(Lacerta και Gallotia). Η µέση γενετική απόσταση εντός του γένους Podarcis είναι 

4,7%, ενώ η διαφοροποίηση εντός των ειδών κυµαίνεται από 0,4 (π.χ. P. gaigeae) έως 

3,5% (P. erhardii). 

 

Πίνακας 3.6: Οι εκτιµώµενες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των ειδών που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µε βάση το µοντέλο των Tamura & Nei για 

τις αλληλουχίες του 16S rRNA. 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) P. erhardii (3,5)         

2) P. peloponnesiaca 3,9 (0,7)        

3) P. taurica 5,3 5,4 (2,2)       

4) P. milensis 5,7 6,2 4,6 (0,6)      

5) P. gaigeae 5,5 5,6 4,5 3,1 (0,4)     

6) P. melisellensis 5,6 5,9 5,0 5,3 5,5 (1,4)    

7) P. muralis 5,6 5,7 5,4 5,7 5,9 5,5 (1,0)   

8) P. sicula 6,5 6,5 6,7 6,6 5,9 5,2 4,8 (2,1)  

9) Outgroup 18,0 17,4 17,7 19,2 18,9 16,7 17,1 18,2 (----) 

 

Όπως και στην περίπτωση του cyt b, η µικρότερη γενετική απόσταση σε 

επίπεδο ειδών παρατηρείται µεταξύ των ειδών P. gaigeae και P. milensis (3,1%) και 

µεταξύ των ειδών P. erhardii και P. peloponnesiaca (3,9%), ενώ η µεγαλύτερη, 

λαµβάνοντας υπόψη µόνο τα είδη που απαντούν στο χώρο της Βαλκανικής 

χερσονήσου, είναι µεταξύ των ειδών P. muralis και P. gaigeae (5.9%). 
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Όσον αφορά τώρα τις γενετικές αποστάσεις (πίνακας 3.7) που παρατηρούνται 

µεταξύ των οµάδων, όπως αυτές καθορίστηκαν βάσει του είδους και της γεωγραφικής 

προέλευσης των ατόµων, διαπιστώνονται αντίστοιχες, και συνάµα άξιες αναφοράς, 

διαφορές µεταξύ οµάδων του ίδιου είδους, γεγονός που όπως και στην περίπτωση του 

cyt b δεν συµφωνεί µε την τρέχουσα ταξινοµική κατάταξη. Για παράδειγµα, η 

γενετική απόσταση των απλοτύπων της Κρήτης και της βραχονησίδας Πορί που 

ανήκουν στο είδος P. erhardii από τους απλότυπους της Πελοποννήσου (P. 

peloponnesiaca) είναι µικρότερη (3,0 και 2,8% αντίστοιχα) από την αντίστοιχη 

απόσταση των πρώτων από τους απλότυπους του ίδιου είδους (P. erhardii) των 

Κυκλάδων και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας (>4,0%).  

 

Πίνακας 3.7: Οι εκτιµώµενες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των οµάδων, όπως 

αυτές καθορίζονται από το είδος του οργανισµού και τη γεωγραφική προέλευση 

των ατόµων, που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µε βάση το µοντέλο των 

Tamura & Nei για τις αλληλουχίες του 16S rRNA. Στη διαγώνιο οι τιµές 

αντιπροσωπεύουν την εντός των οµάδων διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει 

του ίδιου µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. 

 
 

3.1.2.3 Φυλογενετικές αναλύσεις 

Για τη φυλογενετική ανάλυση του 16S rRNA χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο 

153 διαφορετικών αλληλουχιών. Από το σύνολο αυτών των αλληλουχιών, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που χρησιµοποιήθηκαν ως εξωοµάδες, οι 79 είναι 

µοναδικές (διαφορετικοί απλότυποι). Συνολικά ευθυγραµµίστηκαν 533 ζεύγη βάσεων 

(bp), από το σύνολο των οποίων, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τους απλότυπους της 

ενδοοµάδας, τα 109 (20,45%) είναι πολυµορφικά και τα 96 (18,01%) είναι 
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πληροφοριακά υπό το κριτήριο της φειδωλότητας. Τα αντίστοιχα νούµερα, όταν 

συµπεριληφθούν και τα άτοµα της εξωοµάδας είναι 160 (30,01%) και 124 (23,26%) 

αντίστοιχα. 

Βάσει της δοκιµασίας Hillis & Huelsenbeck (1992) για την εκτίµηση της 

ύπαρξης φυλογενετικού σήµατος στο παραπάνω σύνολο των αλληλουχιών του 16S 

rRNA µέσω της παραµέτρου g1, διαπιστώνεται ότι το σύνολο των αλληλουχιών του 

16S rRNA περιέχει πολύ σηµαντικό ποσό φυλογενετικής πληροφορίας (106 τυχαία 

δένδρα, g1=-0,378, p < 0,01, Hillis & Huelsenbeck, 1992). 

Στην ανάλυση της Σύνδεσης-Γειτόνων (Neighbor-Joining, NJ) δοκιµάστηκαν 

και εδώ διάφορες µέθοδοι εκτίµησης γενετικών αποστάσεων, τόσο απλές όσο και πιο 

σύνθετες. Η αξιοπιστία των κλάδων ελέγχθηκε µε τη δοκιµασία bootstrap 

πραγµατοποιώντας 1000 επαναλήψεις (εικόνα 3.7) 

Η µη σταθµισµένη, όσον αφορά τους χαρακτήρες, ανάλυση της µέγιστης 

φειδωλότητας (Maximum Parsimony, MP) των 163 πληροφοριακών θέσεων (96 για 

την ενδοοµάδα) έδωσε περισσότερα από 1000 εξίσου φειδωλά δέντρα, το µήκος των 

οποίων είναι 382 εξελικτικά βήµατα (ΗΙ=0,432, RI=0,927). Η αξιοπιστία των 

κλάδων, όπως και στην περίπτωση της NJ, ελέγχθηκε µε τη δοκιµασία bootstrap 

πραγµατοποιώντας 1000 επαναλήψεις (εικόνα 3.7). 

Το µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που επιλέχθηκε βάσει του 

προγράµµατος ΜODELTEST ότι ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα του 16S rRNA, 

ήταν το Γενικό Αντιστρεπτό µοντέλο (-ln=2732.7097) µε ποσοστό αµετάβλητων 

νουκλεοτιδικών θέσεων Ι = 0,4336 και παράµετρο γάµµα για τις µεταβλητές θέσεις α 

= 0,5144 (GTR+I+G). Οι συχνότητες των νουκλεοτιδίων για τις µεταβλητές θέσεις 

είναι Α=0,3357, C=0,2420, G=0,1819 και T=0,2403 και οι ρυθµοί υποκαταστάσεων 

µεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδίων είναι [A-C]=2,5628, [A-G]=13,7458, [A-

T]=7,3848, [C-G]=0,7513, [C-T]=29,2708, [G-T]=1,0000.  

Οι παράµετροι αυτές ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα PAUP για την 

εκπόνηση της ανάλυσης της Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Για την αναζήτηση του 

δένδρου µε τη µεγαλύτερη πιθανοφάνεια χρησιµοποιήθηκε η ευρετική µέθοδος 

αναζήτησης µε χρήση του αλγορίθµου αναδιάταξης κλάδων tree bisection and 

reconnection (TBR). Το αρχικό δέντρο προέκυψε µε διαδοχική προσθήκη των 

αλληλουχιών. Το δέντρο µε τη µεγαλύτερη τιµή πιθανοφάνειας είχε τιµή -

lnL=2720,5756. H αξιοπιστία των κλάδων εκτιµήθηκε µέσω 100 επαναλήψεων 
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bootstrap, µε τη χρήση του ίδιου αλγόριθµου αναζήτησης όπως προηγουµένως και 

θέτοντας χρονικό περιορισµό 1 ώρας για κάθε επανάληψη (εικόνα 3.7). 

Τέλος, η ανάλυση της Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας (Bayesian Inference, 

BI) οδήγησε σε ίδιες τοπολογίες κατά τη διάρκεια των 4 ανεξάρτητων εφαρµογών, αν 

και οι εκ των υστέρων πιθανότητες για κάποιους κόµβους ήταν ελάχιστα 

διαφορετικές (εικόνα 3.7). Η εικόνα απεικονίζει το δέντρο που αποτελεί το 

συναινετικό δέντρο (50% majority rule tree) των 9*104 δέντρων που απέµειναν µετά 

την απόρριψη των πρώτων 1000 δέντρων, που είναι το διάστηµα µέχρι να 

σταθεροποιηθεί η τιµή της πιθανότητας (-lnL). Η µέση τιµή των –ln likelihood των 

δέντρων αυτών είναι –3056,96.  

 

3.1.2.4 Περιγραφή της τοπολογίας των δέντρων 

Το σύνολο των δέντρων που προκύπτουν από την ανάλυση των 153 

αλληλουχιών του 16S rRNA του Podarcis έχουν παρόµοια τοπολογία µε την 

αντίστοιχη τοπολογία των δέντρων του cyt b. Οι διαφορές αφορούν τις επιµέρους 

σχέσεις των ατόµων που προέρχονται από τους ίδιους ή κοντινούς γεωγραφικά 

πληθυσµούς, που όµως δεν είναι το άµεσο αντικείµενο της παρούσας διατριβής. Η 

µόνη ουσιαστική διαφορά, που όµως επιβεβαιώνει και τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης του cyt b και της δοκιµασίας Shimodaira-Gasegawa, είναι το γεγονός ότι η 

P. taurica εµφανίζεται ως µονοφυλετικό και όχι παραφυλετικό είδος, όπως στην 

περίπτωση του cyt b. Για τους λόγους αυτούς δεν θεωρώ αναγκαίο να ξαναγίνει 

περιγραφή των δέντρων της συγκεκριµένης ανάλυσης και απλά γίνεται παραποµπή 

στο δέντρο της εικόνας 3.7 και στην περιγραφή του αντίστοιχου δέντρου στην 

παράγραφο 3.1.1.5. 
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Εικόνα 3.7: (A) ∆ενδρόγραµµα Σύνδεσης Γειτόνων (NJ) µε βάση την απόσταση Tamura-

Nei (Tamura & Nei 1993) για το 16S rRNA. Οι αριθµοί επάνω στους κλάδους 

αντιστοιχούν στις τιµές bootstrap (1000 επαναλήψεις) για την ανάλυση της Σύνδεσης 

Γειτόνων (NJ) και της Μέγιστης Φειδωλότητας (MP) αντίστοιχα (NJ/MP).  

(B) ∆ενδρόγραµµα Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ΜL) βάσει του Γενικευµένου Αντιστρεπτού 

µοντέλου (GTR+I+G) νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Οι αριθµοί επάνω στους κλάδους 

αντιστοιχούν στις τιµές bootstrap (100 επαναλήψεις) και στις εκ των υστέρων πιθανότητες της 

Μπεϋζιανής ανάλυσης αντίστοιχα (ML/BI). Μόνο τιµές bootstrap µεγαλύτερες από 50% 

παρουσιάζονται.
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3.1.3 Πυρηνικό γονίδιο (c-mos) 

3.1.3.1 Νουκλεοτιδική σύσταση και έλεγχος οµοπλασίας 

Η ανάλυση των 108 νέων αλληλουχιών του γονιδίου c-mos αποκάλυψε µόνο 

15 διαφορετικούς απλότυπους (πίνακας 3.8). Το µήκος των αλληλουχιών είναι 393 

ζεύγη βάσεων (bp). 

 

Πίνακας 3.8: Οι 108 νέες αλληλουχίες του κυτοχρώµατος β που ελήφθησαν κατά τη 

διάρκεια της παρούσας µελέτης, όπου φαίνεται ο αριθµός των ατόµων και ο 

αντίστοιχος των απλοτύπων για τα 7 είδη Podarcis που εντοπίζονται στη Βαλκανική 

χερσόνησο. 

Είδη Αριθµός ατόµων  Αριθµός απλοτύπων 

P. erhardii 56 5 

P. peloponnesiaca 6 1 

P. taurica 23 2 

P. milensis 2 1 

P. gaigeae 11 1 

P. melisellensis 0 0 

P. muralis 10 1 

 

Η µέση νουκλεοτιδική σύσταση των παραπάνω αλληλουχιών είναι θυµίνη (Τ) 

26,1%, κυτοσίνη (C) 19,5%, αδενίνη (Α) 28,4% και γουανίνη (G) 26,1%. Όπως και 

στην περίπτωση των δύο προηγούµενων γονιδίων (cyt b και 16S rRNA), προκειµένου 

να ελεγχθεί ο βαθµός κορεσµού των αλληλουχιών του c-mos σε νουκλεοτιδικές 

υποκαταστάσεις, κατασκευάστηκε για το σύνολο αλληλουχιών διάγραµµα του 

αριθµού των µεταπτώσεων και των µεταστροφών συναρτήσει της γενετικής 

απόστασης p. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κορεσµού απεικονίζονται στην εικόνα 

3.8. Ο συντελεστής συσχέτισης r (Sokal & Rohlf, 1995) που χρησιµοποιήθηκε για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι κατά ζεύγη νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις συσχετίζονται 

µε τη γενετική απόσταση, έχει τιµή r2=0,99, υποδηλώνοντας την απουσία κορεσµού, 

τόσο στις µεταπτώσεις όσο και στις µεταστροφές, ακόµα και σε µεγάλα επίπεδα 

γενετικής απόστασης (π.χ. όταν στην ανάλυση περιλαµβάνονται και τα άτοµα της 

εξωοµάδας). 
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Εικόνα 3.8: Αριθµός µεταπτώσεων (Ts) και µεταστροφών (Tv) συναρτήσει της 

γενετικής απόστασης p για όλες τις θέσεις του γονιδίου c-mos. Κάθε σηµείο 

αντιπροσωπεύει µια ανά ζεύγος σύγκριση µεταξύ των ταξινοµικών οµάδων. 

 

3.1.3.2 Εκτίµηση γενετικών αποστάσεων 

Οι γενετικές αποστάσεις των c-mos αλληλουχιών των ατόµων του γένους 

Podarcis εκτιµήθηκαν µε βάση του µοντέλο των Tamura & Nei (Tamura & Nei 1993) 

µε τη βοήθεια του φυλογενετικού προγράµµατος MEGA (Kumar et al. 2001). Για 

λόγους απλότητας, όπως και στην περίπτωση των προηγούµενων γονιδίων, θα γίνει 

παρουσίαση µόνο των αποστάσεων µεταξύ των οµάδων, όπως αυτές έχουν 

καθοριστεί βάσει του είδους, αλλά και της γεωγραφικής προέλευσης των ατόµων 

(πίνακας 3.9 και 3.10). Σε γενικές γραµµές οι αποστάσεις κυµαίνονται από 0%, όταν 

η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε άτοµα του ίδιου είδους έως 6,7% όταν η σύγκριση 

γίνεται ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικών ειδών (π.χ. P. erhardii και P. taurica), ενώ 

υπερβαίνει το 11% όταν στις αναλύσεις συµπεριλαµβάνονται και τα µέλη που έχουν 

χρησιµοποιηθεί ως εξωοµάδα (Lacerta και Gallotia). Η µέση γενετική απόσταση 

εντός του γένους Podarcis είναι 3,2%, ενώ η διαφοροποίηση εντός των ειδών 

κυµαίνεται από 0 (π.χ. P. gaigeae, P. milensis, P. peloponnesiaca, P. muralis) έως 

1,4% (P. erhardii). 
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Πίνακας 3.9: Οι εκτιµώµενες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των ειδών που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µε βάση το µοντέλο των Tamura & Nei για 

τις αλληλουχίες του c-mos. 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 

1) P. erhardii (1,4)       

2) P. peloponnesiaca 2,3 (0,0)      

3) P. taurica 5,5 5,2 (0,2)     

4) P. milensis 5,2 4,7 2,5 (0,0)    

5) P. gaigeae 5,2 4,7 2,2 1,3 (0,0)   

6) P. muralis 4,0 3,4 3,8 3,9 3,7 (0,0)  

7) Outgroup 9,2 8,5 9,2 8,8 9,2 6,3 (---) 

 

Η µικρότερη γενετική απόσταση σε επίπεδο ειδών παρατηρείται µεταξύ των 

ειδών P. gaigeae και P. milensis (1,3%), ενώ η µεγαλύτερη, λαµβάνοντας υπόψη 

µόνο τα είδη που απαντούν στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου, είναι µεταξύ των 

ειδών P. erhardii και P. taurica (5.5%). Το γεγονός ότι από τον πίνακα απουσιάζουν 

τα είδη P. melisellensis και P. sicula οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα 

δεδοµένα για τα συγκεκριµένα είδη και για το συγκεκριµένο γονίδιο στις γενετικές 

βάσεις δεδοµένων. 

Όσον αφορά τώρα τις γενετικές αποστάσεις (πίνακας 3.10) που 

παρατηρούνται µεταξύ των οµάδων, όπως αυτές καθορίστηκαν βάσει του είδους και 

της γεωγραφικής προέλευσης των ατόµων, διαπιστώνονται αντίστοιχες και συνάµα 

άξιες αναφοράς, διαφορές µεταξύ οµάδων των ίδιων ειδών, γεγονός που, όπως και 

στην περίπτωση του cyt b και του 16S rRNA, δεν συµφωνεί µε την τρέχουσα 

ταξινοµική κατάταξη. Για παράδειγµα, η γενετική απόσταση των απλοτύπων της 

Κρήτης και της βραχονησίδας Πορί, που ανήκουν στο είδος P. erhardii, από τους 

απλότυπους της Πελοποννήσου (P. peloponnesiaca) είναι µικρότερη (0,5% και στις 

δύο περιπτώσεις) από την αντίστοιχη απόσταση των πρώτων από τους απλότυπους 

του ίδιου είδους (P. erhardii) των Κυκλάδων και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας 

(>2,10%). 
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Πίνακας 3.10: Οι εκτιµώµενες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των οµάδων, όπως 

αυτές καθορίζονται από το είδος του οργανισµού και τη γεωγραφική προέλευση 

των ατόµων, που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µε βάση το µοντέλο των 

Tamura & Nei για τις αλληλουχίες του c-mos. Στη διαγώνιο οι τιµές 

αντιπροσωπεύουν την εντός των οµάδων διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει 

του ίδιου µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. 

 
 

3.1.3.5 Φυλογενετικές αναλύσεις 

Για τη φυλογενετική ανάλυση του γονιδίου c-mos χρησιµοποιήθηκε ένα 

σύνολο 111 διαφορετικών αλληλουχιών. Από το σύνολο αυτών των αλληλουχιών, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που χρησιµοποιήθηκαν ως εξωοµάδες, οι 18 είναι 

µοναδικές (διαφορετικοί απλότυποι). Συνολικά ευθυγραµµίστηκαν 393 ζεύγη βάσεων 

(bp), από το σύνολο των οποίων, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τους απλότυπους της 

ενδοοµάδας, τα 36 (9,16%) είναι πολυµορφικά και τα 34 (8,65%) είναι πληροφοριακά 

υπό το κριτήριο της φειδωλότητας. Οι αντίστοιχοι αριθµοί, όταν συµπεριληφθούν και 

τα άτοµα της εξωοµάδας είναι 67 (17,05%) και 58 (17,76%) αντίστοιχα. 

Βάσει της δοκιµασίας Hillis & Huelsenbeck (1992), για την εκτίµηση της 

ύπαρξης ή όχι φυλογενετικού σήµατος στο παραπάνω σύνολο των αλληλουχιών του 

c-mos µέσω της παραµέτρου g1, διαπιστώνεται ότι το σύνολο των αλληλουχιών του 

c-mos περιέχει πολύ σηµαντικό ποσό φυλογενετικής πληροφορίας (106 τυχαία 

δένδρα, g1=-0,328, p < 0,01, Hillis & Huelsenbeck, 1992). 

Στην ανάλυση της Σύνδεσης-Γειτόνων (Neighbor-Joining, NJ) δοκιµάστηκαν 

και εδώ διάφορες µέθοδοι εκτίµησης γενετικών αποστάσεων, τόσο απλές όσο και πιο 

σύνθετες. Η αξιοπιστία των κλάδων ελέγχθηκε µε την δοκιµασία bootstrap 

πραγµατοποιώντας 1000 επαναλήψεις (εικόνα 3.9). 
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Η µη σταθµισµένη, όσον αφορά τους χαρακτήρες, ανάλυση µέγιστης 

φειδωλότητας (Maximum Parsimony, MP) των 58 πληροφοριακών θέσεων (32 για 

την ενδοοµάδα) έδωσε 2 εξίσου φειδωλά δέντρα, το µήκος των οποίων είναι 79 

εξελικτικά βήµατα (ΗΙ=0,025, RI=0,998). Η αξιοπιστία των κλάδων, όπως και στην 

περίπτωση της NJ, ελέγχθηκε µε την δοκιµασία bootstrap (1000 επαναλήψεις) 

(εικόνα 3.9). 

Το µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που επιλέχθηκε βάσει του 

προγράµµατος ΜODELTEST ότι ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα του c-mos, ήταν 

το µοντέλο των Jukes-Cantor (-ln=1042.8386) µε ποσοστό αµετάβλητων 

νουκλεοτιδικών θέσεων Ι = 0,0 και παράµετρο γάµµα για τις µεταβλητές θέσεις α = 

0,6294 (JC+G). Οι συχνότητες των νουκλεοτιδίων για τις µεταβλητές θέσεις είναι 

ίσες, ενώ ίσοι είναι και οι ρυθµοί υποκατάστασης µεταξύ των διαφορετικών 

νουκλεοτιδίων.  

Οι παράµετροι αυτές ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα του PAUP για την 

εκπόνηση της ανάλυσης της Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Για την αναζήτηση του 

δέντρου µε τη µεγαλύτερη πιθανοφάνεια χρησιµοποιήθηκε η ευρετική µέθοδος 

αναζήτησης µε χρήση του αλγορίθµου αναδιάταξης κλάδων tree bisection and 

reconnection (TBR). Το αρχικό δέντρο προέκυψε µε διαδοχική προσθήκη των 

αλληλουχιών. Το δέντρο µε τη µεγαλύτερη τιµή πιθανοφάνειας είχε τιµή -

lnL=1042,8387. H αξιοπιστία των κλάδων εκτιµήθηκε µέσω 100 επαναλήψεων 

bootstrap, µε τη χρήση του ίδιου αλγόριθµου αναζήτησης όπως προηγουµένως και 

θέτοντας χρονικό περιορισµό 1 ώρας για κάθε επανάληψη (εικόνα 3.9). 

Τέλος, η ανάλυση της Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας (Bayesian Inference, 

BI) οδήγησε σε ίδιες τοπολογίες κατά τη διάρκεια των 4 ανεξάρτητων εφαρµογών, αν 

και οι εκ των υστέρων πιθανότητες για κάποιους κόµβους ήταν ελάχιστα 

διαφορετικές (εικόνα 3.9). Η εικόνα απεικονίζει το δέντρο που αποτελεί το 

συναινετικό δέντρο (50% majority rule tree) των 9*104 δέντρων που απέµειναν µετά 

την απόρριψη των πρώτων 1000 δέντρων, που είναι το διάστηµα µέχρι να 

σταθεροποιηθεί η τιµή της πιθανότητας (-lnL). Η µέση τιµή των –ln likelihood των 

δέντρων αυτών είναι –1250,48. 

 

3.1.3.6 Περιγραφή της τοπολογίας των δένδρων 

Το σύνολο των δέντρων που προκύπτουν από την ανάλυση των 111 

αλληλουχιών του c-mos Podarcis έχουν πανοµοιότυπη τοπολογία ανεξάρτητα του 
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είδους της φυλογενετικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε (εικόνα 3.9). Το κύριο 

χαρακτηριστικό του παραγόµενου δέντρου είναι ο µεγάλος βαθµός οµοιότητας που 

υπάρχει µεταξύ των ατόµων του ίδιου είδους (µηδενική διαφοροποίηση). Όπως και 

στην περίπτωση των δύο προηγούµενων γονιδίων (cyt b και16S rRNA), η ανάλυση 

των αλληλουχιών του c-mos οδηγεί στην αναγνώριση τριών βασικών κλάδων στα 

είδη Podarcis που εντοπίζονται στον ελληνικό χώρο. Ο πρώτος κλάδος είναι ο 

κλάδος του P. erhardii που περιλαµβάνει τα άτοµα του P. erhardii από την 

ηπειρωτική Ελλάδα, τις Β. Σποράδες, την Εύβοια, το Σαρωνικό, τον νότιο Ευβοϊκό, 

τις Κυκλάδες, τη νησίδα Πορί, την Κρήτη και τις βραχονησίδες γύρω από αυτήν και 

τα άτοµα του P. peloponnesiaca από την Πελοπόννησο, όπου το κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι ότι το P. erhardii εµφανίζεται ως ένα παραφυλετικό είδος 

σε σχέση µε το P. peloponnesiaca, αφού το P. erhardii της Κρήτης και του Ποριού 

αποτελούν αδελφή οµάδα µε το P. peloponnesiaca και όχι µε τα υπόλοιπα P. erhardii 

των Κυκλάδων και της ηπειρωτικής Ελλάδος. Ο δεύτερος κλάδος είναι ο κλάδος του 

P. taurica που περιλαµβάνει τα µονοφυλετικά είδη P. taurica, P. gaigeae και P. 

milensis (και κατά πάσα πιθανότητα και το είδος P. melisellensis το οποίο όµως δεν 

συµµετέχει στην παρούσα ανάλυση λόγω έλλειψης δεδοµένων), µεταξύ των οποίων 

το P. gaigeae εµφανίζεται πιο συγγενικό του P. milensis σε σχέση µε το P. taurica. Ο 

τρίτος κλάδος είναι ο κλάδος του P. muralis που περιλαµβάνει τα άτοµα του είδους 

αυτού από την ηπειρωτική Ελλάδα (και κατά πάσα πιθανότητα και το είδος P. sicula, 

το οποίο όπως και στην περίπτωση της P. melisellensis δεν περιλαµβάνεται στην 

παρούσα ανάλυση λόγω έλλειψης δεδοµένων). Όσον αφορά στις σχέσεις των τριών 

αυτών κλάδων µεταξύ τους, νωρίτερα από όλους φαίνεται να αποκλίνει ο κλάδος του 

P. muralis, όπως ακριβώς συµβαίνει και στις περιπτώσεις των µιτοχονδριακών 

γονιδίων, ενώ οι κλάδοι του P. taurica και του P. erhardii εµφανίζονται πιο 

συγγενικοί, επιβεβαιώνοντας τις τοπολογίες των δέντρων του κυτοχρώµατος β και της 

µεγάλης ριβοσωµικής υποµονάδας του µιτοχονδρίου. 
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Εικόνα 3.9: (A) ∆ενδρόγραµµα Σύνδεσης Γειτόνων (NJ) µε βάση την απόσταση Tamura-

Nei (Tamura & Nei 1993) για το c-mos. Οι αριθµοί επάνω στους κλάδους αντιστοιχούν 

στις τιµές bootstrap (1000 επαναλήψεις) για την ανάλυση της Σύνδεσης Γειτόνων (NJ) και 

της Μέγιστης Φειδωλότητας (MP) αντίστοιχα (NJ/MP). (B) ∆ενδρόγραµµα Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας (ML) βάσει του Γενικευµένου Αντιστρεπτού µοντέλου (GTR+I+G) 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Οι αριθµοί επάνω στους κλάδους αντιστοιχούν στις τιµές 

bootstrap (100 επαναλήψεις) και στις εκ των υστέρων πιθανότητες της Μπεϋζιανής 

ανάλυσης αντίστοιχα (ML/BI). Μόνο τιµές bootstrap µεγαλύτερες από 50% 

παρουσιάζονται. 
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3.1.3 Συνδυασµένη ανάλυση των τριών γενετικών τόπων 

Εκτός των ανεξάρτητων φυλογενετικών αναλύσεων που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω για τα 3 σύνολα αλληλουχιών (cyt b, 16S rRNA και c-mos), 

πραγµατοποιήθηκε και µια ανάλυση η οποία βασίστηκε στο συνδυασµό των τριών 

παραπάνω γονιδίων. Το αν και ποιοι γενετικοί τόποι ήταν κατάλληλοι να 

συνδυαστούν προς µια ανάλυση, εξετάστηκε µε τη στατιστική δοκιµασία των Farris 

et al. (1995).  

Στην περίπτωση των µιτοχονδριακών γενετικών τόπων, η παραπάνω 

στατιστική δοκιµασία έδειξε ότι και τα δύο γονίδια (cyt b και 16S rRNA) µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε µια κοινή φυλογενετική ανάλυση. Η τιµή p της εν λόγω 

δοκιµασίας ήταν 0,98, ενώ το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση συνδυασµού των 

µιτοχονδριακών (cyt b και 16S rRNA) µε το πυρηνικό (c-mos) γονίδιο (p=0,92). 

Ως εκ τούτου, έγινε κοινή φυλογενετική ανάλυση (NJ, MP, ML και BI) 

χρησιµοποιώντας τα άτοµα των πληθυσµών για τα οποία υπήρχαν οι αλληλουχίες για 

όλους τους γενετικούς τόπους. Εξαίρεση αποτελούν τα είδη P. sicula και P. 

melisellensis για τα οποία, αν και δεν υπάρχουν δεδοµένα για το πυρηνικό γονίδιο c-

mos, ενσωµατώθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις δίνοντας στοιχεία για άλλα δύο 

γονίδια (cyt b και 16S rRNA), ενώ όλες οι θέσεις του c-mos θεωρήθηκαν άγνωστες 

(οι άγνωστες θέσεις στα αρχεία εισαγωγής δεδοµένων στα προγράµµατα PAUP και 

MEGA δηλώνονται µε το σύµβολο του αγγλικού ερωτηµατικού, ?). 

Για τη συνδυασµένη φυλογενετική ανάλυση των 3 γονιδίων χρησιµοποιήθηκε 

ένα σύνολο 117 διαφορετικών αλληλουχιών. Από το σύνολο αυτών των 

αλληλουχιών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που χρησιµοποιήθηκαν ως 

εξωοµάδες, οι 100 είναι µοναδικές (διαφορετικοί απλότυποι). Συνολικά 

ευθυγραµµίστηκαν 1324 ζεύγη βάσεων (bp), από το σύνολο των οποίων, 

λαµβάνοντας υπόψη µόνο τους απλότυπους της ενδοοµάδας, τα 290 (21,90%) είναι 

πολυµορφικά και τα 269 (20,32%) είναι πληροφοριακά υπό το κριτήριο της 

φειδωλότητας. Οι αντίστοιχοι αριθµοί, όταν συµπεριληφθούν και τα άτοµα της 

εξωοµάδας είναι 400 (30,21%) και 324 (24,47%) αντίστοιχα. 

Οι γενετικές αποστάσεις των αλληλουχιών εκτιµήθηκαν µε βάση το µοντέλο 

των Tamura & Nei (Tamura & Nei 1993) µε τη βοήθεια του φυλογενετικού 

προγράµµατος MEGA (Kumar et al. 2001). Για λόγους απλότητας, όπως και στην 

περίπτωση των επιµέρους γονιδίων, θα γίνει παρουσίαση µόνο των αποστάσεων 
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µεταξύ των οµάδων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί βάσει του είδους, αλλά και της 

γεωγραφικής προέλευσης των ατόµων (πίνακας 3.11 και 3.12). 

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

γίνεται ανάµεσα σε άτοµα του ίδιου είδους και του ίδιου ή κοντινών σχετικά 

πληθυσµών (π.χ. η απόσταση µεταξύ των ατόµων του P. taurica από Παρανέστι και 

Φερές), έως 12,1% όταν η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικών ειδών 

που εντοπίζονται στη Βαλκανική χερσόνησο [π.χ. P. peloponnesiaca (Φενεός) και P. 

melisellensis) και 13,3% όταν στις συγκρίσεις συµπεριλαµβάνεται και το είδος P. 

sicula, ενώ υπερβαίνει το 26% όταν στις αναλύσεις συµπεριλαµβάνονται και τα µέλη 

που έχουν χρησιµοποιηθεί ως εξωοµάδα (Lacerta και Gallotia). Η µέση γενετική 

απόσταση εντός του γένους Podarcis είναι 7,1%, ενώ η διαφοροποίηση εντός των 

ειδών κυµαίνεται από 0,4 (π.χ. P. gaigeae και P. milensis) έως 4,8% (P. erhardii). 

 

Πίνακας 3.11: Οι εκτιµώµενες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των ειδών που 

περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µε βάση το µοντέλο των Tamura & Nei για 

το σύνολο των τριών γονιδίων. Στη διαγώνιο οι τιµές αντιπροσωπεύουν την εντός 

των ειδών διαφοροποίηση που παρατηρείται στηριζόµενοι στο ίδιο µοντέλο 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης.  

Είδη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) P. erhardii (4,8)         

2) P. peloponnesiaca 5,6 (1,1)        

3) P. taurica 8,3 8,6 (3,0)       

4) P. milensis 8,6 8,9 6,1 (0,4)      

5) P. gaigeae 9,0 9,0 6,2 4,8 (0,4)     

6) P. melisellensis 10,1 11,2 8,3 7,6 7,5 (0,5)    

7) P. muralis 8,0 8,0 8,1 8,8 9,0 9,5 (1,6)   

8) P. sicula 11,3 12,0 11,3 11,4 11,2 9,0 9,9 (3,6)  

7) Outgroup 18,6 18,5 18,8 19,1 19,2 23,9 18,1 24,2 (---) 

 

Η µικρότερη γενετική απόσταση σε επίπεδο ειδών παρατηρείται µεταξύ των 

ειδών P. gaigeae και P. milensis (4,8%), ενώ η µεγαλύτερη, λαµβάνοντας υπόψη 

µόνο τα είδη που απαντούν στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου, είναι µεταξύ των 

ειδών P. peloponnesiaca και P. melisellensis (11,25%).  

Όσον αφορά τώρα τις γενετικές αποστάσεις που παρατηρούνται µεταξύ των 

οµάδων που καθορίστηκαν βάσει του είδους και της γεωγραφικής προέλευσης των 
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ατόµων, όπως ήταν αναµενόµενο τα αποτελέσµατα που παρατηρούνται είναι 

αντίστοιχα των αποτελεσµάτων που παρατηρήθηκαν για κάθε γονίδιο χωριστά, όπου 

διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ οµάδων των ίδιων ειδών, γεγονός που 

δεν συµβαδίζει µε την τρέχουσα ταξινόµηση. Για παράδειγµα, η γενετική απόσταση 

των απλοτύπων της Κρήτης και του Ποριού που ανήκουν στο είδος P. erhardii, από 

τους απλότυπους της Πελοποννήσου (P. peloponnesiaca) είναι µικρότερη (8,0 και 

7,7% αντίστοιχα) από την αντίστοιχη απόσταση των πρώτων από τους απλότυπους 

του ίδιου είδους (P. erhardii) των Κυκλάδων και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας 

(>13.1%). Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί και το P. taurica, όπου οι αποστάσεις της 

οµάδας των απλοτύπων της ΒΑ Ελλάδος και Θασοπούλας από τις δύο άλλες οµάδες 

του είδους (Ιόνια νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα) είναι ισοδύναµες ή και µεγαλύτερες 

(12,9 και 11,8% αντίστοιχα) από τις αποστάσεις που εµφανίζουν τα είδη P. gaigeae, 

P. milensis και P. melisellensis µεταξύ τους (11,4-12,4%). 

 

Πίνακας 3.12: Οι εκτιµώµενες γενετικές αποστάσεις µεταξύ των οµάδων, όπως 

αυτές καθορίζονται από το είδος του οργανισµού και τη γεωγραφική προέλευση 

των ατόµων, που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη µε βάση το µοντέλο των 

Tamura & Nei για το σύνολο των τριών γονιδίων. Στη διαγώνιο οι τιµές 

αντιπροσωπεύουν την εντός των οµάδων διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει 

του ίδιου µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. 

 
 

Βάσει της δοκιµασίας Hillis & Huelsenbeck (1992) για την εκτίµηση της 

ύπαρξης φυλογενετικού σήµατος στο παραπάνω σύνολο των συνδυασµένων 

αλληλουχιών µέσω της παραµέτρου g1, διαπιστώνεται ότι το σύνολο των παραπάνω 
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αλληλουχιών περιέχει πολύ σηµαντικό ποσό φυλογενετικής πληροφορίας (106 τυχαία 

δένδρα, g1=-0,418, p < 0,01, Hillis & Huelsenbeck, 1992). 

Στην ανάλυση της Σύνδεσης-Γειτόνων (Neighbor-Joining, NJ) δοκιµάστηκαν 

και εδώ διάφορες µέθοδοι εκτίµησης γενετικών αποστάσεων, τόσο απλές όσο και πιο 

σύνθετες. Η αξιοπιστία των κλάδων ελέγχτηκε µε την δοκιµασία bootstrap (1000 

επαναλήψεις) (εικόνα 3.10) 

Η µη σταθµισµένη, όσον αφορά τους χαρακτήρες, ανάλυση της µέγιστης 

φειδωλότητας (Maximum Parsimony, MP) των 324 πληροφοριακών θέσεων (269 για 

την ενδοοµάδα) έδωσε περισσότερα από 1000 εξίσου φειδωλά δέντρα, το µήκος των 

οποίων είναι 1174 εξελικτικά βήµατα (ΗΙ=0,544, RI=0,902). Η αξιοπιστία των 

κλάδων, όπως και στην περίπτωση της NJ ελέγχθηκε µε την δοκιµασία bootstrap 

(1000 επαναλήψεις) (εικόνα 3.10). 

Το µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που επιλέχθηκε βάσει του 

προγράµµατος ΜODELTEST ότι ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα των 

συνδυασµένων αλληλουχιών ήταν το µοντέλο των TrN (-ln=7843,6587) µε ποσοστό 

αµετάβλητων νουκλεοτιδικών θέσεων Ι=0,4625 και παράµετρο γάµµα για τις 

µεταβλητές θέσεις α=0,4706 (TrN+I+G). Οι συχνότητες των νουκλεοτιδίων για τις 

µεταβλητές θέσεις είναι Α=0,3136, C=0,2562, G=0,1715 και T=0,2588 και οι ρυθµοί 

υποκατάστασης µεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδίων είναι [A-C]=1,0000, [A-

G]= 3,4578, [A-T]= 1,0000, [C-G]= 1,0000, [C-T]=10,6859, [G-T]=1,0000.  

Οι παράµετροι αυτές ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα PAUP για την 

εκπόνηση της ανάλυσης της Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Για την αναζήτηση του 

δέντρου µε τη µεγαλύτερη πιθανότητα χρησιµοποιήθηκε η ευρετική µέθοδος 

αναζήτησης µε τη χρήση του αλγορίθµου αναδιάταξης κλάδων tree bisection and 

reconnection (TBR). Το αρχικό δέντρο προέκυψε µε διαδοχική προσθήκη των 

αλληλουχιών. Το δέντρο µε τη µεγαλύτερη τιµή πιθανότητας είχε τιµή -

lnL=7804,1469. H αξιοπιστία των κλάδων εκτιµήθηκε µέσω 100 επαναλήψεων 

bootstrap, µε χρήση του ίδιου αλγόριθµου αναζήτησης όπως προηγουµένως και 

θέτοντας χρονικό περιορισµό 1 ώρας για κάθε επανάληψη (εικόνα 3.10). 

Τέλος, η ανάλυση της Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας (Bayesian Inference, 

BI) οδήγησε σε ίδιες τοπολογίες κατά τη διάρκεια των 4 ανεξάρτητων εφαρµογών, αν 

και οι εκ των υστέρων πιθανότητες για κάποιους κόµβους ήταν ελάχιστα 

διαφορετικές (εικόνα 3.10). Η εικόνα απεικονίζει το δέντρο που αποτελεί το 

συναινετικό δέντρο (50% majority rule tree) των 9*104 δέντρων που απέµειναν µετά 
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την απόρριψη των πρώτων 1000 δέντρων, που είναι το διάστηµα µέχρι να 

σταθεροποιηθεί η τιµή της πιθανότητας (-lnL). Η µέση τιµή των –ln likelihood των 

δέντρων αυτών είναι 7649,041. 

 

3.1.3.1 Περιγραφή της τοπολογίας των δένδρων 

Όλες οι φυλογενετικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν συγκλίνουν σε µια 

κοινή τοπολογία, η γενική περιγραφή της οποίας δίνεται παρακάτω. Όπως 

παρατηρήθηκε και στις επιµέρους αναλύσεις των γονιδίων, τα κύρια χαρακτηριστικά 

της τοπολογίας όλων των δέντρων είναι δυο: 1) το γένος Podarcis εµφανίζεται ως 

µονοφυλετική οµάδα µε πολύ υψηλή στατιστική υποστήριξη (bootstrap values, 

b.s.=100% σε όλες τις αναλύσεις NJ, MP, ML και ΒΙ) και 2) διακρίνονται τρεις 

κύριοι κλάδοι, που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές οµάδες ειδών, λαµβάνοντας 

υπόψη µόνο τα είδη που απαντούν στη Βαλκανική χερσόνησο.  

Ο πρώτος, όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή του δέντρου που προέκυψε από 

το cyt b θα ονοµάζεται κλάδος ή οµάδα erhardii, περιλαµβάνει τα είδη P. erhardiι 

(από το οποίο πήρε και το όνοµά του ο κλάδος) και P. peloponnesiaca. Η υψηλή 

στατιστική υποστήριξη του παραπάνω (b.s.=93-100%) δεν αφήνει περιθώρια 

αµφισβήτησης. Ωστόσο το εντυπωσιακό στοιχείο του συγκεκριµένου κλάδου, το 

οποίο παρατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια των ανεξαρτήτων αναλύσεων των τριών 

γονιδίων, είναι το γεγονός ότι τα είδη αυτά δεν είναι µονοφυλετικά. Πιο 

συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι τα άτοµα της Κρήτης και της νησίδας του Ποριού 

(νησίδα στο χώρο µεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου), αν και ανήκουν βάσει της 

τρέχουσας βιβλιογραφίας στο είδος P. erhardii, δεν οµαδοποιούνται µε τα υπόλοιπα 

άτοµα του ίδιου είδους που έχουν συµπεριληφθεί στην ανάλυση (ηπειρωτική Ελλάδα, 

Βόρειες Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες), αλλά µε τα άτοµα του P. peloponnesiaca από 

την Πελοπόννησο (b.s.=97-100%), ενώ τα υπόλοιπα άτοµα του P. erhardii 

σχηµατίζουν έναν άλλο υποκλάδο (b.s.=90-100%), που αποτελεί αδελφή οµάδα του 

υποκλάδου του P. erhardii της Κρήτης/Ποριού και του P. peloponnesiaca. Με άλλα 

λόγια το P. erhardii εµφανίζεται ως παραφυλετικό είδος, γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση µε τους βασικούς κανόνες της συστηµατικής που επιδιώκει τα είδη να 

συνιστούν µονοφυλετικές οµάδες. Εντός των υποκλάδων της
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Εικόνα 3.10: ∆ενδρόγραµµα Μέγιστης Φειδωλότητας (MP) για το σύνολο των τριών 

γονιδίων που χρησιµοποιήθηκαν στη παρούσα µελέτη. Οι αριθµοί επάνω στους κλάδους 

αντιστοιχούν στις τιµές bootstrap: 1000 επαναλήψεις για την ανάλυση Σύνδεσης Γειτόνων 

(NJ) και της Μέγιστης Φειδωλότητας (MP) αντίστοιχα και 100 για την ανάλυση της 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ML). Οι τιµές ΒΙ αντιστοιχούν στις εκ των υστέρων πιθανότητες 

της Μπεϋζιανής ανάλυσης (BI). 
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οµάδας erhardii, που όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι ο υποκλάδος της 

Κρήτης-Ποριού-Πελοποννήσου και ο υποκλάδος της Ηπειρωτικής Ελλάδας-

Σποράδων-Κυκλάδων, διαπιστώνεται σηµαντική διαφοροποίηση, η οποία ταυτίζεται 

µε τη γεωγραφική προέλευση των ατόµων. Πιο συγκεκριµένα, εντός του πρώτου, που 

για λόγους ευκολίας από τώρα και στο εξής θα ονοµάζεται υποκλάδος της Κρήτης, 

υπάρχει σαφής διάκριση σε τρεις φυλογενετικές γραµµές. Η πρώτη περιλαµβάνει τα 2 

άτοµα του P. erhardii από τη νησίδα Πορί, µε απόλυτη στατιστική υποστήριξη 

(b.s.=99-100%). Η δεύτερη περιλαµβάνει τα άτοµα του P. peloponnesiaca (b.s.=99-

100%), το οποίο όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή κατανέµεται µόνο στην 

Πελοπόννησο, ενώ η τρίτη περιλαµβάνει τα άτοµα του P. erhardii της Κρήτης και 

των δορυφορικών της νησίδων (b.s.=88-100%). Όσον αφορά τις σχέσεις των τριών 

αυτών γενεαλογικών γραµµών φαίνεται ότι η γραµµή της Κρήτης είναι εξελικτικά πιο 

κοντά στην αντίστοιχη της Πελοποννήσου παρά σε αυτήν του Ποριού. Εντός της 

Κρήτης, η γενετική διαφοροποίηση που εµφανίζουν τα άτοµα, οδηγεί σε διάκριση 

ανάµεσα στους πληθυσµούς της δυτικής Κρήτης (∆ Κρήτη 1, b.s.=99-100%) από 

τους αντίστοιχους της ανατολικής Κρήτης (Α Κρήτη, b.s.=93-100%), ενώ είναι 

αξιοσηµείωτη η διαφοροποίηση που παρατηρείται σε µια άλλη οµάδα πληθυσµών, 

επίσης από την δυτική Κρήτη (∆ Κρήτη 2, b.s.=95-100%), που αποκλίνει νωρίτερα 

από τις άλλες δύο οµάδες, δίνοντας την εντύπωση ότι θα µπορούσε να αποτελεί τον 

πρόγονο των δύο άλλων οµάδων (∆ Κρήτη 1 και Α Κρήτη). 

Όσον αφορά το δεύτερο υποκλάδο της οµάδας erhardii (τον υποκλάδο της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας-Σποράδων-Κυκλάδων), που για λόγους ευκολίας θα 

ονοµάζεται υποκλάδος της Ελλάδας, παρατηρείται σαφής διάκριση µεταξύ των 

πληθυσµών του P. erhardii από τα νησιά των Κυκλάδων και των πληθυσµών του P. 

erhardii από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Β. Σποράδες και το Σαρωνικό. 

Εντός των Κυκλάδων, φαίνεται να ξεχωρίζουν τρεις γενεαλογικές γραµµές, µε την 

καθεµία να χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές στατιστικής υποστήριξης: η πρώτη 

περιλαµβάνει τους απλότυπους από τα νοτιοανατολικά νησιά των Κυκλάδων (Ανάφη, 

Σαντορίνη, Αστυπάλαια κ.α.) (b.s.=98-100%), η δεύτερη περιλαµβάνει τους 

απλότυπους από τα βόρεια και κεντρικά νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Μύκονος, Ίος, 

Άνδρος κ.α.) (b.s.=88-97%) και ο τρίτος απλότυπους από τα νησιά Σέριφο, Σίφνο και 

Κύθνο, που θα µπορούσαµε να τον χαρακτηρίσουµε ως κλάδο των δυτικών 

Κυκλάδων (b.s.=92-100%). Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα των ανεξάρτητων 

αναλύσεων των τριών γονιδίων που αδυνατούσαν να καθορίσουν τις ακριβείς σχέσεις 
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των τριών αυτών γραµµών, η συνδυασµένη ανάλυση αυτών µας δίνει µεγαλύτερη 

συγγένεια της γενεαλογικής γραµµής των δυτικών νησιών µε τα νησιά των βόρειων 

και κεντρικών Κυκλάδων (b.s.=79-88%) σε σχέση µε τα νοτιοανατολικά νησιά του 

ίδιου συγκροτήµατος. Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στους πληθυσµούς της 

ηπειρωτικής Ελλάδος-Εύβοιας-Σποράδων, όπου αρχικά έχουµε τη διαφοροποίηση 

των απλοτύπων από τις Β. Σποράδες (b.s.=89-100%) από όλους τους υπόλοιπους 

πληθυσµούς του P. erhardii από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και το 

Σαρωνικό κόλπο (b.s.=77-95%), ενώ στη συνέχεια έχουµε τη διαφοροποίηση όλων 

των απλοτύπων του P. erhardii από την ηπειρωτική Ελλάδα και τη βόρεια Εύβοια 

(στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται και οι πληθυσµοί του P. erhardii από την πρώην 

Γιουγκοσλαβία) (b.s.=91-100%) από τους πληθυσµούς του P. erhardii από τη νότια 

Εύβοια και τις νησίδες του Σαρωνικού και του νότιου Ευβοϊκού κόλπου (b.s.=90-

100%). 

Ο δεύτερος - ο κλάδος ή η οµάδα taurica - περιλαµβάνει τα είδη: 1) P. taurica 

(εξ ου και το όνοµα του κλάδου) µε απλότυπους που προέρχονται από την ηπειρωτική 

Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης της Πελοποννήσου, τα νησιά του Ιονίου πελάγους και 

τη Θασοπούλα, 2) P. gaigeae µε απλότυπους από το νησιωτικό συγκρότηµα της 

Σκύρου, συµπεριλαµβανοµένης και της βραχονησίδας Πιπέρι (βόρεια της Σκύρου), 3) 

P. milensis µε απλότυπους από το νησιωτικό συγκρότηµα της Μήλου και 4) P. 

melisellensis µε απλότυπους από τις ∆αλµατικές ακτές (Κροατία). Η υψηλή 

στατιστική υποστήριξη του παραπάνω (b.s.=99-100%) δεν αφήνει, όπως και στην 

περίπτωση του πρώτου κλάδου, περιθώρια αµφισβήτησης. Όλα τα είδη, 

συµπεριλαµβανοµένου και του είδους του P. taurica, που στην ανάλυση µε το cyt b 

έδινε την εντύπωση πολυφυλετικού είδους, εµφανίζονται µονοφυλετικά µε πολύ 

υψηλή στατιστική υποστήριξη. Εντός της οµάδας taurica διακρίνονται 2 κύριοι 

υποκλάδοι. Ο πρώτος υποκλάδος (b.s.=98-100%) περιλαµβάνει τα είδη P. 

melisellensis, P. gaigeae και P. milensis µε τα δύο τελευταία (b.s.=95-100%) να 

εµφανίζονται πιο συγγενικά µεταξύ τους απ’ ότι µε το πρώτο (P. melisellensis). Ο 

δεύτερος υποκλάδος (b.s.=92-100%), που περιλαµβάνει όλα άτοµα του P. taurica που 

συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανάλυση (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά του Ιονίου 

πελάγους και Θασοπούλα), διαφοροποιείται σε τρεις οµάδες (φυλογενετικές 

γραµµές). Η πρώτη, που αποκλίνει νωρίτερα από τις άλλες δύο, περιλαµβάνει 

απλότυπους του P. taurica από τη βορειοανατολική Ελλάδα (Παρανέστι, Μίκι, 

Φερές) και τη νησίδα Θασοπούλα (b.s.=97-100%). Οι άλλες δύο σχηµατίζουν 
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αδελφές οµάδες µε απόλυτη στατιστική υποστήριξη. Η µία εξ αυτών περιλαµβάνει 

τους πληθυσµούς από τα νησιά του Ιονίου πελάγους (πλην της Κέρκυρας) (b.s.=88-

100%), ενώ η άλλη όλους τους απλότυπους από την ηπειρωτική Ελλάδα, την 

Κέρκυρα και την Πελοπόννησο (b.s.=94-100%). Για την τελευταία αυτή γενεαλογική 

γραµµή είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός της διαφοροποίησης των ατόµων της 

Πελοποννήσου (b.s.=90-100%) από τα άτοµα της ηπειρωτικής Ελλάδας και της 

Κέρκυρας.  

Τέλος, ο τρίτος µεγάλος κλάδος – ο κλάδος ή η οµάδα muralis - περιλαµβάνει 

τα είδη 1) P. muralis από την ηπειρωτική Ελλάδα (ως γνωστό απουσιάζει από τις 

νησιωτικές περιοχές) και την υπόλοιπη Ευρώπη (b.s.=90-100%) και 2) P. sicula από 

την ηπειρωτική Ιταλία και τη Σικελία (b.s.=98-100%). Αν και η συγγένεια των δύο 

αυτών ειδών υποστηρίζεται µε υψηλή τιµή bootstrap (b.s.=74-88%), το πιο 

εντυπωσιακό στοιχείο που µπορεί κανείς να παρατηρήσει στον συγκεκριµένο κλάδο 

είναι η µονοφυλετικότητα του P. muralis, που όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως 

(παράγραφος 3.1.1.4) υποδηλώνει µια µάλλον πολύ πρόσφατη εξάπλωση-διασπορά 

του είδους στο χώρο της νότιας Ευρώπης. 

 

3.2 Έλεγχος του ρυθµού εξέλιξης των αλληλουχιών 
∆εδοµένης της γενετικής διαφοροποίησης που εµφανίζουν τα είδη του γένους 

Podarcis στον ελληνικό χώρο, σε συνδυασµό µε την πολύ καλή στατιστική 

υποστήριξη των φυλογενετικών κλάδων, όπως αυτοί προκύπτουν από τις διάφορες 

φυλογενετικές αναλύσεις, η ύπαρξη ενός «τοπικού» µοριακού ρολογιού θα 

συνέβαλλε σηµαντικά, αφενός στην εύρεση των χρόνων απόκλισης µεταξύ των ειδών 

και αφ ετέρου στην κατανόηση της βιογεωγραφικής ιστορίας αυτών. Η εύρεση των 

χρόνων απόσχισης των ειδών σε συνδυασµό µε τη σχετικά καλή γνώση της 

παλαιογεωγραφίας της Ελλάδας από το Μειόκαινο έως σήµερα θα βοηθούσε στην 

ανάπτυξη υποθετικών βιογεωγραφικών σεναρίων για όλα τα είδη Podarcis που 

απαντούν στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου.  

Κυρίως θέλαµε να ελέγξουµε την υπόθεση ότι οι πληθυσµοί που έχουν 

αποµονωθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και πιθανώς έχουν διατηρήσει µικρό 

δραστικό µέγεθος, εµφανίζουν ταχύτερο εξελικτικό ρυθµό σε σχέση µε πληθυσµούς 

που έχουν µεγαλύτερο δραστικό µέγεθος. Σύµφωνα µε τη θεωρία της ουδετερότητας 

του Kimura (1980), ο εξελικτικός ρυθµός των ουδέτερων µεταλλαγών εξαρτάται 
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µόνο από το ρυθµό µεταλλαγής και είναι ανεξάρτητος από το δραστικό µέγεθος του 

πληθυσµού. Η τροποποιηµένη θεωρία των ελαφρώς επιβλαβών µεταλλαγών της 

Ottha (1976, 1992), όµως, προβλέπει ότι υπάρχει εξάρτηση του εξελικτικού ρυθµού 

από το δραστικό µέγεθος του πληθυσµού και ότι όσο µικρότερο είναι αυτό το µέγεθος 

τόσο ταχύτερος θα είναι ο εξελικτικός ρυθµός. 

Από τα τρία γονίδια που χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των 

φυλογενετικών σχέσεων των ειδών του γένους Podarcis στη Βαλκανική χερσόνησο, 

το c-mos (το πυρηνικό γονίδιο) εµφανίζει πολύ χαµηλά ποσοστά γενετικής 

διαφοροποίησης. Αντίθετα, το cyt b και το 16S rRNA εµφανίζουν σηµαντικά επίπεδα 

διαφοροποίησης, ακόµα και σε επίπεδο πληθυσµών, γεγονός που θα βοηθούσε στην 

εύρεση χρόνων απόσχισης ακόµα και ανάµεσα σε πληθυσµούς που αντιστοιχούν σε 

γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας µε παρόµοια παλαιογεωγραφική ιστορία. Για το 

λόγο αυτόν έγινε έλεγχος της οµοιογένειας του εξελικτικού ρυθµού στα γονίδια του 

cyt b και του 16S rRNA. 

 

3.2.1 Γενετικός τόπος του cyt b 

Όλες οι στατιστικές δοκιµασίες που εφαρµόστηκαν [δοκιµασία του λόγου των 

πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Test, LRT), µη παραµετρική δοκιµασία του 

Tajima’s Relative Rate Test και έλεγχος του σχετικού ρυθµού δύο οµάδων (two 

cluster relative rate test] επιβεβαίωσαν την οµοιογένεια του εξελικτικού ρυθµού των 

αλληλουχιών του cyt b µεταξύ των ειδών του γένους Podarcis που κατανέµονται 

στον ελληνικό χώρο. 

Η δοκιµασία του λόγου των πιθανοφανειών δεν είναι σε θέση να απορρίψει τη 

µηδενική υπόθεση της οµοιογένειας του εξελικτικού ρυθµού στο φυλογενετικό 

δέντρο που παράγεται από τις αλληλουχίες του κυτοχρώµατος β, αφού η τιµή του 

LRT είναι: 

∆=2*(L1-L0)=2*[-4508,64-(-4625,22)]=233,16 

και δεδοµένου ότι ο αριθµός των εξεταζόµενων αλληλουχιών είναι 205, οι βαθµοί 

ελευθερίας (β.ε.=n-2, όπου n ο αριθµός των αλληλουχιών) είναι 203 και η κρίσιµη 

τιµή της χ2 κατανοµής είναι χcritical=237,2404 (Muse & Weir 1992). 

Η δοκιµασία του σχετικού ρυθµού δυο οµάδων (two-cluster test, Takezaki et 

al. 1995), µε την οποία εξετάζεται αν ο µέσος ρυθµός υποκατάστασης δυο οµάδων 

αλληλουχιών που χωρίζονται µεταξύ τους από ένα κόµβο επάνω σε ένα φυλογενετικό 

δέντρο, διαφέρει ή όχι, και η µη παραµετρική διαδικασία του Tajima (1993), δεν  
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διαπίστωσε σε καµία περίπτωση διαφορά στο ρυθµό εξέλιξης των αλληλουχιών των 

διάφορων κλάδων του γένους Podarcis που εξετάστηκαν. Πιο συγκεκριµένα, 

εξετάστηκε αν διαφέρουν ως προς το ρυθµό εξέλιξης α) οι τρεις κύριοι κλάδοι 

(erhardii, taurica, muralis), που αναδείχθηκαν από τη φυλογενετική ανάλυση, µεταξύ 

τους, β) οι κλάδοι της Κρήτης µεταξύ τους, β) ο κλάδος της Κρήτης και της 

Πελοποννήσου, γ) ο κλάδος της Κρήτης και των Κυκλάδων, δ) ο κλάδος της Κρήτης 

και της ηπειρωτικής Ελλάδος, ε) ο κλάδος των Κυκλάδων και της ηπειρωτικής 

Ελλάδος, στ) ο κλάδος της Σκύρου και της Μήλου, ζ) ο κλάδος της Σκύρου και του P. 

taurica, η) ο κλάδος της Μήλου και της P. taurica και θ) ο κλάδος του P. 

melisellensis και του P. taurica.  

 

3.2.2 Γενετικός τόπος του 16S rRNA 

Σε όλες τις περιπτώσεις δεν διαπιστώθηκε διαφορά στο ρυθµό εξέλιξης των 

αλληλουχιών του 16S rRNA των διάφορων κλάδων του γένους Podarcis που 

εξετάστηκαν. 

Η δοκιµασία του λόγου των πιθανοφανειών δεν είναι σε θέση να απορρίψει τη 

µηδενική υπόθεση της οµοιογένειας του εξελικτικού ρυθµού στο φυλογενετικό 

δέντρο που παράγεται από τις αλληλουχίες του 16S rRNA, αφού η τιµή του LRT 

είναι: 

∆=2*(L1-L0)=2*[-2720,5756-(-2809,29)]=177,4288 

και δεδοµένου ότι ο αριθµός των εξεταζόµενων αλληλουχιών είναι 153, οι βαθµοί 

ελευθερίας (β.ε.=n-2, όπου n ο αριθµός των αλληλουχιών) είναι 151 και η κρίσιµη 

τιµή της χ2 κατανοµής είναι χcritical=180,6756 (Muse & Weir 1992). Το ίδιο ισχύει και 

µε τη δοκιµασία του σχετικού ρυθµού δυο οµάδων (two-cluster test, Takezaki et al. 

1995) και τη µη παραµετρική διαδικασία του Tajima (1993), οι οποίες δεν είναι σε 

θέση να διαπίστωσουν σε καµία περίπτωση διαφορά στο ρυθµό εξέλιξης των 

αλληλουχιών των διάφορων κλάδων του γένους Podarcis που εξετάστηκαν. 

 

3.2.3 Συνδυασµένη ανάλυση των τριών γενετικών τόπων 

Όπως στην περίπτωση των δύο γονιδίων, που αναφέρθηκαν προηγουµένως, 

έτσι και στην περίπτωση των συνδυασµένων αλληλουχιών (συµπεριλαµβανοµένου 

και του γονιδίου c-mos), η δοκιµασία του λόγου των πιθανοφανειών δεν είναι σε 

θέση να απορρίψει τη µηδενική υπόθεση της οµοιογένειας του εξελικτικού ρυθµού 
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στο φυλογενετικό δέντρο που παράγεται από τις αλληλουχίες του κυτοχρώµατος β, 

αφού η τιµή του LRT είναι: 

∆=2*(L1-L0)=2*[-7804,1469-(-7871,6054)]=134,917 

και δεδοµένου ότι ο αριθµός των εξεταζόµενων αλληλουχιών είναι 117, οι βαθµοί 

ελευθερίας (β.ε.=n-2, όπου n ο αριθµός των αλληλουχιών) είναι 115 και η κρίσιµη 

τιµή της χ2 κατανοµής είναι χcritical=141,0927 (Muse & Weir 1992). 

 

3.2.4 Εκτίµηση χρόνων απόσχισης 

Η οµοιογένεια του εξελικτικού ρυθµού που παρατηρείται στις αλληλουχίες 

των ειδών του γένους Podarcis στον ελληνικό χώρο µας επιτρέπει τη συνδυασµένη 

χρήση των εκτιµώµενων γενετικών αποστάσεων µεταξύ πληθυσµών που εντοπίζονται 

σε διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές και των γεωλογικών δεδοµένων σχετικά µε την 

ηλικία των τεκτονικών συµβάντων που ήταν η αιτία του διαχωρισµού των περιοχών 

αυτών, για την εκτίµηση ενός τοπικού ρυθµού εξέλιξης των ειδών Podarcis 

(βαθµονόµηση του µοριακού ρολογιού). Στη συγκεκριµένη περίπτωση η 

βαθµονόµηση του µοριακού ρολογιού των Podarcis της Ελλάδος θα βασιστεί στο 

πολύ καλά γνωστό γεωλογικό συµβάν της οριστικής αποχώρησης της Κρήτης από 

την Πελοπόννησο, το οποίο χρονολογείται στα 5 µε 5,5 εκ. χρόνια πριν από σήµερα 

(Meulenkamp 1985, Schüle, 1993). ∆εδοµένου ότι η διορθωµένη γενετική απόσταση 

µεταξύ των πληθυσµών της Κρήτης (P. erhardii) και των πληθυσµών της 

Πελοποννήσου (P. peloponnesiaca) είναι 7,98%, ο τοπικός εξελικτικός ρυθµός των 

ειδών του γένους Podarcis στο χώρο της Βαλκανικής είναι 1,59 ή 1,45% ανά 

εκατοµµύριο χρόνια αντίστοιχα. Βάσει του παραπάνω ρυθµού νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης και δεδοµένων των διορθωµένων γενετικών αποστάσεων των κύριων 

φυλογενετικών κλάδων, έγινε εκτίµηση των χρόνων απόκλισης των κλάδων αυτών 

(εικόνα 3.11). Η εκτίµηση αυτή έγινε βάσει της διαφοροποίησης που εµφανίζουν οι 

αλληλουχίες του κυτοχρώµατος β. Ανάλογοι είναι και οι χρόνοι, όταν η εκτίµηση 

γίνεται βάσει της διαφοροποίησης του 16S rRNA (τα αποτελέσµατα δεν 

παρουσιάζονται). 
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Εικόνα 3.11: Απλοποιηµένο δενδρόγραµµα Σύνδεσης Γειτόνων (NJ), βάσει του 

µοντέλου των Tamura-Nei, στο οποίο δίνονται οι χρόνοι απόκλισης των κλάδων 

βάσει του ρυθµού νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για το cyt b, που υπολογίστηκε 

από το χωρισµό της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το µέγεθος των µαύρων 

τριγώνων είναι ενδεικτικό του αριθµού των ατόµων ανά κλάδο. Το κόκκινο βέλος 

υποδεικνύει τον κλάδο βάσει του οποίου έγινε η βαθµονόµηση του µοριακού 

ρολογιού. Το µέγεθος του µαύρου τριγώνου στο δέντρο είναι ανάλογο του αριθµού 

των ατόµων που περιλαµβάνει ο κλάδος. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

4.1 Φυλογένεση και ταξινοµικές αναθεωρήσεις 
4.1.1 Πλήθος απλοτύπων και βαθµός διαφοροποίησης 

Ο προσδιορισµός της πρωτοταγούς αλληλουχίας των γενετικών τόπων του 

κυτοχρώµατος β (cyt b), της µεγάλης ριβοσωµικής υποµονάδας του µιτοχονδρίου 

(16S rRNA) και της πυρηνικής κινάσης (c-mos), αποκάλυψε σηµαντική γενετική 

ποικιλότητα για το σύνολο των ατόµων του γένους Podarcis που συµπεριλήφθηκαν 

σε αυτήν τη µελέτη. Η διαφοροποίηση αυτή ήταν µεγαλύτερη, όπως άλλωστε 

αναµενόταν, για τα µιτοχονδριακά γονίδια (cyt b και 16S rRNA) σε σχέση µε το 

πυρηνικό και ειδικά για το cyt b, το οποίο είναι από τα πιο γρήγορα εξελισσόµενα 

γονίδια που υπάρχουν στο µιτοχόνδριο. Για το συγκεκριµένο γενετικό τόπο, από το 

σύνολο των 206 αλληλουχιών που έλαβαν µέρος στην ανάλυση, οι 173 ήταν 

διαφορετικές (~84%), γεγονός που είναι ενδεικτικό της µεγάλης δαιειδικής 

µιτοχονδριακής διαφοροποίησης που χαρακτηρίζει το γένος Podarcis. Η µεγαλύτερη 

οµοιότητα παρατηρήθηκε µεταξύ των ατόµων του είδους P. gaigeae, όπου από τις 11 

διαφορετικές αλληλουχίες προέκυψαν µόλις 3 διαφορετικοί απλότυποι και µεταξύ 

των ατόµων του P. erhardii από την Κρήτη, όπου η αλληλούχιση 35 ατόµων 

αποκάλυψε 20 διαφορετικούς απλότυπους, ενώ η µικρότερη µεταξύ των ατόµων του 

είδους P. erhardii από τις Κυκλάδες, όπου κάθε αλληλουχία ήταν και διαφορετικός 

απλότυπος (30 αλληλουχίες, 30 απλότυποι), το οποίο δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι σχεδόν κάθε αλληλουχία προέρχεται από διαφορετικό νησί. Για το δεύτερο 

µιτοχονδριακό τόπο, η διαφοροποίηση είναι σαφώς µικρότερη σε σχέση µε το cyt b, 

αλλά επίσης ενδεικτική της ποικιλότητας που εµφανίζουν τα 7 είδη του γένους 

Podarcis στη Βαλκανική χερσόνησο. Από το σύνολο των 153 αλληλουχιών που 

συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, οι 79 (51,6%) αντιστοιχούσαν σε διαφορετικούς 

απλότυπους. Όσον αφορά τον τρίτο γενετικό τόπο (c-mos), αν και συµβάλλει όπως θα 

δούµε και στη συνέχεια στη διαφοροποίηση των ειδών, η µικρή γενετική ποικιλότητα 

σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι απουσιάζουν αντίστοιχες µελέτες που να το 

χρησιµοποιούν ως σηµαντή, δεν µας επιτρέπουν κάποιο περαιτέρω σχολιασµό που να 

σχετίζεται µε τη διαφοροποίηση που εµφανίζει.  

Τα ποσοστά γενετικής διαφοροποίησης για το cyt b κυµαίνονται από 11,4 έως 

19%, ενώ για το 16S rRNA από 2,5 έως 6,7% (διορθωµένες γενετικές αποστάσεις). 
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Οι τιµές αυτές είναι ανάλογες των αποστάσεων που παρατηρούνται µεταξύ των ειδών 

του ίδιου γένους στην Ιβηρική χερσόνησο (Harris & Sá-Souza 2002), όπου οι 

αποστάσεις µεταξύ των ειδών P. muralis, P. bocagei, P. carbonelli, P. hispanica 

κυµαίνονται από 10,4 έως 17,3% για το cyt b και από 2,9-5,9% για το 12S rRNA, 

γονίδιο το οποίο έχει παρόµοια συµπεριφορά µε το 16S rRNA όσον αφορά το ρυθµό 

εξέλιξης. Αντίστοιχες είναι και οι διαειδικές αποστάσεις που δίνουν οι Oliverio et al. 

(2000) για το γένος Podarcis βάσει του γονιδίου 12S rRNA. 

Ανάλογες µελέτες άλλων ζωικών οµάδων που έχουν πραγµατοποιηθεί στην 

αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή (Αιγαίο ή ανατολική Μεσόγειο) αφορούν τους 

αγκαθοποντικούς του γένους Acomys (Barome et al. 2001), τα ποντίκια του γένους 

Apodemus (Michaux et al. 2004), τα σαµιαµίθια του γένους Mediodactylus 

(Κασαπίδης 2001), τις χελώνες του γένους Mauremys (Mantziou et al. 2004) και τις 

σαύρες του γένους Ablepharus (Poulakakis et al. 2004), καθώς και από τα 

ασπόνδυλα, τα χερσαία σαλιγκάρια του γένους Albinaria (Schilthuizen 1994, 

Schilthuizen & Lombaerts 1994, Schilthuizen et al. 1995, 2004, ∆ουρής 1997, Douris 

et al. 1995, 1998, van Moorsel et al. 2000, van Moorsel 2001) και τα αντίστοιχα του 

γένους Mastus (Παρµακέλης 2003, Parmakelis et al. 2003). Αν και στο σύνολό τους 

οι παραπάνω εργασίες χρησιµοποιούν διαφορετικά σύνολα γονιδίων για την εκτίµηση 

των φυλογενετικών σχέσεων είναι εφικτή µια έµµεση σύγκριση λαµβάνοντας υπόψη 

µέρος και όχι το σύνολο των δεδοµένων των παραπάνω µελετών, έτσι ώστε να 

συγκριθούν ουσιαστικά οι όµοιοι γενετικοί τόποι. Βάσει αυτών τα Podarcis 

εµφανίζονται σαφώς πιο διαφοροποιηµένα από τους αγκαθοποντικούς του γένους 

Acomys και τα ποντίκια του γένους Apodemus, όπου η διαειδική διαφοροποίηση ως 

προς το cyt b είναι της τάξης του 1,6% και <1% αντίστοιχα, καθώς και από τις 

χελώνες του γένους Mauremys, όπου η αντίστοιχη διαφοροποίηση δεν ξεπερνάει το 

6-7%, ενώ εµφανίζουν αντίστοιχη διαφοροποίηση µε τις σαύρες του γένους 

Ablepharus, όπου η διαειδική διαφοροποίηση είναι της τάξης του 11-19% για το cyt b 

και του 4-8% για το 16S rRNA. Αντίθετα, η διαφοροποίηση των Podarcis είναι 

σαφώς µικρότερη της γενετικής ποικιλότητας των χερσαίων σαλιγκαριών του γένους 

Albinaria που για το 16S rRNA ανέρχεται στο 11-18% και ιδιαίτερα της ποικιλότητας 

του γένους Mastus, όπου η γενετική απόσταση για τον ίδιο γενετικό τόπο φτάνει στο 

44%, τιµή που υπερβαίνει κατά πολύ την απόσταση που απέχουν τα πλέον 

διαφοροποιηµένα είδη του γένους Podarcis (6,7%). Όσον αφορά στη 

φυλογεωγραφική µελέτη του Κασαπίδη (2001), η εκτιµώµενη γενετική 
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διαφοροποίηση µεταξύ των µορφολογικών υποειδών του γένους Mediodactylus 

βασίζεται στο γενετικό τόπο κυτοχρωµική οξειδάση Ι (COI) και φτάνει ως και το 

34% (διορθωµένη γενετική απόσταση). Ωστόσο, το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος 

γενετικός τόπος είναι σαφώς πιο γρήγορα εξελισσόµενος από το cyt b, σε συνδυασµό 

µε το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον Κασαπίδη (2001) τελικά τα τάξα της µελέτης 

αυτής µάλλον αντιστοιχούν σε είδη και όχι σε υποείδη, µας οδηγεί στο συµπέρασµα 

ότι το σαµιαµίθι εµφανίζει παρόµοια διαφοροποίηση µε τα είδη του γένους Podarcis. 

Συνεπώς, οι γενετικές αποστάσεις που καταγράφονται για άλλες οµάδες ζώων από 

την αντίστοιχη περιοχή µελέτης είναι αντίστοιχες όταν αναφερόµαστε σε 

παραπλήσιες οµάδες (σαύρες), ενώ είναι σηµαντικά µικρότερες από τις γενετικές 

αποστάσεις που εµφανίζουν τα χερσαία σαλιγκάρια, που αποδεδειγµένα εµφανίζουν 

πολύ υψηλά ποσοστά γενετικής διαφοροποίησης στο χώρο του Αιγαίου. 

 

4.1.2 Φυλογενετικές σχέσεις των ειδών και ταξινοµικές ανακατατάξεις 

Η ασυµµετρία της κατανοµής του µήκους των κλάδων των παραγόµενων 

φυλογενετικών δέντρων (βλέπε τιµές g1 στα αποτελέσµατα) είναι ενδεικτική του 

γεγονότος ότι το φυλογενετικό σήµα που ενσωµατώνουν τα δεδοµένα 

(µιτοχονδριακές και πυρηνικές αλληλουχίες) είναι πολύ υψηλό. Σύµφωνα µε τους 

Hillis & Huelsenbeck (1992), όταν οι τιµές του g1 ανέρχονται σε τέτοια επίπεδα, τότε 

µε πιθανότητα κοντά στο 95% στα δένδρα της µέγιστης φειδωλότητας εντάσσεται και 

το πραγµατικό εξελικτικό δένδρο των µελετούµενων αλληλουχιών. Θεωρητικά 

λοιπόν, τα δεδοµένα της παρούσας µελέτης εµπεριέχουν αρκετή φυλογενετική 

πληροφορία για να µας αποκαλύψουν το πραγµατικό φυλογενετικό σενάριο που 

κρύβεται πίσω από τα υπό µελέτη είδη του γένους Podarcis στο χώρο της 

Βαλκανικής χερσονήσου. 

Οι διάφορες φυλογενετικές αναλύσεις (ΝJ, MP, ML και BI) φαίνεται να 

συγκλίνουν σε µία συγκεκριµένη τοπολογία του γονιδιακού δέντρου των 7 ειδών του 

γένους Podarcis στο χώρο της Βαλκανικής, συµβάλλοντας σηµαντικά στην επίλυση 

των φυλογενετικών σχέσεων των ειδών αυτών και βοηθώντας στην αναγνώριση 

διαφόρων φυλογενετικών κλάδων, που βάσει των παρατηρούµενων επιπέδων της 

γενετικής ποικιλότητας (βλέπε πίνακες αποστάσεων από την ενότητα των 

αποτελεσµάτων), αντιπροσωπεύουν διαφορετικές γενεαλογικές γραµµές, που η κάθε 

µια κρύβει ίσως και διαφορετική εξελικτική ιστορία.  
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Σε γενικές γραµµές διαπιστώνεται ότι τα είδη του γένους Podarcis στην 

Βαλκανική χερσόνησο εµφανίζουν σηµαντική γενετική και παράλληλα γεωγραφική 

διαφοροποίηση (σε δια-ειδικό και ενδο-ειδικό επίπεδο), µε την παρουσία 

φυλογενετικών κλάδων που χωρίζονται από πολύ µεγάλες γενετικές αποστάσεις. Το 

γενικό φυλογεωγραφικό πρότυπο που αποκαλύπτεται αντιστοιχεί στην Κατηγορία Ι 

κατά Avise (2000): βαθιά γενεαλογικά δένδρα µε τις κύριες γενεαλογικές γραµµές σε 

αλλοπατρία. Το πρότυπο αυτό παρατηρείται µεταξύ πληθυσµών που εξαπλώνονται σε 

εκτεταµένες γεωγραφικές περιοχές, έχουν χαµηλή ικανότητα διασποράς και 

γονιδιακής ροής και έχουν χωριστεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Βάσει των ειδών που χρησιµοποιήθηκαν ως εξωοµάδες (L. andreasnkyi, G. 

stehlini και G. atlantica) και ανεξάρτητα από το είδος της φυλογενετικής ανάλυσης 

και το σύνολο των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε, το γένος Podarcis είναι 

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

NJ, MP, ML και ΒΙ), γεγονός που είναι σε συµφωνία µε προηγούµενες 

µιτοχονδριακές µελέτες (Harris & Arnold 1999, Oliverio et al. 2000, Harris & Sá-

Souza 2001, 2002, Sá-Souza & Harris 2002). Οι φυλογενετικές σχέσεις µεταξύ των 

ειδών του γένους Podarcis που δεν απαντούν στη Βαλκανική χερσόνησο έχουν 

εκτενώς συζητηθεί από τους Harris & Arnold (1999), Oliverio et al. (2000), Harris & 

Sá-Souza (2001, 2002), Sá-Souza & Harris (2002) και δεν θα αναλυθούν καθόλου 

εδώ, αφού άλλωστε δεν αποτελούν πρωταρχικό στόχο της µελέτης. 

Από τους χάρτες των κατανοµών (εικόνα 1.6 και 1.7) είναι εµφανές ότι στην 

Βαλκανική χερσόνησο απαντούν 7 είδη του γένους Podarcis: P. muralis, P. erhardii, 

P. peloponnesiaca, P. taurica, P. gaigeae, P. milensis και P. melisellensis. Σύµφωνα 

µε τους Harris & Arnold (1999) και Oliverio et al. (2000), όλα αυτά τα είδη, µε 

εξαίρεση το P. muralis, σχηµατίζουν µια µονοφυλετική οµάδα, η οποία µε τη σειρά 

της διακρίνεται σε δύο υποοµάδες. Η πρώτη, που ονοµάζεται υποοµάδα του P. 

taurica, περιλαµβάνει τα είδη P. taurica (ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου 

πελάγους και τη Θασοπούλα, καθώς και στις περισσότερες χώρες της Βαλκανικής 

πλην της δυτικής Σερβίας), P. milensis (νησιωτικό συγκρότηµα Μήλου στις 

νοτιοδυτικές Κυκλάδες), P. gaigeae (νησιωτικό συγκρότηµα Σκύρου στο βόρειο 

Αιγαίο) και P. melisellensis (από τα παράλια της Σλοβενίας και της Κροατίας έως τις 

ακτές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και το Μαυροβούνιο). Η δεύτερη, που ονοµάζεται 

οµάδα του P. erhardii, περιλαµβάνει τα είδη P. erhardii που ξαπλώνεται στα 
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κεντρικά και νότια Βαλκάνια (Αλβανία, FYROM, νότια Βουλγαρία και Ελλάδα) και 

P. peloponnesiaca που κατανέµεται στην Πελοπόννησο. 

Τα παραγόµενα φυλογενετικά δέντρα επιβεβαιώνουν την παραπάνω 

οµαδοποίηση των 7 ειδών Podarcis που εντοπίζονται στο χώρο των Βαλκανίων, όπου 

τόσο στις ανεξάρτητες αναλύσεις των τριών συνόλων δεδοµένων (cyt b, 16S rRNA 

και c-mos), όσο και στη συνδυασµένη ανάλυση των τριών γονιδίων είναι ξεκάθαρη η 

παρουσία τριών κύριων φυλογενετικών κλάδων ή οµάδων απλοτύπων. Πρόκειται για 

τον κλάδο ή την οµάδα P. taurica, που περιλαµβάνει τα είδη P. taurica, P. gaigeae, 

P. milensis και P. melisellensis, τον κλάδο ή την οµάδα P. erhardii, που περιλαµβάνει 

τα είδη P. erhardii, P. peloponnesiaca και τον κλάδο ή την οµάδα της P. muralis που 

περιλαµβάνει το P. muralis και πιθανά το P. sicula.  

Μεταξύ αυτών των κλάδων φαίνεται ότι ο κλάδος του P. erhardii είναι 

εξελικτικά πιο κοντά στον κλάδο του P. taurica, ενώ ο κλάδος του P. muralis 

εµφανίζεται ως ο πιο αποµακρυσµένος, γεγονός που φαίνεται και από τις γενετικές 

αποστάσεις που εµφανίζουν οι κλάδοι αυτοί µεταξύ τους, όπου αν θεωρήσουµε ως 

µια ταξινοµική µονάδα καθένα από τους τρεις προαναφερθείσες κλάδους, η 

διορθωµένη απόσταση που χωρίζει τον κλάδο του P. taurica από αυτόν του P. 

erhardii είναι 16,75% (για το cyt b), ενώ οι αποστάσεις των προηγούµενων από τον 

κλάδο του P. muralis είναι 18,36% και 17.06% αντίστοιχα. Στη συνέχεια εξετάζονται 

αναλυτικότερα τα φυλογενετικά πρότυπα των παραπάνω κλάδων που προέκυψαν, µε 

µεγαλύτερη λεπτοµέρεια ακόµα και σε διαπληθυσµιακό επίπεδο.  

 

4.1.2.1 Ο κλάδος ή η οµάδα του P. taurica  

Οι φυλογενετικές σχέσεις που αναδείχθηκαν από την ανάλυση των µοριακών 

δεδοµένων συµφωνεί µε την οµαδοποίηση των ειδών, όπως αυτή έχει προκύψει από 

τη µορφολογική ταξινόµηση των υπό µελέτη πληθυσµών. Μέσα στο φυλογενετικό 

κλάδο του P. taurica, τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν τη µονοφυλετικότητα των 

ειδών που περιλαµβάνονται σε αυτήν την οµάδα (P. taurica, P. gaigeae, P. milensis, 

και P. melisellensis) µε σχεδόν απόλυτη στατιστική στήριξη (τιµές bootstrap). 

Για την περαιτέρω κατανόηση των εξελικτικών σχέσεων µεταξύ των 

τεσσάρων αυτών ειδών, αποµονώσαµε από την εικόνα 3.10 µόνο την οµάδα του P. 

taurica και δηµιουργήσαµε µια νέα εικόνα στην οποία προσθέσαµε τη γεωγραφική 

προέλευση των παρατηρούµενων απλοτύπων (εικόνα 4.1). Βάσει της τοπολογίας του 

συγκεκριµένου δέντρου, η οµάδα του P. taurica χαρακτηρίζεται από την παρουσία 4 
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Εικόνα 4.1: Περιληπτικό δενδρόγραµµα των Podarcis, στο οποίο δίνεται έµφαση 

µόνο στον κλάδο του P. taurica, στον οποίο γίνεται αντιστοίχιση των υποκλάδων 

µε τη γεωγραφική τους προέλευση. 
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οµάδων απλοτύπων. Η οµάδα των απλοτύπων Α (υποκλάδος Α) αποτελείται από τα 

άτοµα του P. taurica από ολόκληρη την περιοχή µελέτης, η οµάδα των απλοτύπων Β 

(υποκλάδος Β) συνίσταται από τα άτοµα του P. gaigeae από τα νησιά του 

συγκροτήµατος της Σκύρου, η οµάδα των απλοτύπων Γ (υποκλάδος Γ) περιλαµβάνει 

από τα άτοµα του P. milensis από τα νησιά του αρχιπελάγους της Μήλου και η οµάδα 

των απλοτύπων ∆ (υποκλάδος ∆) αντιπροσωπεύει τα άτοµα του P. melisellensis από 

περιοχές της Κροατίας. Μέσα στον κλάδο του P. taurica, η πρώτη οµάδα που 

αποκλίνει είναι ο υποκλάδος του P. taurica (Α), ενώ οι υποκλάδοι των P. gaigeae, P. 

milensis και P. melisellensis σχηµατίζουν µια µονοφυλετική οµάδα, στην οποία το P. 

gaigeae βρίσκεται εξελικτικά πλησιέστερα του P. milensis παρά του P. melisellensis. 

Οι παρατηρήσεις αυτές συµφωνούν µε προηγούµενες µελέτες (Mayer & Tiedemann 

1980, 1981, Tiedemann & Mayer 1980, Harris & Arnold 1999, Μίζη 1999, Oliverio 

et al. 2000) στις οποίες περιγράφεται σαφής συσχέτιση των P. gaigeae και P. 

milensis, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται η υποψία για την ένταξη του P. 

melisellensis στον κλάδο του P. taurica.  

Μέσα στον υποκλάδο του P. taurica (A), διακρίνονται τρεις οµάδες 

απλοτύπων: 1) η οµάδα Α1, που περιλαµβάνει πληθυσµούς από την ηπειρωτική 

Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κέρκυρα (βόρειο Ιόνιο πέλαγος), 2) η οµάδα A2 

που αντιστοιχεί σε πληθυσµούς που εντοπίζονται σε νησιά του Ιονίου πελάγους 

(εκτός της Κέρκυρας) και 3) η οµάδα A3 που συµπεριλαµβάνει απλότυπους από το 

νησί της Θασοπούλας και τη βορειοανατολική Ελλάδα. Οι Harris & Sá-Souza (2002) 

και Poulakakis et al. (2003) έχουν εκτενώς αναφερθεί στην ασυµφωνία που 

παρατηρείται µεταξύ των µοριακών και µορφολογικών οµαδοποιήσεων στο επίπεδο 

του είδους και κυρίως του υποείδους µέσα στο γένος Podarcis. Σε σχέση µε τα 

µορφολογικά υποείδη του P. taurica, είναι ξεκάθαρο ότι βάσει των µοριακών 

δεδοµένων αυτά δεν αποτελούν µονοφυλετικές οµάδες, κάτι που δίνει ένα ερέθισµα 

για την αναθεώρησή τους υπό το φως των νέων αυτών ενδείξεων που έχουµε στην 

κατοχή µας. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγµα που υποστηρίζει την παραπάνω 

ανάγκη είναι η τοποθέτηση των πληθυσµών της βορειοανατολικής Ελλάδας 

(Παρανέστι, Φερές, Μίκι) στο υποείδος P. t. taurica. Ωστόσο, βάσει των µοριακών 

δεδοµένων και αναλύσεων, τα άτοµα αυτά οµαδοποιούνται στην οµάδα Α3 µαζί µε τα 

άτοµα από τη Θασοπούλα, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικό υποείδος (P. t. 

thasopoulae), ενώ τα άλλα άτοµα του υποείδους P. t. taurica από την υπόλοιπη 

Ελλάδα τοποθετούνται στην οµάδα A1. Αντίστοιχο παράδειγµα είναι και η 
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τοποθέτηση του ατόµου από την Κέρκυρα στο υποείδος P. t. ionica, αφού βάσει των 

Chondropoulos et al. (1993), το υποείδος αυτό κατανέµεται σε όλα τα µεγάλα νησιά 

του Ιονίου πελάγους (πλην της Λευκάδας), καθώς και στα δυτικά παράλια της 

ηπειρωτικής Ελλάδας. Ωστόσο, η φυλογενετική ανάλυση υποδεικνύει µεγαλύτερη 

σχέση του ατόµου από την Κέρκυρα µε τα άτοµα του υποείδους P. t. taurica από την 

ηπειρωτική Ελλάδα, παρά µε τα άτοµα από τα άλλα νησιά του Ιονίου πελάγους που 

περιλαµβάνονται στη µελέτη (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Στροφάδια) και ανήκουν στο 

υποείδος P. t. ionica. Για να ελέγξουµε αν οι παραπάνω οµαδοποιήσεις των υποειδών 

υποστηρίζονται και στατιστικά, εφαρµόσαµε τη δοκιµασία Shimodaira & Hasegawa 

(SH) (Shimodaira & Hasegawa 1999, Goldman et al. 2000). Πιο συγκεκριµένα, 

κατασκευάσαµε ένα υποθετικό δέντρο στο οποίο τα υποείδη του P. taurica 

αποτελούν µονοφυλετικές οµάδες και το συγκρίναµε µε το αρχικό δέντρο που 

δώσαµε στα Αποτελέσµατα. Το αποτέλεσµα του ελέγχου έδειξε ότι υπάρχει 

σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ των δύο δέντρων (SH test, 1000 RELL 

bootstraps, p>0.001), µε αποτέλεσµα να απορρίψουµε την υπόθεση της 

µονοφυλετικότητας των υποειδών του P. taurica. ∆εδοµένου ότι τα όρια µεταξύ των 

υποειδών αυτών δεν είναι απολύτως σαφή (Gasc et al. 1997), θα µπορούσε να 

υποθέσει κανείς ότι οι παραπάνω υποκλάδοι µπορεί να θεωρηθούν ως υποείδη του P. 

taurica, δηλώνοντας παράλληλα και τα όρια των κατανοµών αυτών (εικόνα 4.1). Το 

πρότυπο αυτό, που όπως θα δούµε παρακάτω είναι ακόµα πιο εµφανές σε άλλα 

ελληνικά είδη, όπως το P. erhardii, φέρνει στην επιφάνεια το πρόβληµα της 

αναγνώρισης υποειδών (γεωγραφικών φυλών) µέσα σε ένα είδος και, τελικά, της 

αναγκαιότητας ή µη της έννοιας του υποείδους.  

Όσον αφορά τις γενετικές αποστάσεις στον κλάδο του P. taurica, 

παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση εντός του είδους P. taurica, στο οποίο οι 

αποστάσεις µεταξύ των τριών οµάδων απλοτύπων (Α1, Α2 και Α3 της εικόνας 4.1) 

πλησιάζουν και µερικές φορές υπερβαίνουν τις αποστάσεις των υπολοίπων ειδών του 

κλάδου (P. milensis, P. gaigeae και P. melisellensis). Για παράδειγµα, όσον αφορά το 

cyt b, η απόσταση της οµάδας Α3 (ΒΑ Ελλάδα και Θασοπούλα) από τις άλλες δύο 

οµάδες του ίδιου είδους (Α1 και Α2) είναι 11,8 και 12,9% αντίστοιχα, τη στιγµή που 

η απόσταση µεταξύ των ειδών P. milensis και P. gaigeae είναι 11,4% και αυτών από 

την P. melisellensis είναι 12,2 και 12,4% αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό γεννά υποψίες 

για το αν τελικά το P. taurica είναι ένα είδος ή θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια 

οµάδα περισσότερων ειδών µε εντοπισµένη γεωγραφική εξάπλωση, όπως µαρτυρά 
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άλλωστε και η πολύ υψηλή, σε σχέση µε τα άλλα είδη του κλάδου, ενδοειδική 

διαφοροποίηση. Βάσει των πινάκων 3.3, 3.6 και 3.9, η ενδοειδική διαφοροποίηση του 

P. taurica ανέρχεται στο 7,2% για το cyt b, που είναι και το πιο διαφοροποιηµένο από 

τα 3 γονίδια, ενώ στα είδη P. milensis, P. gaigeae και P. melisellensis είναι 

αντίστοιχα 1,5, 0,5 και 4,7%. Παρόλα αυτά, η µεγάλη µορφολογική οµοιοµορφία που 

χαρακτηρίζει το είδος σε συνδυασµό µε το γεγονός της απουσίας εµπεριστατωµένων 

µελετών επί της µορφολογίας, οι οποίες θα µπορούσαν να αποκαλύψουν «κρυµµένη» 

ποικιλοµορφία (κρυπτικά είδη), δεν µας επιτρέπουν παρά να θεωρήσουµε το P. 

taurica ως ένα είδος µε µεγάλη ενδοειδική ποικιλοµορφία, τουλάχιστον σε γενετικό 

επίπεδο, αφήνοντας ανοικτό ένα παράθυρο για µελλοντικές αλλαγές, όταν και νέα 

δεδοµένα έρθουν να προστεθούν στα υπάρχουσες µοριακές αναλύσεις.  

 

4.1.2.2 Ο κλάδος ή η οµάδα του P. erhardii 

Η παρουσία του κλάδου του P. erhardii, ο οποίος περιλαµβάνει τα είδη P. 

erhardii και P. peloponnesiaca, και η µεγαλύτερη συγγένεια των ειδών αυτών σε 

σχέση µε τα άλλα είδη του γένους Podarcis, έρχεται να επιβεβαιώσει την άποψη του 

Arnold (1973), ο οποίος βάσει της µορφολογίας είχε διαπιστώσει τη συγγένεια των 

ειδών αυτών. Σε γενικές γραµµές, στον κλάδο του P. erhardii διακρίνουµε δύο 

µεγάλους υποκλάδους (υποκλάδο Κρήτης-Πελοποννήσου και υποκλάδο υπόλοιπης 

Ελλάδας, βλέπε παράγραφο 3.1.3.1), που ο καθένας µε τη σειρά του διαφοροποιείται 

σε µικρότερες οµάδες απλοτύπων, µε σαφή γεωγραφική αντιστοιχία απλοτύπων και 

προέλευσης αυτών (εικόνα 4.2). 

Σε αντίθεση όµως µε τον κλάδο του P. taurica, στον οποίο η φυλογενετική 

ανάλυση και η οµαδοποίηση των πληθυσµών σε κλάδους συµφωνεί µε τη υπάρχουσα 

συστηµατική στο επίπεδο του είδους, στον κλάδο του P. erhardii η 

µονοφυλετικότητα των ειδών αναιρείται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ τα 

άτοµα από την Κρήτη (Boettger 1888, Werner 1930) και τη νησίδα Πορί (Valakos et 

al. 1995) ανήκουν µορφολογικά στο είδος P. erhardii, φυλογενετικά οµαδοποιούνται 

µε τους πληθυσµούς ενός άλλου είδους, του P. peloponnesiaca που εντοπίζεται στην 

Πελοπόννησο, και όχι µε τα άτοµα του ίδιου είδους από τις Κυκλάδες, την 

ηπειρωτική Ελλάδα, τις βόρειες Σποράδες, την Εύβοια και τις νησίδες του Σαρωνικού 

και του νότιου Ευβοϊκού κόλπου. Οι υψηλές τιµές της bootstrap ανάλυσης στις 

αναλύσεις των NJ, MP και ML και των εκ των υστέρων πιθανοτήτων της ΒΙ 

αποτελούν ισχυρή απόδειξη της εγκυρότητας της παραπάνω 
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Εικόνα 4.1: Περιληπτικό δενδρόγραµµα των Podarcis, στο οποίο δίνεται έµφαση 

µόνο στον κλάδο του P. erhardii, στον οποίο γίνεται αντιστοίχιση των υποκλάδων 

µε τη γεωγραφική τους προέλευση. Το µέγεθος των µαύρων τριγώνων είναι 

ανάλογο του αριθµού των ατόµων που περιλαµβάνονται στον κλάδο. 
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τοπολογίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη στατιστική δοκιµασία στην 

οποία υποβλήθηκαν τα δεδοµένα µε τη βοήθεια των ελέγχων Shimodaira & 

Hasegawa (Shimodaira & Hasegawa 1999, Goldman et al. 2000) και two-tailed 

Wilcoxon Singed-ranked test (Templeton et al. 1983). Πραγµατοποιήθηκε σύγκριση 

των παραγόµενων δέντρων της µέγιστης πιθανοφάνειας και της µέγιστης 

φειδωλότητας αντίστοιχα, µε εναλλακτικά δέντρα (εναλλακτικές υποθέσεις), στα 

οποία τα παραπάνω είδη (P. erhardii και P. peloponnesiaca) εµφανίζονται 

µονοφυλετικά. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω ελέγχων απορρίπτουν την 

εναλλακτική υπόθεση της µονοφυλετικότητας του P. erhardii (η τιµή της 

πιθανότητας τόσο για τον έλεγχο Shimodaira & Hasegawa όσο και για τον έλεγχο του 

Templeton είναι <0,001). Με άλλα λόγια το P. erhardii εµφανίζεται ως παραφυλετικό 

είδος σε σχέση µε το P. peloponnesiaca, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τους 

βασικούς κανόνες της συστηµατικής που επιδιώκει τα είδη να συνιστούν 

µονοφυλετικές οµάδες (Avise 2000). Τέτοια φαινόµενα παραφυλετικότητας 

αποτελούν ανάθεµα για όλους τους συστηµατικούς, που συµφωνούν ότι τα είδη θα 

πρέπει να αποτελούν µονοφυλετικές οµάδες. Η ανακάλυψη µιας περίπτωσης 

παραφυλετικότητας αυτοµάτως σηµατοδοτεί την ανάγκη ταξινοµικής αναθεώρησης 

των τάξων στα οποία αναφέρεται. 

∆ιάφορες, σχετικά πρόσφατες, φυλογενετικές µελέτες που αφορούν είδη του 

γένους Podarcis, έχουν αποκαλύψει αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου παρατηρείται 

κάποιο είδος «κρυµµένης» ποικιλοµορφίας (κρυπτικά είδη) και φαινόµενα 

παραφυλετικότητας, υποδεικνύοντας τη σαφή ανάγκη αναθεώρησης της ταξινοµικής 

κατάστασης του γένους (Castilla et al. 1998α και β, Sá-Sousa et al. 2000, Harris & 

Sá-Sousa 2001, Harris & Sá-Sousa 2002). 

Η «κρυµµένη» αυτή ποικιλοµορφία φαίνεται ξεκάθαρα και στις εκτιµώµενες 

γενετικές αποστάσεις µεταξύ των ειδών της οµάδας του P. erhardii. Οι διαφορές που 

παρατηρούνται µεταξύ των ατόµων του P. erhardii µεταξύ τους και µε το είδος του 

P. peloponnesiaca δικαιολογούν τη συγκεκριµένη τοπολογία και την 

παραφυλετικότητα του P. erhardii. Βάσει των πινάκων των γενετικών αποστάσεων 

(πίνακας 3.4), η διορθωµένη γενετική απόσταση για το cyt b µεταξύ των ατόµων της 

Κρήτης και του Ποριού από αυτά της Πελοποννήσου είναι 7,97% και 7,7% 

αντίστοιχα, ενώ η αντίστοιχη απόσταση µεταξύ των ατόµων της Κρήτης και του 

Ποριού από τα υπόλοιπα άτοµα του P. erhardii από τις Κυκλάδες και την ηπειρωτική 

Ελλάδα είναι 14,96% και 14.1% αντίστοιχα. Ανάλογες είναι και οι αποστάσεις για τα 
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άλλα δύο γονίδια (16S rRNA και c-mos) (πίνακας 3.7 και 3.10). Με απλά λόγια αυτό 

σηµαίνει ότι άτοµα διαφορετικών ειδών (Κρήτη, Πελοπόννησος) είναι γενετικά πιο 

κοντά από άτοµα του ίδιου είδους (Κρήτη – Κυκλάδες).  

Η µέση γενετική απόσταση για το cyt b, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία στη 

διεθνή βιβλιογραφία, µεταξύ ειδών του ίδιου γένους στα ερπετά είναι της τάξης του 

13,6% (Harris 2002). Συνεπώς, δεδοµένου ότι η απόσταση των ατόµων της Κρήτης 

και του Ποριού από τα οµοειδικά άτοµα των Κυκλάδων υπερβαίνει την 

προαναφερθείσα τιµή, τότε κάλλιστα οι πληθυσµοί της Κρήτης και του Ποριού θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν διαφορετικά είδη. Η αναγωγή αυτών σε νέα ξεχωριστά 

είδη θα έλυνε αυτοµάτως και το πρόβληµα της παραφυλετικότητας του P. erhardii. 

Όµως είναι αρκετό αυτό το δεδοµένο για την αναγωγή των παραπάνω σε νέα είδη; Η 

ερώτηση αυτή προφανώς δεν είναι ρητορική, όµως πριν προχωρήσω στην απάντησή 

της, θεώρησα σκόπιµο να ολοκληρώσω την περιγραφή των κλάδων του γένους 

Podarcis. 

 

4.1.2.3 Ο κλάδος ή η οµάδα του P. muralis 

Με βάση τη φυλογενετική ανάλυση των τριών γενετικών τόπων, ο κλάδος του 

P. muralis περιλαµβάνει δύο είδη (P. muralis και P. sicula), των οποίων η 

οµαδοποίηση συµφωνεί µε την τρέχουσα συστηµατική, υποστηρίζοντας τη 

µονοφυλετικότητά τους µε πολύ υψηλή στατιστική στήριξη (τιµές bootstrap). Αν και 

η τιµή της δοκιµασίας bootstrap (b.s. 75-88%) για τη µονοφυλετικότητα του κλάδου 

του P. muralis είναι η µικρότερη σε σχέση µε τις τιµές bootstrap που έχουν οι άλλοι 

κλάδοι της ανάλυσης (P. erhardii, P. taurica), εντούτοις αποτελεί ισχυρή ένδειξη της 

απουσίας σχέσης του είδους του P. muralis µε τα υπόλοιπα είδη Podarcis που 

απαντούν στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου, ενώ παράλληλα έρχεται σε 

συµφωνία µε την άποψη των Harris & Arnold (1999) για το γεγονός της συγγένειας 

των ειδών P. muralis και P. sicula. Το P. muralis είναι το µοναδικό είδος του γένους 

µε τόσο ευρεία κατανοµή, αφού εντοπίζεται σε όλη τη νότια και κεντρική Ευρώπη. 

Παράλληλα, είναι και από τα λίγα είδη µε τόσο µεγάλη µορφολογική οµοιοµορφία σε 

όλο το εύρος της κατανοµής του, µε εξαίρεση την περιοχή της Ιταλίας (Harris & 

Arnold 1999). Το ίδιο προκύπτει και από αντίστοιχες βιοχηµικές (Capula 1997) και 

µοριακές (Harris & Arnold 1999) αναλύσεις, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η γενετική 

ποικιλότητα των πληθυσµών της Ιταλίας είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την 

ποικιλότητα αυτού στην Ισπανία και στην Αυστρία. Βάσει αυτών και δεδοµένης της 
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φυλογενετικής συγγένειας του P. muralis µε το P. sicula, όπου σηµειώτεον η κύρια 

περιοχή κατανοµής της είναι η Ιταλική χερσόνησος, οι Harris & Arnold (1999) 

οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι το P. muralis προήλθε από το προγονικό απόθεµα 

των Podarcis στο χώρο της Ιταλικής χερσονήσου, από όπου θεωρείται ότι σχετικά 

πρόσφατα εξαπλώθηκε στις άλλες περιοχές που το βρίσκουµε σήµερα. 

 

4.1.2.4 Τι συµβαίνει όµως στο εσωτερικό κάθε κλάδου; 

Το σύνολο των παραπάνω γενετικών δεδοµένων αποδεικνύεται ικανοποιητικό 

για την επίλυση των φυλογενετικών σχέσεων των ειδών του γένους Podarcis στην 

περιοχή των Βαλκανίων, οδηγώντας σε συγκεκριµένη τοπολογία ειδών, η οποία όπως 

θα δούµε και στη συνέχεια προσφέρεται για την ανάπτυξη ορισµένων 

βιογεωγραφικών σεναρίων που έρχονται σε συµφωνία µε όποια παλαιογεωγραφικά ή 

άλλα βιογεωγραφικά σενάρια είναι γνωστά για τον παραπάνω χώρο. Όµως τι γίνεται 

εντός των µικρών κλάδων που σχηµατίζονται; Είναι σε θέση τα δεδοµένα να µας 

δώσουν ξεκάθαρο φυλογενετικό ή φυλογεωγραφικό πρότυπο; Παρατηρώντας κανείς 

τις µικρότερες οµάδες απλοτύπων, π.χ. εντός του κλάδου του P. gaigeae ή εντός του 

κλάδου του P. muralis και του P. erhardii της ηπειρωτικής Ελλάδος, αυτό που θα 

διαπιστώσει είναι µια ασάφεια στις σχέσεις των ατόµων και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων τα δέντρα έχουν τη µορφή «χτένας». Οδηγούµαστε δηλαδή σε 

καταστάσεις πολυτοµιών.  

Οι πολυτοµίες στη φυλογενετική ανάλυση συνήθως θεωρούνται αδυναµία 

επίλυσης των φυλογενετικών σχέσεων στο συγκεκριµένο κόµβο του δέντρου, λόγω 

χαµηλής διακριτικής ικανότητας των δεδοµένων («µαλακές» πολυτοµίες). Ταχείες 

κλαδογενέσεις είναι πιθανό να εµφανίζονται ως πολυτοµίες, αν το µήκος της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας είναι σχετικά µικρό. Σε κάποιες, όµως, περιπτώσεις µια 

πολυτοµία µπορεί να είναι πραγµατική («σκληρή» πολυτοµία) αν αντιπροσωπεύει 

σχεδόν ταυτόχρονο διαχωρισµό κάποιων ταξινοµικών µονάδων, λόγω π.χ. κοινού 

βικαριανιστικού γεγονότος (Maddison 1989). Πάντως, η επίλυση της βιολογικής 

υπόστασης των πολυτοµιών περιπλέκεται από το γεγονός ότι η πολυτοµία 

αντιπροσωπεύει τη µηδενική υπόθεση για τη φυλογενετική αναπαράσταση (όλες οι 

ταξινοµικές µονάδες ισαπέχουν) και συνεπώς δεν µπορεί να αποδειχθεί. 

Θεωρητικά σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πολυτοµιών στο γένος 

Podarcis, η αδυναµία επίλυσης των φυλογενετικών σχέσεων οφείλεται στη χαµηλή 

διακριτική ικανότητα των δεδοµένων. Οι διαφοροποιήσεις που εµφανίζονται ακόµα 
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και για το cyt b είναι παρά πολύ µικρές έως και µηδαµινές. Για παράδειγµα, η 

µεγαλύτερη διορθωµένη γενετική απόσταση µεταξύ των ατόµων του P. gaigeae είναι 

µόλις 0,9%. Για να προσεγγιστούν οι σχέσεις των ειδών αυτών σε πληθυσµιακό 

επίπεδο, απαιτείται η ανάπτυξη διαφορετικού τρόπου προσέγγισης, όπως, για 

παράδειγµα, µικροδορυφορικές αλληλουχίες, οι οποίες είναι γνωστό εκ των 

προτέρων, ότι έχουν πολύ µεγαλύτερη διακριτική ικανότητα και είναι σε θέση να 

ταυτοποιεί ακόµα και σε επίπεδο ατόµου. Αν και οι ενδοειδικές σχέσεις δεν 

αποτελούσαν τον άµεσο στόχο της παρούσας διατριβής και δεδοµένου ότι δεν 

υπάρχουν διαθέσιµοι µικροδορυφορικοί τόποι για τα ελληνικά είδη του γένους 

Podarcis στη διεθνή βιβλιογραφία, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης ειδικών τόπων µε τη 

χρήση της τεχνικής της εµπλουτισµένης βιβλιοθήκης. Συνολικά αναπτύχθηκαν 5 

διαφορετικές πολυµορφικές µικροδορυφορικές αλληλουχίες (Poulakakis et al. 2005) 

και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυµεί να τις χρησιµοποιήσει για 

διαπληθυσµιακές µελέτες στα ελληνικά είδη του γένους Podarcis. 

 

4.1.4 Ταξινοµικές αναθεωρήσεις 

4.1.3.1 Το είδος του P. erhardii  

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-
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απογόνων) και όχι σε σχέσεις αναπαραγωγής (de Queiroz & Donoghue 1988). 

Μερικές φορές ακόµα και µια απλή συναπωµορφία (κοινός παράγωγος χαρακτήρας) 

έχει θεωρηθεί αρκετή για τον καθορισµό µιας µονοφυλετικής οµάδας ατόµων ως 

διακριτό φυλογενετικό είδος (Avise 2000). Βάσει του αρχικού ορισµού το 

φυλογενετικό είδος ορίζεται ως µια µονοφυλετική οµάδα που αποτελείται από το 

µικρότερο διαγνώσιµο άθροισµα ατόµων µέσα στο οποίο υφίσταται πρότυπο σχέσεων 

προγόνων-απογόνων.  

Αν και τα µοριακά δεδοµένα παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες 

φυλογενετικής εκτίµησης, ο φυλογενετικός ορισµός του είδους δεν έχει υιοθετηθεί 

από τους µοριακούς εξελικτικούς βιολόγους στο βαθµό που ανέµενε κανείς (Avise & 

Ball 1990, Avise 1994). Τα είδη αποτελούνται από γεωγραφικά δοµηµένους 

πληθυσµούς, µερικοί εκ των οποίων µπορεί να έχουν πολύ µικρή ή καθόλου γενετική 

επαφή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Άλλα είδη µπορεί να χαρακτηρίζονται από 

σχετικά πρόσφατες επεκτάσεις του εύρους κατανοµής, έτσι ώστε οι πληθυσµοί τους 

συνδέονται πολύ στενά από γενετική άποψη (Ibrahim et al. 1996). Η αλµατώδης 

ανάπτυξη των τεχνικών της µοριακής βιολογίας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουµε 

σχεδόν κάθε άτοµο µέσα σε ένα είδος να µπορεί από τα υπόλοιπα, οπότε το 

µικρότερο διαγνώσιµο άθροισµα που προβλέπει ο φυλογενετικός ορισµός να είναι 

άθροισµα ενός µικρού αριθµού ατόµων.  

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 αναθεώρηση των συγκεκριµένων 

ειδών, όπως στις γαρίδες Penaeus (Palumbi & Benzie 1991), στα πουλιά του είδους 

Laniarius liberatus (Smith et al. 1991, Hughes 1992), που είναι και το πρώτο είδος 

που περιγράφηκε αποκλειστικά µε µοριακά δεδοµένα, και στις σαύρες του γένους 

Podarcis (P. carbonelli, Harris & Sá-Souza 2001, Sá-Souza & Harris 2002). 

Στα εξεταζόµενα τάξα της περιοχής των Βαλκανίων, οι φυλογενετικές σχέσεις 

που αποκαλύπτονται από τη µοριακή ανάλυση του µιτοχονδριακού και του 

πυρηνικού DNA δεν έρχονται κατά κανόνα σε αντίθεση µε την τρέχουσα ταξινόµηση 

στο επίπεδο του είδους, µε εξαίρεση το είδος P. erhardii. Άλλωστε, είναι και το µόνο 

είδος στο οποίο η ενδοειδική διαφοροποίηση είναι τόσο αυξηµένη (βλέπε πίνακες 3.3, 

3.6 και 3.9). Ενώ σε όλα τα υπό εξέταση είδη η ενδοειδική διαφοροποίηση κυµαίνεται 
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σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, η διαφοροποίηση του P. erhardii για το cyt b ανέρχεται 

στο 10,5%. Ο συνδυασµός της υψηλής γενετικής διαφοροποίησης που εµφανίζει το P. 

erhardii στο σύνολό του και η προφανής παραφυλετικότητα που προκύπτει από τη 

φυλογενετική ανάλυση των µοριακών δεδοµένων υποδεικνύουν ότι το P. erhardii 

είναι ένα µάλλον «σύνθετο» είδος.  

Τι συµβαίνει λοιπόν µε την περίπτωση του P. erhardii της Κρήτης και του 

Ποριού; Τα θεωρούµε διαφορετικά είδη; Και αν ναι, µε ποια δικαιολογία;  

Όταν το 1758 ο Κάρολος Λινναίος παρουσίασε στο έργο του Systema 

Naturae, ένα σύστηµα ταξινόµησης και ονοµατολογίας φυτών και ζώων, δεν θα 

µπορούσε σε καµία περίπτωση να προβλέψει την αναστάτωση που θα προκαλούσε. 

Το παραδοσιακό αυτό σύστηµα ταξινόµησης (σύστηµα του Λινναίου), κατατάσσει 

τους οργανισµούς βάσει της οµοιότητάς τους και τους τοποθετεί σε µια ιεραρχία 

ταξινοµικών βαθµίδων, ώστε τελικά να υπάρχει µια οργάνωση, και να είναι εφικτή, 

βάσει αυτής της οργάνωσης, η επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων (συνήθως 

επιστηµόνων) που µελετούν τη ζωή στον πλανήτη µας. Όµως, στον κόσµο και στην 

εποχή του Λινναίου τα είδη δεν άλλαζαν. Ως γνωστόν οι παρατηρήσεις του ∆αρβίνου 

σχετικά µε την ποικιλοµορφία και την εξέλιξη περιµένουν έναν αιώνα µακριά. 

Συνεπώς, το σύστηµα του Λινναίου αναπτύχθηκε χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις 

εξελικτικές σχέσεις των οργανισµών. Ουσιαστικά αναπτύχθηκε σε έναν κόσµο 

«δηµιουργιστών» µε σκοπό να αντανακλά τις ιδέες της ιεραρχίας στα µάτια ενός 

«δηµιουργιστή». Επιπρόσθετα, ο Λινναίος πίστευε ότι ο πλανήτης µας περιλάµβανε 

περίπου 10.000 είδη.  

Υπό το πρίσµα του παραδοσιακού συστήµατος ταξινόµησης, ένας ταξινόµος 

αρχίζει να αποτιµά τα φυσικά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια επιλέγει το πιο 

αντιπροσωπευτικό άτοµο ως ολότυπο του είδους, το πιο αντιπροσωπευτικό είδος ως 

ολότυπο του γένους, το πιο αντιπροσωπευτικό γένος ως ολότυπο της οικογένειας 

κ.ο.κ., τους οποίους αποθηκεύουµε στις επιστηµονικές συλλογές των µουσείων 

φυσικής ιστορίας ανά τον κόσµο. Στη συνέχεια, καθώς ανακαλύπτονται νέα άτοµα µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά, αυτά είτε θεωρείται ότι ανήκουν σε από τα γνωστά είδη 

είτε κατατάσσονται σε ένα νέο είδος ή ακόµα και σε νέο γένος, κάτι που εξαρτάται 

από το πόσο πολύ µοιάζουν µε τον ολότυπο.  

Εξαιτίας της εξάρτησης από τον ολότυπο του είδους, αν ένας συστηµατικός 

επανεκτιµήσει µια οµάδα οργανισµών και διαπιστώσει ότι κάποια µέλη δεν ανήκουν 

σε αυτή, τότε η αναπόφευκτη αφαίρεσή τους µπορεί να σηµαίνει ότι το όνοµα της 
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οµάδας πρέπει να αλλάξει ή ότι ένα καινούριο όνοµα για µια νέα οµάδα πρέπει να 

δηµιουργηθεί. Η γενικότερη αµφιβολία ότι κάτι, κάποτε µπορεί να αλλάξει, αλλά και 

οι επικείµενες αλλαγές των ονοµάτων είναι πράγµατι ενοχλητικές. Επιπλέον, είναι 

κοινά αποδεκτό ότι ουσιαστικά οι τόσες κατηγορίες του Λινναίου δεν σηµαίνουν και 

πολλά στο σύγχρονο κόσµο, ούτε εµπεριέχουν ιδιαίτερες πληροφορίες, όπως π.χ. για 

τον όγκο της βιοποικιλότητας. Για παράδειγµα, πολλές φορές η βιοποικιλότητα 

εκτιµάται βάσει του αριθµού των οικογενειών, ωστόσο αυτή η προσέγγιση δεν µας 

λέει σχεδόν τίποτα για τον αριθµό των ειδών που απαντούν, αφού δεν γνωρίζουµε τον 

ακριβή αριθµό ειδών ανά οικογένεια. Η οικογένεια των Hominidae περιλαµβάνει 

µόνο πέντε αρτίγονα είδη, ενώ άλλες οικογένειες έχουν δεκάδες, εκατοντάδες ή και 

χιλιάδες µέλη, όπως συµβαίνει σε ορισµένες περιπτώσεις φυτών.  

Όλα αυτά τα µειονεκτήµατα έγιναν προφανή σε αρκετούς συστηµατικούς στα 

µέσα της δεκαετίας του ’80, όπως ο Kevin de Quieroz και ο Jacques Gauthier, οι 

οποίοι οδηγήθηκαν µέσω µια σειράς επιστηµονικών εργασιών (Gauthier 1986, de 

Queiroz 1987, 1988, de Queiroz & Gauthier 1990, 1992, 1994, Estes et al. 1988, 

Gauthier et al. 1988, Rowe 1988, Cantino 1998, Cantino et al. 1997, 1999) στην 

ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος ονοµατολογίας που είναι γνωστό ως PhyloCode 

(Φυλοκώδικας). Ο Φυλοκώδικας βασίζεται στις εξελικτικές σχέσεις των οργανισµών 

και το όνοµα κάθε ταξινοµικής µονάδας ορίζεται µε αναφορά σε ένα κοµµάτι ενός 

φυλογενετικού δέντρου. Βάσει αυτού, αντί οι οργανισµοί να κατατάσσονται σε 

κατηγορίες, όπως είδη, γένη, οικογένειες, συναθροίζονται σε κλάδους (µονοφυλετικές 

οµάδες) που ορίζονται ως σύνολα ατόµων που µοιράζονται τον ίδιο κοινό πρόγονο. 

Τα ονόµατα αναφέρονται στους κόµβους του δέντρου της ζωής, παρέχοντας ένα είδος 

ονοµατολογίας που είναι πιο προσαρµοσµένο στο σύγχρονο τρόπο σκέψης της 

επιστήµης της Βιολογίας. Στο σύστηµα αυτό, που περιλαµβάνει µια σειρά από νόµους 

και κανόνες για την ονοµατολογία κλάδων και ειδών, οι κατηγορίες «είδος» και 

«κλάδος» δεν είναι διακριτές κατηγορίες, αλλά διαφορετικά είδη βιολογικών 

οντοτήτων, όπου το είδος είναι ένα τµήµα µιας πληθυσµιακής γενεαλογίας, ενώ ο 

κλάδος είναι µια µονοφυλετική οµάδα ειδών.  

Η ακαταλληλότητα και η αναποτελεσµατικότητα του τρέχοντος συστήµατος 

στην ονοµασία των κλάδων είναι κάτι παραπάνω από εµφανής βεβαιώνει ο Phill 

Cantino (1998), συστηµατικός βοτανικός του πανεπιστηµίου του Οχάϊο, 

υποστηρίζοντας ότι κάθε µέρα ανακαλύπτονται νέοι κλάδοι, όµως πολύ λίγοι από 

αυτούς ονοµάζονται. Φυσικά οι υπέρµαχοι του συστήµατος του Λινναίου διαφωνούν 
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και διατυµπανίζουν ότι απλά οι υποστηρικτές του Φυλοκώδικα έχουν µεγαλοποιήσει 

τα µειονεκτήµατα του συστήµατος του Λινναίου και τα πλεονεκτήµατα του 

Φυλοκώδικα. Ωστόσο τα µέχρι σήµερα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι ο Φυλοκώδικας 

είναι πιο ευέλικτο σύστηµα ονοµατολογίας που στερείται όλων των παραπάνω 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει το σύστηµα του Λινναίου. Η ύπαρξη του 

Φυλοκώδικα επιτρέπει στους ερευνητές να ονοµάσουν ένα νέο κλάδο (π.χ. τον κλάδο 

των Podarcis της Κρήτης) πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα µπορούσαν βάσει του 

κατηγορικού συστήµατος. Το σύστηµα αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί σε µερικά 

χρόνια, αλλά η ακριβής ηµεροµηνία δεν έχει καθοριστεί και έχει σχεδιαστεί 

κατάλληλα ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε τα υπάρχοντα διεθνή 

συστήµατα ονοµατολογίας (ICBN, ICZN, κ.α.). 

Βάσει του τρέχοντος συστήµατος ονοµατολογίας, το πρόβληµα της 

παραφυλετικότητας του P. erhardii µπορεί θεωρητικά να λυθεί µε διάφορους 

τρόπους, τρεις εκ των οποίων είναι οι πιο φειδωλοί και ίσως οι πιο σωστοί. Ο πρώτος 

τρόπος θα ήταν να θεωρήσουµε το P. peloponnesiaca ως συνώνυµο του P. erhardii, ο 

δεύτερος τρόπος θα ήταν να εντάξουµε τους πληθυσµούς της Κρήτης και του Ποριού 

στο είδος P. peloponnesiaca και ο τρίτος να αναγάγουµε τους πληθυσµούς της 

Κρήτης και του Ποριού σε νέα ξεχωριστά είδη και να τα ονοµάσουµε βάσει του 

διεθνή κώδικα ονοµατολογίας ζώων.  

Η σαφής µορφολογική διαφοροποίηση του P. peloponnesiaca από το P. 

erhardii των Κυκλάδων και της ηπειρωτικής Ελλάδας (Bringsoe 1986), σε 

συνδυασµό µε στοιχεία που αφορούν την κατανοµή τους, (π.χ. ο Mayer (1986) το 

αναφέρει ως συµπάτριο του P. erhardii στην Πελοπόννησο), µας ωθούν στην 

απόρριψη της πρώτης λύσης για την άρση της παραφυλετικότητας του P. erhardii. 

Η απόρριψη της δεύτερης λύσης είναι σαφώς πιο δύσκολη. Η γενετική 

απόσταση, όσον αφορά το cyt b, µεταξύ του P. peloponnesiaca και των ατόµων της 

Κρήτης και του Ποριού (~8%) είναι σαφώς µικρότερη της µέσης απόστασης ειδών 

που δίνει ο Harris (2002) για την οµάδα των ερπετών (13,6%). Επιπλέον, η 

µορφολογική διαφοροποίηση που παρατηρείται µεταξύ των πληθυσµών της Κρήτης, 

του Ποριού και του P. peloponnesiaca µπορεί να δικαιολογηθεί ως αποτέλεσµα της 

διαφορετικής περιβαλλοντικής πίεσης που δέχονται τα άτοµα αυτά, αφού 1) το P. 

erhardii της Κρήτης είναι συµπάτριο µε ένα µόνο είδος της ίδιας οικογένειας 

(Lacertidae: Lacerta trilineata), ενώ το P. peloponnesiaca µε 7 (L. trilineata, L. 

viridis, L. graeca, P. erhardii, P. taurica, Algyroides nigropunctatus και A. 
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moreoticus) και 2) τα είδη των θηρευτών, άρα και η πίεση της θήρευσης που δέχονται 

τα είδη είναι τελείως διαφορετικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θηλαστικά.  

Συνεπώς, δεν υπάρχει εκ των προτέρων κάποιος ισχυρός λόγος για την 

απόρριψη της δεύτερης λύσης. Παρόλα αυτά το σύνολο των µορφολογικών, 

µοριακών και περιβαλλοντικών στοιχείων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι 

πληθυσµοί της Κρήτης, του Ποριού και της Πελοποννήσου έχουν χαράξει 

διαφορετικές εξελικτικές πορείες τα τελευταία 5 µε 5,5 εκατοµµύρια χρόνια (βλ. 

παράγραγο 1.7) που είναι αποµονωµένοι, θα µπορούσαν να θεωρηθούν ενδείξεις για 

τη διαφοροποίηση των ταξινοµικών αυτών οµάδων σε επίπεδο είδους, ώστε τελικά να 

οδηγηθούµε στην τρίτη λύση και στην αναγωγή αυτών σε νέα είδη.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η τρέχουσα ταξινοµική του είδους 

του P. erhardii είναι προβληµατική και µάλλον ακατάλληλη. Όµως, για να 

αποφευχθεί αυτή τη στιγµή οποιαδήποτε ταξινοµική σύγχυση και δεδοµένου ότι 

θεωρούµε ότι η καταλληλότερη λύση θα ήταν η χρήση του Φυλοκώδικα (Phylocode), 

το P. erhardii της Κρήτης και του Ποριού θα αναφέρονται ως P. erhardii* (Pennisi 

2001, Kirizian & Donnelly 2004). Αυτό υποδηλώνει ότι η οµάδα αυτή είναι µε 

ερωτηµατικό (υπό αµφισβήτηση) µέχρις ότου να ολοκληρωθεί η έρευνα σε 

µορφολογικό επίπεδο, που ως σκοπό έχει την αποκάλυψη πιθανής κρυµµένης 

ποικιλοµορφίας, βάσει της οποίας θα µπορέσουµε αφενός να επιβεβαιώσουµε τα 

αποτελέσµατα των µοριακών αναλύσεων και αφ ετέρου να περιγράψουµε τα άτοµα 

της Κρήτης και του Ποριού ως νέα είδη, ενδηµικά των περιοχών αυτών.  

 

4.1.3.2  Τα υποείδη του P. erhardii 

Το P. erhardii αποτελεί ένα από τα είδη Podarcis µε τα περισσότερα υποείδη, 

συνολικά 28 (Gruber 1986α και Engelmann 1993). Από τα υποείδη αυτά, δύο  είναι 

καθαρά ηπειρωτικά (P. e. riveti, P. e. thessalica), ένα εντοπίζεται σε ηπειρωτικές 

περιοχές και σε µικρονήσια κοντά σε αυτές (P. e. livadiaca), ενώ τα υπόλοιπα 25 

είναι καθαρά νησιωτικά (1 υποείδος στις Β. Σποράδες, 8 στην Κρήτη και 17 στις 

Κυκλάδες, οι οποίες έχουν ένα κοινό υποείδος µε την Κρήτη, P. e. naxensis). 

Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της φυλογενετικής ανάλυσης και η ταυτοποίηση των 

κλάδων ανατρέπουν τη µονοφυλετικότητα των υποειδών, θέτοντας υπό αµφισβήτηση 

την υποειδική ταξινόµηση του είδους P. erhardii, φαινόµενο το οποίο είναι ευρύτερα 

γνωστό στα είδη τους γένους Podarcis. Η γενετική απόσταση µεταξύ του ατόµου από 

την Ελάσα (ανατολική Κρήτη) και τη Νάξο, που αµφότερα ανήκουν στο ίδιο 
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υποείδος (P. e. naxensis) είναι 16,72% (Tamura-Nei), η οποία είναι σαφώς 

µεγαλύτερη από τη µέση γενετική απόσταση µεταξύ ειδών του ίδιου γένους των 

ερπετών που δόθηκε παραπάνω. Όπως και στην περίπτωση του P. taurica, έτσι και 

εδώ, εφαρµόστηκε η δοκιµασία των Shimodaira & Hasegawa (SH) (Shimodaira & 

Hasegawa 1999, Goldman et al. 2000), κατά την οποία κατασκευάστηκε ένα 

υποθετικό δέντρο στο οποίο τα υποείδη του P. erhardii εµφανίζονται ως 

µονοφυλετικές οµάδες και το οποίο συγκρίθηκε µε το αρχικό δέντρο, που δόθηκε στο 

τµήµα των αποτελεσµάτων. Το αποτέλεσµα του ελέγχου έδειξε ότι υπάρχει 

σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ των δύο δέντρων (SH test, 1000 RELL 

bootstraps, p>0.001), µε αποτέλεσµα να απορρίψουµε την υπόθεση της 

µονοφυλετικότητας των υποειδών του P. erhardii. 

Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι τα είδη του γένους Podarcis τείνουν να 

αναπτύσσουν πολύ συχνά διακριτούς µορφολογικά πληθυσµούς στα διάφορα νησιά 

και βραχονήσια (Böhme & Corti 1993). Το γεγονός αυτό έχει «εµπνεύσει» τους 

ερευνητές να περιγράψουν και να ονοµάσουν όλες αυτές τις διαφορετικές µορφές ως 

διαφορετικά υποείδη (γεωγραφικές φυλές), 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 γενετικές αποστάσεις. Η πληθώρα των ονοµάτων που 

παρατηρείται σε ενδοειδικό επίπεδο στις σαύρες του γένους Podarcis, για παράδειγµα 

91 διαφορετικά υποείδη του P. sicula (Henle & Klaver 1986), 43 του P. pityusensis 

(Salvador 1986a, b), 28 του P. erhardii (Gruber 1986α και Engelmann 1993) και 24 

του P. lilfordi (Salvador 1986α, β), δηµιουργεί πολύ άσχηµη εικόνα στα µάτια των 

περισσότερων ζωολόγων, ακόµα και των συστηµατικών. Η βασική αρχή που είναι 

γνωστή ως κανόνας του 75% του Amadon (1949) για τον καθορισµό των υποειδών 

(το 75% των ατόµων ενός πληθυσµού πρέπει να είναι διακριτό ή διαγνωστικά 

διαφορετικό από το 75% ενός άλλου πληθυσµού), είναι ένα πραγµατικά αυθαίρετο 

κριτήριο (Böhme 1978). 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. 

∆εν είναι λίγοι σήµερα οι επιστήµονες που αποδέχονται την άποψη των 

Wilson & Brown (1953), ότι το υποείδος αποτελεί έννοια τόσο αυθαίρετη, που θα 

έπρεπε να εγκαταλειφθεί. Η απουσία εξελικτικής σηµασίας από την έννοια του 
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υποείδους, αφού ουσιαστικά δεν αντιπροσωπεύει ανεξάρτητες εξελικτικές 

γενεαλογίες, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η συστηµατική είναι µια επιστήµη, η 

οποία είναι άµεσα συνυφασµένη µε την εξέλιξη, αφού η τελική της αποστολή είναι ο 

προσδιορισµός των εξελικτικών σχέσεων µεταξύ των ταξινοµικών µονάδων, είναι 

στοιχεία που ευνοούν την άποψη της κατάργησης της έννοιας του υποείδους και ίσως 

είναι πλέον επιβεβληµένη η χρήση του διαφορετικού συστήµατος ταξινόµησης που 

περιγράφηκε παραπάνω (Phylocode).  

 

4.2 Φυλογεωγραφία των Podarcis και παλαιογεωγραφικές 

εφαρµογές 
Πέραν της αποτίµησης των φυλογενετικών σχέσεων και της εγκυρότητας της 

τρέχουσας µορφολογικής συστηµατικής, τα µοριακά δεδοµένα παρέχουν τη 

δυνατότητα διαπίστωσης της βιογεωγραφικής ιστορίας ενός είδους και ανάπτυξης 

πιθανών σεναρίων, εκτιµώντας ακόµα και χρόνους απόκλισης όταν διαπιστωθεί η 

ισχύς ενός τοπικού µοριακού ρολογιού. Είναι γνωστό ότι η πολύπλοκη γεωλογική 

ιστορία του ελληνικού χώρου και ιδιαίτερα του Αιγαίου κατά τη διάρκεια του 

ανώτερου Τριτογενούς έχει επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τις κατανοµές πολλών 

χερσαίων οργανισµών (Douris et al. 1995, 1998, Παρµακέλης 2003, Parmakelis et al. 

2003, Poulakakis et al. 2003, 2005). Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ελληνικού 

χώρου από το Τριτογενές µέχρι σήµερα, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την 

κατανόηση και την ερµηνεία της βιογεωγραφικής ιστορίας των Podarcis στην 

Ελλάδα, περιγράφηκε ήδη στην Εισαγωγή (παράγραφος 1.7) και αναπαρίσταται 

συνοπτικά από τους έξι παλαιογεωγραφικούς χάρτες της εικόνας 1.9, οι οποίοι 

υποδεικνύουν τις σχετικές θέσεις των διαφόρων παλαιογεωγραφικών ενοτήτων του 

χώρου κατά τη διάρκεια ορισµένων κρίσιµων περιόδων (από 17 έως 0,04 εκ. χρόνια). 

Η απουσία του γένους Podarcis από την Ανατολία σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι η πλειονότητα των ειδών έχει δυτικοµεσογειακή εξάπλωση, εισηγούνται 

την προέλευση του γένους σε περιοχές της δυτικής Μεσογείου (Oliverio 2000) πριν 

από 18 µε 20 εκ. χρόνια, βάσει της ηλικίας που δίνουν οι Böhme & Corti (1993) για 

τη γενεαλογία των Podarcis. Αν δεχτούµε την οµαδοποίηση των Harris & Arnold 

(1999) για τα Podarcis της Μεσογείου, η Βαλκανική οµάδα, όπως ονοµάζουν την 
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Εικόνα 4.3: Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Μεσογείου και της Παρατηθύος από 

το Ολιγόκαινο έως το Πλειόκαινο (Rögl & Steininger 1984). 
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οµάδα που περιλαµβάνει τα είδη Podarcis που εντοπίζονται στο χώρο των 

Βαλκανίων, φαίνεται να έχει προέλθει από το προγονικό απόθεµα των Podarcis της 

νοτιο-κεντρικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του µέσου Μειοκαίνου, όταν, µετά τη 

συνένωση της χερσαίας µάζας των Βαλκανίων µε την υπόλοιπη Ευρώπη (εικόνα 4.3, 

Rögl & Steininger 1984) έλαβε χώρα η εποίκισή τους από την προγονική µορφή του 

Podarcis. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τους χρόνους που εκτιµήθηκαν 

εδώ βάσει των µοριακών δεδοµένων, αφού η ηλικία των γενεαλογικών γραµµών των 

βαλκανικών Podarcis ανέρχεται στα 11,5 περίπου εκ. χρόνια. 

Όµως η ιστορία των βαλκανικών Podarcis δεν φαίνεται να είναι µια απλή 

υπόθεση εποίκισης και µετέπειτα διαφοροποίησης στα είδη που συναντάµε σήµερα 

στην περιοχή. Η υπόθεση της εποίκισης και της µετέπειτα διαφοροποίησης αποτελεί 

ίσως την ευκολότερη λύση, όµως δεν είναι σε θέση να ερµηνεύσει πολλά από τα 

τεκτενόµενα στον ελληνικό χώρο, όπως τις περιορισµένες κατανοµές των P. gaigeae 

και P. milensis, καθώς και τη µεγαλύτερη απόσταση του κλάδου του P. taurica από 

το κλάδο του P. muralis σε σχέση µε την αντίστοιχη απόσταση του τελευταίου από 

τον κλάδο του P. erhardii. Όσον αφορά την περίπτωση των ενδηµικών νησιωτικών 

ειδών της Μήλου και της Σκύρου, η ερµηνεία των Oliverio et al. (2000) δεν µοιάζει 

και τόσο ικανοποιητική και επιστηµονικά πιστευτή. Σύµφωνα µε τους παραπάνω 

συγγραφείς, το P. erhardii θεωρείται το παλιότερο είδος των Podarcis στο χώρο των 

Βαλκανίων µε ευρύτατη κατανοµή και το οποία «επιλεκτικά» αντικαταστάθηκε από 

τα είδη P. gaigeae και P. milensis µόνο στις περιοχές της Σκύρου και της Μήλου 

αντίστοιχα, τα οποία θεωρούνται απόγονοι του P. taurica. Ίσως ένα πιο φειδωλό και 

συνάµα λιγότερο στοχαστικό σενάριο θα ήταν για παράδειγµα να υποθέσουµε ότι το 

πιο παλιό και ευρύτατα εξαπλωµένο είδος στο χώρο των Βαλκανίων ήταν το P. 

taurica, είδος που περιορίστηκε από την επικείµενη εµφάνιση του P. erhardii (ή του 

προγόνου αυτής), µε αποτέλεσµα την παρουσία κάποιων υπολειµµατικών 

πληθυσµών, οι οποίοι έδωσαν γένεση στα είδη των P. gaigeae και P. milensis.  

Αντίστοιχα όσον αφορά το βαθµό διαφοροποίησης των κλάδων του P. taurica 

και του P. erhardii από τον κλάδο του P. muralis και δεδοµένης της οµοιογένειας 

στον εξελικτικό τους ρυθµό, αναµένουµε η εµφάνιση των παραπάνω κλάδων να έχει 

χρονική διαφορά, ώστε να µπορεί να εξηγηθεί η διαφορά που υπάρχει στις γενετικές 

αποστάσεις µεταξύ αυτών και του κλάδου του P. muralis. Όπως είδαµε και στην 

παράγραφο 4.1.2, η απόσταση του κλάδου του P. taurica από τον κλάδο του P. 

erhardii είναι 16,75%, ενώ οι αποστάσεις αυτών από τον κλάδο του P. muralis είναι 
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18,36 και 17,06% αντίστοιχα. Αν δεχτούµε την υπόθεση των Harris & Arnold (1999) 

σχετικά µε την προέλευση του P. muralis στο χώρο της Ιταλίας και τη µη ένταξή της 

στην οµάδα των βαλκανικών ειδών, τότε η διαφορά που εµφανίζουν οι δύο 

βαλκανικοί κλάδοι από τον κλάδο του P. muralis θα ήταν δυνατό να παρατηρηθεί µε 

δύο διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά πιθανά 

βιογεωγραφικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο υποστηρίζει την εµφάνιση αρχικά του 

κλάδου του P. erhardii από το προγονικό απόθεµα της νότιας Ευρώπης και στη 

συνέχεια από τον κλάδο αυτόν, στον οποίο το είδος P. erhardii θεωρητικά είναι το 

πιο παλιό, «ξεπήδησε» ο κλάδος του P. taurica, που εξαπλώθηκε στον ελληνικό χώρο 

και έδωσε γένεση σε όλες τις σηµερινές µορφές του κλάδου αυτού. Το δεύτερο 

σενάριο από την άλλη υποστηρίζει ότι αρχικά είχαµε την εποίκιση της τότε 

Βαλκανικής χερσονήσου από µια οµάδα του προγονικού αποθέµατος της νότιας 

Ευρώπης που έδωσε γένεση στον κλάδο του P. taurica, ο οποίος εξαπλώθηκε στο 

χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου και λίγο αργότερα είχαµε τον «ερχοµό» µιας 

δεύτερης προγονικής οµάδας από το ίδιο προγονικό απόθεµα, η οποία 

διαφοροποιήθηκε στον κλάδο του P. erhardii, εκτοπίζοντας αρχικά τον κλάδο του P. 

taurica. Αν και τα δύο σενάρια φαίνονται εξ ίσου πιθανά, για το πρώτο υπάρχουν 

περισσότεροι λόγοι, ώστε να µην γίνει αποδεχτό µε κυριότερο το γεγονός που 

αναφέραµε πιο πριν σχετικά µε την ερµηνεία της εµφάνισης των ειδών P. gaigeae και 

P. milensis στο χώρο του Αιγαίου, ενώ παράλληλα αν δεχτούµε την προέλευση του P. 

taurica από τον κλάδο του P. erhardii, τότε στη φυλογένεση θα αναµέναµε µια 

τοπολογία όπου το P. erhardii θα εµφανιζόταν ως το προγονικό είδος όλων των 

υπολοίπων, γεγονός που όµως δεν παρατηρείται, τουλάχιστον µε τα συγκεκριµένα 

σύνολα µοριακών δεδοµένων. Θεωρητικά λοιπόν το πιο φειδωλό σενάριο που 

ερµηνεύει καλύτερα τις σύγχρονες κατανοµές των Podarcis στο χώρο της 

Βαλκανικής χερσονήσου είναι το δεύτερο, το οποίο υποθέτει δύο εποικίσεις, οι οποίες 

έγιναν µε χρονική διαφορά της τάξης του 1 περίπου εκατοµµυρίου χρόνων, όπως 

εισηγούνται οι γενετικές αποστάσεις και το βαθµονοµηµένο µοριακό ρολόι. Βάσει 

των αποστάσεων που δόθηκαν παραπάνω και δεδοµένου ότι ο ρυθµός εξέλιξης για το 

cyt b είναι 1,45-1,59% ανά εκατοµµύριο χρόνια, εκτιµάται ότι η χρονική διαφορά των 

εποικίσεων είναι  

χρόνια ιαεκκατοµµύρ )81,0 ή(  89,0
1,59) (ή 1,45
17,06-18,36

==t  
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Το γεγονός της απουσίας αντιπροσώπων του γένους Podarcis από το χώρο 

του ανατολικού Αιγαίου σηµατοδοτεί ίσως τον ερχοµό των προγονικών µορφών του 

Podarcis σε µία εποχή όπου η επικοινωνία µεταξύ των ηπειρωτικών περιοχών της 

Βαλκανικής και των νησιών αυτών είχε για κάποιο λόγο διακοπεί. Κοιτάζοντας 

κανείς τους χρόνους που εκτιµήθηκαν σχετικά µε την ηλικία της γενεαλογικής 

γραµµής των Podarcis στο χώρο των Βαλκανίων (εικόνα 3.11) και των αντίστοιχων 

παλαιογεωγραφικών χαρτών (εικόνα 1.9) διαπιστώνεται ότι η ιστορία των Podarcis 

στον ελληνικό χώρο αρχίζει µετά τα 10,2-10,8 εκ. χρόνια, όταν δυνητικά έχει αρχίσει 

και πιθανά ολοκληρωθεί η διάνοιξη του φράγµατος του Αιγαίου, η περίφηµη 

µεσοαιγαιακή αύλακα, η οποία βάσει των γεωλογικών δεδοµένων ξεκίνησε πριν από 

12 εκ. χρόνια (Creutzburg 1963) και ολοκληρώθηκε πριν από 10,6 εκ. χρόνια 

(Dermitzakis 1990) και διέκοψε τη χερσαία επικοινωνία των περιοχών του 

ανατολικού Αιγαίου µε τις αντίστοιχες του δυτικού. Συνεπώς συζητάµε για µια εποχή 

γύρω στις αρχές του ανωτέρου Μειοκαίνου (αρχές Τορτονίου), οπότε το Αιγαίο έχει 

χωριστεί στα δύο και τα διάφορα τεκτονικά φαινόµενα έχουν συµβάλει στον 

κατακερµατισµό της περιοχής αυτής. Για λόγους ευκολίας και δεδοµένης της 

δυσκολίας να συγκρατεί κανείς πολλούς και διαφορετικούς αριθµούς που αφορούν 

τους χρόνους απόσχισης κλάδων, θα θεωρήσουµε ότι η χρονική στιγµή της 

απόσχισης της Κρήτης από την Πελοπόννησο βάσει της οποίας βαθµονοµήθηκε το 

µοριακό ρολόι ήταν τα 5,5 εκ. χρόνια (ή άλλη εναλλακτική είναι τα 5 εκ. χρόνια), 

ώστε να µην αναφερόµαστε κάθε φορά σε δύο διαφορετικούς εκτιµώµενους χρόνους, 

ο ένας βάσει του ρυθµού 1,45% ανά εκ. χρόνια για το cyt b και ο άλλος βάσει του 

ρυθµού 1,59% ανά εκ. χρόνια, αλλά µόνο σε έναν γνωρίζοντας ότι και ο δεύτερος 

είναι πολύ κοντά σε αυτόν. 

Θεωρητικά λοιπόν και βάσει των χρόνων που προέκυψαν από το µοριακό 

ρολόι, ο πρόγονος της οµάδας του P. taurica εποικίζει την τότε Βαλκανική 

χερσόνησο πριν από 10,8 εκ. χρόνια και διαφοροποιείται στο είδος P. taurica που 

κατανέµεται σε όλη την τότε Βαλκανική (εικόνα 4.4). Στη συνέχεια ένα ιστορικό 

γεγονός, που µπορεί να ήταν η άφιξη του προγόνου του P. erhardii πριν από 9 

περίπου εκ. χρόνια (9,2 εκ. χρόνια βάσει του ρολογιού), οδήγησε στο περιορισµό της 

κατανοµής της προγονικής µορφής του P. taurica σε λίγους και πιθανά µικρούς 

πληθυσµούς. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συµφωνία µε το χρόνο που εκτιµήθηκε για 

την οµάδα του P. taurica βάσει του ρολογιού, η ιστορία των διαφοροποιήσεων εντός 

της οποίας άρχισε πριν από 8,2 εκ. χρόνια, δηλαδή µετά την άφιξη του προγόνου του 
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Εικόνα 4.4: Υποθετικό βιογεωγραφικό σενάριο για την προέλευση των Podarcis 

στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου.  
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P. erhardii. Ένας από αυτούς τους πληθυσµούς πιθανά εντοπίζονταν κοντά στις 

∆αλµατικές ακτές και έδωσε γένεση στη µορφή που σήµερα αναγνωρίζεται ως P. 

melisellensis. ∆ύο διαφορετικοί πληθυσµοί, ο ένας νοτιοανατολικά και ο δεύτερος 

κεντροανατολικά του τότε ελληνικού χώρου, που θα µπορούσε να υποθέσει κανείς 

ότι αντιστοιχούν στις σηµερινές περιοχές της Μήλου και της Σκύρου αντίστοιχα, 

διαφοροποιήθηκαν στα είδη που αναγνωρίζουµε σήµερα ως P. milensis και P. 

gaigeae. Όσον αφορά το τέταρτο είδος (P. taurica) του κλάδου του P. taurica, 

υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια, που είναι σε θέση να ερµηνεύσουν τη σηµερινή του 

κατανοµή. Το πρώτο, που είναι και το πιο φειδωλό, υποστηρίζει την επιβίωση ενός 

µόνο πληθυσµού στο χώρο της βορειοανατολικής Ελλάδας ή αντίστοιχης περιοχής 

στο χώρο των ανατολικών Βαλκανίων, ο οποίος ταυτίζεται µε τον υποκλάδο Α3. 

Όταν οι συνθήκες από την άφιξη του προγόνου της P. erhardii ηρέµησαν, ο 

πληθυσµός αυτός επανεποίκησε την περιοχή του ελληνικού χώρου, παράγοντας τους 

υποκλάδους Α1 (ηπειρωτικοί πληθυσµοί) και Α2 (πληθυσµοί των Ιόνιων νησιών, 

πλην της Κέρκυρας, που βάσει της παλαιογεωγραφίας αποτελούσαν µια ενότητα µε 

κοινή ιστορία). Το δεύτερο σενάριο υποστηρίζει την επιβίωση δύο πληθυσµών, ο 

ένας βορειανατολικά, όπως και ο προηγούµενος, ο οποίος έδωσε γένεση στον 

υποκλάδο Α3 και ο δεύτερος στο χώρο της νότιο-κεντρικής Ελλάδος (υποκλάδος Α1), 

ο οποίος µέσω εποίκισης έδωσε και τον υποκλάδο Α2 των Ιόνιων νησιών. Ωστόσο, 

εάν δεχτούµε ότι το δεύτερο σενάριο είναι πιο πιθανό, τότε δεδοµένης της 

οµοιογένειας του εξελικτικού ρυθµού, θα αναµέναµε οι γενετικές αποστάσεις µεταξύ 

των οµάδων Α1 (ηπειρωτική Ελλάδα) και Α3 (βορειοανατολική Ελλάδα) να είναι 

ανάλογες των αποστάσεων που έχει η οµάδα Α1 και τα υπόλοιπα µέλη του κλάδου 

του P. taurica (P. gaigeae, P. milensis και P. melisellensis), εφόσον ο χρόνος 

απόσχισης είναι ο ίδιος. Όµως η γενετική απόσταση των υποκλάδων Α1 και Α3 

(3,9%) είναι πολύ µικρότερη των αποστάσεων που απέχει ο υποκλάδος Α1 και τα 

είδη P. gaigeae P. milensis και P. melisellensis (6,2, 6,1 και 8,0% αντίστοιχα, βλέπε 

πίνακα 3.12), γεγονός που δεν δικαιολογείται. Επιπλέον, εάν δεχτούµε την παρουσία 

δύο πληθυσµών, οι οποίοι απέκλιναν πριν από 8 εκ. χρόνια περίπου, τότε το πιο 

πιθανό αποτέλεσµα θα ήταν η διαφοροποίηση αυτών σε διαφορετικά είδη, όπως 

συνέβη και µε τις περιπτώσεις των πληθυσµών που οδήγησαν στα είδη P. gaigeae, P. 

milensis και P. melisellensis. Βάσει των παραπάνω και σε συνδυασµό µε το γεγονός 

ότι τα µορφολογικά και τα µοριακά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι το P. taurica είναι 

µονοφυλετικό µε σχετικά υψηλή τουλάχιστον γενετική διαφοροποίηση, φαίνεται ότι 
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το πιο πιθανό σενάριο είναι το πρώτο, που δηλώνει την εποίκιση του ελληνικού 

χώρου από τον υποθετικό προγονικό πληθυσµό της βορειοανατολικής περιοχής, 

ακολουθώντας το µονοπάτι που περιγράφηκε παραπάνω. 

Όσον αφορά τώρα τον κλάδο της P. erhardii, η σύγχρονη κατανοµή του 

είδους, το οποίο είναι σπάνιο στα παράλια της Αδριατικής και του Ιονίου, 

υποδεικνύουν ότι η προγονική µορφή έφτασε στον ελληνικό χώρο από τα 

βορειοδυτικά, ακολουθώντας εξ ανατολής το µονοπάτι των ∆ιναρίδων και των 

Ελληνίδων. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα, όπως δηλώθηκε και προηγουµένως πριν 

από 9,2 εκ. χρόνια, όταν πλέον η αύλακα του Αιγαίου είχε σχηµατιστεί. Αυτό 

δικαιολογεί απόλυτα την απουσία του είδους από περιοχές ανατολικά του φράγµατος, 

µε εξαίρεση την παρουσία του P. erhardii στις νησίδες Παχειά και Περγούσα (κοντά 

στη Νίσυρο), η οποία όµως θεωρείται πρόσφατη εποίκιση από τις Κυκλάδες (Gruber 

1986α, Valakos et al. 1999).  

Κατά τη διάρκεια του ανώτερου Μειοκαίνου (εικόνα 1.9), η νότια Ελλάδα 

αποτελούνταν από δύο µεγάλες χερσονήσους. Η µία νοτιοδυτικά, που στη σηµερινή 

εποχή αντιστοιχεί στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης και η δεύτερη στα 

νοτιοανατολικά, που αντιστοιχεί στην περιοχή της Αττικής και των Κυκλάδων. Οι 

γεωλογικές αυτές πληροφορίες ταιριάζουν πολύ καλά µε την τοπολογία του κλάδου 

του P. erhardii, εάν υποθέσουµε ότι ο υποκλάδος της Κρήτης, όπως αυτός δόθηκε 

στην παράγραφο 3.1.3.1, εξελίχθηκε στη νοτιοδυτική χερσόνησο, όταν οι περιοχές 

της Πελοποννήσου και της Κρήτης ήταν ενωµένες (πριν τα 5,5 εκ. χρόνια). Μετά τον 

αποχωρισµό της Κρήτης από την Πελοπόννησο, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η 

Πελοπόννησος παρέµεινε αποµονωµένη από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα για 

σχεδόν 2 εκατοµµύρια χρόνια (από τα 5 µέχρι τα 3 εκ. χρόνια πριν από σήµερα, 

Dermitzakis 1990), οι πληθυσµοί της Πελοποννήσου εξελίχθηκαν σε αυτό που 

αναγνωρίζουµε σήµερα ως P. peloponnesiaca και οι πληθυσµοί της Κρήτης σε αυτό 

που αναγνωρίζουµε σήµερα ως P. erhardii* της Κρήτης, όπως περιγράφηκε στην 

παράγραφο 4.1.3.1. Το γεγονός ότι τα άτοµα του P. erhardii* από το Πορί απέχουν 

εξίσου γενετικά από τα άτοµα της Κρήτης και της Πελοποννήσου, υποδεικνύουν ότι 

πρόκειται για υπολειµµατικό πληθυσµό της ενιαίας κατανοµής, την εποχή που η 

Κρήτη ήταν ενωµένη µε την Πελοπόννησο. Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζουν 

τα νησιά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, τα οποία βρίσκονται στο χώρο µεταξύ 

της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ενώ η απουσία του γένους Podarcis από το νησί 

των Κυθήρων µπορεί να δικαιολογηθεί, αφού ολόκληρο το νησί υποβυθίστηκε κατά 
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τη διάρκεια του Πλειοκαίνου (Meulenkamp 1985), η απουσία του από τα Αντικύθηρα 

είναι παλαιογεωγραφικά ανεξήγητη και η αιτία της απουσίας πρέπει να αναζητηθεί σε 

άλλους παράγοντες (π.χ. οικολογικούς).  

Η Κρήτη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαχωρίστηκε από τις γειτονικές περιοχές 

εδώ και τουλάχιστον 5,5 µε 5 εκ. χρόνια, µε το τέλος της κρίσης αλατότητας του 

Μεσσηνίου. Κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου (5,3 – 1,8 εκ. χρόνια) αποτελούνταν 

από ένα σύµπλεγµα µικρότερων νησιών που αντιστοιχούσαν χονδρικά στους 

σηµερινούς ορεινούς όγκους του νησιού (Dermitzakis 1987). Κατά το Πλειστόκαινο, 

ανυψώνεται και παίρνει το σηµερινό της περίπου σχήµα. ∆ύο διαδοχικά φράγµατα, το 

πρώτο στα 3,4 εκ. χρόνια και το δεύτερο στα 2,8 εκ. χρόνια, έχουν οδηγήσει στη 

διαφοροποίηση των τριών οµάδων απλοτύπων που παρατηρούνται στην Κρήτη (Α 

Κρήτη, ∆ Κρήτη 1 και ∆ Κρήτη 2), πάντα σύµφωνα µε το «τοπικό» ρολόι των 

Podarcis. Το πρώτο φράγµα διαχώρισε τους απλότυπους που βρίσκουµε σήµερα στη 

νοτιοδυτική Κρήτη και ονοµάσαµε ∆ Κρήτη 2, ενώ το δεύτερο διαχώρισε τους 

απλότυπους της ανατολικής Κρήτης (Α Κρήτη) από τους απλότυπους που 

εντοπίζουµε σήµερα στη δυτική Κρήτη (∆ Κρήτη 1). ∆υστυχώς, πέραν του γεγονότος 

ότι η Κρήτη µέχρι το Πλειστόκαινο ήταν µια οµάδα νησιών, δεν υπάρχουν άλλα 

παλαιογεωγραφικά δεδοµένα που να περιγράψουν µε ακρίβεια τη θέση ή τη φύση 

αυτών των φραγµάτων. Θεωρητικά και βάσει όσων έχουµε πει παραπάνω, το P. 

erhardii* έφτασε στην Κρήτη (ή τουλάχιστον σε αυτό που αντιστοιχούσε στην Κρήτη 

κατά τη διάρκεια του ανωτέρου Μειοκαίνου) πριν από τον τελικό αποχωρισµό αυτής 

από την Πελοπόννησο και τα ερωτήµατα που δηµιουργούνται είναι α) πώς προήλθαν 

οι απλότυποι των δορυφορικών νησίδων της ανατολικής Κρήτης, τη στιγµή που 

σήµερα γνωρίζουµε ότι το είδος απουσιάζει από τα ανατολικά του νησιού και β) πώς 

µπορεί να δικαιολογηθεί η παρουσία δύο οµάδων συµπάτριων απλοτύπων στο χώρο 

της δυτικής Κρήτης;  

Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα, οι πιθανές πηγές για την προέλευση των 

απλοτύπων των δορυφορικών νησίδων της ανατολικής Κρήτης ήταν η ανατολική 

Κρήτη ή οι Κυκλάδες. Όµως επειδή οι ανατολικοί απλότυποι της Κρήτης είναι πιο 

συγγενικοί µε τους απλότυπους της δυτικής Κρήτης, ενώ οι απλότυποι των 

Κυκλάδων είναι πολύ αποµακρυσµένοι, συµπεραίνουµε ότι όλοι οι πληθυσµοί της 

Κρήτης µοιράζονται έναν κοινό πρόγονο. Στο πλαίσιο αυτό, ο χαρακτηρισµός του 

πληθυσµού της νησίδας Ελάσα (ανατολική Κρήτη) ως P. e. naxensis (υποείδος που 

κατανέµεται στις Κυκλάδες), οφείλεται σε µορφολογική σύγκλιση των δύο 
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πληθυσµών και θεωρείται λανθασµένος. Συνεπώς, οι πληθυσµοί των νησίδων της 

ανατολικής Κρήτης έχουν προέλθει από αντίστοιχους πληθυσµούς που ζούσαν στο 

χώρο της τότε ανατολικής Κρήτης και ένα επεισόδιο εξαφάνισης, το οποίο πιθανά 

έλαβε χώρα κατά το Πλειστόκαινο οδήγησε στην εξαφάνιση των πληθυσµών από την 

ανατολική Κρήτη.  

Για να απαντήσουµε στο δεύτερο ερώτηµα και την παρουσία των συµπάτριων 

απλοτύπων της δυτικής Κρήτης, υποθέτουµε ένα σενάριο εποίκισης του νησιού, το 

οποίο σχηµατικά δίνεται στην εικόνα 4.5.  

(Ι) Ο πρώτος πληθυσµός στην περιοχή ήταν ο πρόγονος των πληθυσµών της 

Κρήτης, της Πελοποννήσου και του Ποριού (εικόνα 4.5α).  

(ΙΙ) Ο πληθυσµός αυτός διαχωρίστηκε κατά τη διάρκεια του κατώτερου 

Πλειοκαίνου (5-5,5 εκ. χρ.) λόγω τεκτονικών φαινοµένων (εικόνα 4.5β), 

οδηγώντας τελικά στο σχηµατισµό τριών διακριτών προγονικών απλοτύπων στις 

αντίστοιχες περιοχές (Κρήτη, Πελοπόννησος και Πορί, εικόνα 4.5γ). 

(ΙΙΙ) Κατά τη διάρκεια του µέσου Πλειοκαίνου, περίπου πριν από 3,5 εκ. χρ., ένα 

«φράγµα» αποµόνωσε τον πληθυσµό της νοτιοδυτικής Κρήτης (εικόνα 4.5γ), 

δηµιουργώντας τις συνθήκες για τη διαφοροποίηση στους απλότυπους που σήµερα 

αναγνωρίζουµε ως ∆ Κρήτη 2.  

(IV) Ο πληθυσµός που παρέµεινε στο υπόλοιπο του νησιού διαχωρίστηκε από ένα 

δεύτερο φράγµα στα 2,7 εκ. χρ., (εικόνα 4.5δ), δηµιουργώντας τις συνθήκες για τη 

διαφοροποίηση στους απλότυπους που σήµερα αναγνωρίζουµε ως ∆ Κρήτη 1 στα 

δυτικά και Α Κρήτη στα ανατολικά (εικόνα 4.5ε).  

(V) Κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου, η Κρήτη είχε σχεδόν το σχήµα που έχει 

σήµερα και αυτό που πιθανά συνέβη ήταν η εξάπλωση των απλοτύπων της ∆ 

Κρήτης 1 σε όλη τη δυτική Κρήτη, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται συµπάτριοι µε 

τους απλότυπους τη ∆ Κρήτης 2 και η εξαφάνιση των απλοτύπων, µάλλον για 

άγνωστους για την ώρα περιβαλλοντικούς λόγους, από την ανατολική Κρήτη και η 

διατήρησή τους στις νησίδες αυτής της περιοχής (εικόνα 4.5στ).  

Ο δεύτερος υποκλάδος του P. erhardii, ο οποίος βαφτίστηκε υποκλάδος της 

Ελλάδας, διαφοροποιήθηκε στο χώρο της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας και στις 

Κυκλάδες, που όπως είπαµε παραπάνω αποτελούσαν την νοτιοανατολική χερσόνησο 

του τότε ελληνικού χώρου. Από την παλαιογεωγραφία είναι γνωστό ότι οι Κυκλάδες 

αποτελούσαν µια λίγο-πολύ ενιαία στεριά που διαχωρίστηκε από τα νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου κατά τη διάρκεια του Τορτονίου και από την ηπειρωτική Ελλάδα 
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Εικόνα 4.5: (Α) Πιθανό βιογεωγραφικό σενάριο για την ερµηνεία της κατανοµής των 

απλοτύπων του P. erhardii* στην Κρήτη και το Πορί (Β) Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της 

Κρήτης από το τέλος του Μειοκαίνου έως σήµερα (Dermitzakis 1990). 
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κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου. Την περίοδο αυτή οι βόρειες και κεντρικές 

Κυκλάδες (Πάρος, Νάξος, Σίκινος, Ίος, Φολέγανδρος, Κουφονήσια, Αµοργός,) 

αποτελούν ενιαία στεριά που χωρίζεται από τις υπόλοιπες Κυκλάδες µέσω στενών 

θαλασσίων διαύλων (Anastasakis & Dermitzakis 1990). Η Σέριφος, η Σίφνος και η 

Κύθνος παραµένουν αποµονωµένες µέχρι και το ανώτερο Πλειστόκαινο. Κατά τη 

διάρκεια του Πλειστοκαίνου οι εναλλασσόµενες παγετώδεις και µεσοπαγετώδεις 

περίοδοι προκάλεσαν έντονο ευστατισµό, µε οκτώ διαδοχικές υποχωρήσεις και 

ανυψώσεις της στάθµης της θάλασσας, οι οποίες σε συνδυασµό µε τον έντονο 

τεκτονισµό της περιοχής κάνουν αδύνατη την ακριβή αναπαράσταση της 

παλαιογεωγραφίας της περιοχής. Ωστόσο, η αποµόνωση αυτή των Κυκλάδων από την 

περίοδο του Πλειοκαίνου έως σήµερα έρχεται σε συµφωνία µε τη διαφοροποίηση που 

εµφανίζουν οι απλότυποι του υποκλάδου της Ελλάδας, στον οποίο οι απλότυποι των 

Κυκλάδων διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων ατόµων από την ηπειρωτική 

Ελλάδα. Παράλληλα, είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι εντός των κυκλαδικών 

απλοτύπων, σηµατοδοτείται διαφοροποίηση των βόρειων και κεντρικών Κυκλάδων 

έναντι των νότιων και ανατολικών. Η διαφοροποίηση αυτή χρονολογείται στα 3,8 µε 

4,2 εκ. χρόνια πριν από σήµερα, χρονολογίες που έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε τη 

γεωγραφική διαφοροποίηση των περιοχών αυτών, η οποία οφειλόταν στις έντονες 

συµπιεστικές τεκτονικές τάσεις του Πλειοκαίνου (Dermitzakis 1989). Πέραν της 

παραπάνω διαφοροποίησης εντός των βόρειων και κεντρικών Κυκλάδων, 

παρατηρείται και η διαφοροποίηση των δυτικών Κυκλάδων (Σίφνος, Σέριφος, 

Κύθνος) έναντι των υπόλοιπων βόρειων και κεντρικών νησιών, επιβεβαιώνοντας τα 

γεωλογικά δεδοµένα που υποστηρίζουν την αποµόνωση των νησιών αυτών έως το 

ανώτερο Πλειστόκαινο, υποδεικνύοντας περίτρανα για ακόµα µια φορά ότι η ιστορία 

των Podarcis είναι καλά γραµµένη στο γενετικό υλικό αυτών των ειδών και το µόνο 

που έχουµε να κάνουµε προκειµένου να την µάθουµε είναι να διαβάσουµε µε 

προσοχή τι µας λέει το «γενετικό τους βιβλίο». Κάτι αξιοσηµείωτο στη 

φυλογεωγραφία του P. erhardii στο χώρο των Κυκλάδων είναι ότι στα γονιδιακά 

δέντρα έχουν διατηρηθεί διαχωρισµοί που συνέβησαν στο παρελθόν, παρότι στη 

συνέχεια οι αντίστοιχες περιοχές ενώθηκαν ξανά, αφού σε όλες τις περιπτώσεις, και 

ανατρέχοντας κανείς στους παλαιογεωγραφικούς χάρτες, θα διαπιστωθεί ότι τα νησιά 

των Κυκλάδων που διαχωρίστηκαν στο Πλειόκαινο ξαναενώθηκαν στο Πλειστόκαινο 

(π.χ. χωρισµός των βόρειων και κεντρικών Κυκλάδων από τις νότιες και ανατολικές).  
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Όσον αφορά τώρα τους απλότυπους του P. erhardii από την ηπειρωτική 

Ελλάδα, τις Βόρειες Σποράδες, την Εύβοια και τις νησίδες του Σαρωνικού και του 

νότιου Ευβοϊκού κόλπου, γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει καµία ουσιαστική 

διαφοροποίηση εντός των ηπειρωτικών περιοχών. Παρόλα αυτά φαίνεται να 

διαφοροποιούνται ξεκάθαρα έναντι όλων των άλλων οι απλότυποι από τις Βόρειες 

Σποράδες, οι οποίες αποµονώθηκαν από την ηπειρωτική Ελλάδα κατά τη διάρκεια 

του Πλειστοκαίνου, γεγονός που αποτελεί την µόνη περίπτωση όπου υπάρχει ταύτιση 

της φυλογένεσης και της συστηµατικής σε επίπεδο υποείδους, αφού βάσει της 

βιβλιογραφίας τα άτοµα από τα νησιά των Σποράδων εντάσσονται στο υποείδος P. e. 

ruthveni. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζει και η µικρή έστω διαφοροποίηση των 

πληθυσµών από την νότια Εύβοια και τις βραχονησίδες του Σαρωνικού και του 

νότιου Ευβοϊκού κόλπου έναντι των υπόλοιπων ηπειρωτικών απλοτύπων, περίπτωση 

που µπορεί να παραλληλιστεί κατά κάποιον τρόπο µε την περίπτωση της ανατολικής 

Κρήτης και της διαφοροποίησης των δορυφορικών της νησίδων, αφού στην Αττική, 

που αποτελεί τη γειτονική ηπειρωτική περιοχή, το P. erhardii είτε έχει εξαφανιστεί 

είτε έχει περιοριστεί σηµαντικά από άγνωστες µέχρι στιγµή αιτίες, όπως και στην 

ανατολική Κρήτη.  

Αν και θεωρείται βέβαιο ότι η κατανοµή και η δηµογραφία των πληθυσµών 

των Podarcis έχει αλλάξει αρκετά στο ανώτερο Πλειστόκαινο και στο Ολόκαινο, 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιµήσουµε µε ακρίβεια ποιοι οικολογικοί παράγοντες 

καθόριζαν και καθορίζουν σήµερα την κατανοµή και την πυκνότητα των πληθυσµών 

των Podarcis και πώς επηρέασαν τη δηµογραφία των πληθυσµών. Σε αυτό το θέµα 

χρειάζονται άµεσα περισσότερες οικολογικές µελέτες ώστε να αξιολογηθούν οι 

παράγοντες αυτοί και να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν πιθανά στην 

εξαφάνιση της P. erhardii από την ανατολική Κρήτη ή του περιορισµό της κατανοµής 

της στην Αττική.  

Τέλος, στα Βαλκάνια καταφθάνει και το τελευταίο είδος που συναντάµε στην 

περιοχή. Πρόκειται για το είδος P. muralis, ο ερχοµός του οποίου χρονολογείται 

πιθανότατα κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου, δικαιολογώντας και την υπόθεση 

των Harris & Arnold (1999) για την πρόσφατη εξάπλωση του είδους στο χώρο της 

νότιας  Ευρώπης. Το είδος αυτό φτάνει, ήδη διαφοροποιηµένο, από την Ιταλική 

χερσόνησο, που θεωρείται η περιοχή προέλευσης αυτού, µέσω της οδού των δυτικών 

Βαλκανίων, ακολουθώντας ανάλογη πορεία µε αυτή του προγόνου του P. erhardii.  
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4.3 Συµπεράσµατα 
Τα είδη του γένους Podarcis που απαντούν στην περιοχή των Βαλκανίων 

εµφανίζουν έντονη γενετική διαφοροποίηση στο χώρο αυτό και ιδιαίτερα στα νησιά 

του Αιγαίου στα οποία εντοπίζονται οι πληθυσµοί τους. Οι οµαδοποιήσεις των 

πληθυσµών, όπως αποτυπώνονται στους κύριους κλάδους των γονιδιακών δέντρων, 

αντιστοιχούν σε γνωστές παλαιογεωγραφικά διαφορετικές περιοχές και χωρίζονται 

από µεγάλες σχετικά  γενετικές αποστάσεις, δίνοντας την εικόνα ότι τα είδη 

εµφανίζουν σαφή φυλογεωγραφική δοµή. Οι περιοχές αυτές είναι γνωστό από την 

παλαιογεωγραφία ότι διαχωρίστηκαν από θαλάσσια φράγµατα σε διάφορες φάσεις 

από τη διάσπαση της ενιαίας ξηράς της Αιγαιίδας και η αλληλουχία αυτών των 

διαχωρισµών φαίνεται να ταιριάζει µε τους αντίστοιχους διαχωρισµούς των κλάδων 

των Podarcis, υποδεικνύοντας ότι η διαφοροποίηση των πληθυσµών των ειδών είναι 

το αποτέλεσµα βικαριανιστικών γεγονότων. 

Το γενικό φυλογεωγραφικό πρότυπο που προκύπτει για το γένος Podarcis και 

υποστηρίζεται και από τρία σύνολα µοριακών σηµαντών, φαίνεται να αντιστοιχεί 

στην κατηγορία Ι των προτύπων που αναφέρει ο Avise (2000). Αυτό το πρότυπο 

χαρακτηρίζεται από βαθιά γενεαλογικά δένδρα µε τις κύριες φυλογεωγραφικές 

γραµµές σε αλλοπατρία και είναι από τα πιο κοινά που εµφανίζονται στις 

φυλογεωγραφικές µελέτες.  

Το βασικό γνώρισµα της φυλογενετικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε 

είναι ότι όλα τα φυλογενετικά δέντρα που παράχθηκαν ανεξαρτήτως του είδους της 

ανάλυσης και των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν (δύο µιτοχονδριακά και ένα 

πυρηνικό γονίδιο), χαρακτηρίζονται από κάποιες πολύ σταθερές συνδέσεις 

πληθυσµών και την εµφάνιση αντίστοιχων µονοφυλετικών οµάδων που ταυτίζονται 

µε την ταξινοµική κατάσταση των ειδών Podarcis στο χώρο των Βαλκανίων ή/και µε 

τη γεωγραφική προέλευση αυτών µε εξαίρεση το είδος P. erhardii. Το P. erhardii 

εµφανίζεται παραφυλετικό (σε σχέση µε το P. peloponnesiaca), γεγονός που 

υποδεικνύει την ανάγκη ταξινοµικής αναθεώρησης του είδους. Για την ώρα και µε 

σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταξινοµική σύγχυση προτείνεται η χρήση του 

φυλοκώδικα (Phylocode) και η αναφορά στο P. erhardii ως P. erhardii*. Αυτό 

υποδηλώνει ότι η οµάδα αυτή είναι µε ερωτηµατικό (υπό αµφισβήτηση), µέχρις ότου 

να ολοκληρωθεί η έρευνα σε µορφολογικό επίπεδο που ως σκοπό θα έχει την 

αποκάλυψη πιθανής κρυµµένης ποικιλοµορφίας, βάσει της οποίας θα µπορέσουµε 
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αφενός να επιβεβαιώσουµε τα αποτελέσµατα των µοριακών αναλύσεων και αφ 

ετέρου να χρησιµοποιήσουµε σε συνδυασµό ίσως µε τα µοριακά δεδοµένα για την 

περιγραφή των ατόµων της Κρήτης και του Ποριού ως νέων ενδηµικών των περιοχών 

αυτών ειδών. 

Όσον αφορά τα µορφολογικά υποείδη όλων των ειδών του γένους Podarcis 

στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου και ιδιαίτερα του P. erhardii µε τα 28 

υποείδη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε καµία περίπτωση τα γονιδιακά δέντρα δεν 

συµφωνούν µε αυτά, υποδεικνύοντας ότι οι διαχωρισµοί αυτοί σε υποείδη στερούνται 

φυλογενετικής στήριξης και επιβεβαιώνοντας και σε αυτό το επίπεδο πόσο αναγκαία 

είναι µια συνολική ταξινοµική αναθεώρηση.  

Παρότι η βαθµονόµηση ενός µοριακού ρολογιού είναι µια δύσκολη και 

αµφιλεγόµενη υπόθεση, στη συγκεκριµένη περίπτωση έδειξε καλή συµφωνία µεταξύ 

παλαιογεωγραφικών και µοριακών δεδοµένων, ενώ παράλληλα επέτρεψε τον έλεγχο 

των εναλλακτικών σεναρίων σχετικά µε τα γεγονότα που προκάλεσαν τους 

διαχωρισµούς των ειδών Podarcis στο χώρο των Βαλκανίων. Βάσει αυτών και της 

παραγόµενης φυλογένεσης υποστηρίζεται η µονοφυλετικότητα των ειδών Podarcis 

που απαντούν στο χώρο των Βαλκανίων και η διάκριση αυτών σε δύο µεγάλες 

οµάδες, εξαιρώντας πάντα το είδος P. muralis, η προέλευση του οποίου θεωρείται η 

περιοχή της Ιταλικής χερσονήσου. Η πρώτη, που ονοµάζεται οµάδα ή κλάδος του P. 

taurica, περιλαµβάνει τα είδη P. taurica, P. milensis, P. gaigeae και P. melisellensis. 

Η δεύτερη, η οµάδα ή ο κλάδος του P. erhardii, περιλαµβάνει τα είδη P. erhardii και 

P. peloponnesiaca. Σε γενικές γραµµές, η ιστορία των Podarcis στο χώρο των 

Βαλκανίων και ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο ξεκινάει πριν 10,5 περίπου 

εκατοµµύρια χρόνια, όταν άρχισε ο κατακερµατισµός του Αιγαίου και πιθανά 

σχηµατίστηκε το περίφηµο φράγµα του Αιγαίου που χώρισε το τελευταίο σε 

ανατολικό και δυτικό. Αρχικά, ο τότε βαλκανικός χώρος θεωρείται, πάντα βάσει των 

χρόνων που εκτιµήθηκαν από τις γενετικές αποστάσεις και το βαθµονοµηµένο 

µοριακό ρολόι, ότι εποικίστηκε από την προγονική µορφή του P. taurica, η οποία 

εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή των Βαλκανίων. Η ευρεία αυτή κατανοµή της 

προγονικής µορφής του P. taurica φαίνεται να περιορίστηκε από την εισβολή στον 

ίδιο χώρο του προγόνου του P. erhardii, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό της 

προηγούµενης µορφής και την πιθανή επιβίωση 4 υπολειµµατικών πληθυσµών στα 

όρια της προηγούµενης κατανοµής, οι οποίοι οδήγησαν στις ταξινοµικές οµάδες που 

αναγνωρίζουµε σήµερα ως P. taurica (ΒΑ Ελλάδα ή ΒΑ Βαλκάνια), P. gaigeae 
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(νησιωτικό συγκρότηµα Σκύρου), P. milensis (νησιωτικό συγκρότηµα Μήλου) και P. 

melisellensis (∆αλµατικές ακτές). Στη συνέχεια και δεδοµένης της παρουσίας του P. 

erhardii στο χώρο των νότιων κυρίως Βαλκανίων, άρχισε χάρη σε σηµαντικά 

βικαριανιστικά γεγονότα (αποµόνωση της Κρήτης στα 5,5 εκ. χρόνια, αποµόνωση της 

Πελοποννήσου στο Πλειόκαινο για 2 εκ. χρόνια, αποµόνωση των Κυκλάδων επίσης 

στο Πλειόκαινο), η διαφοροποίηση στις µορφές που συναντάµε σήµερα και 

αναγνωρίζουµε ως P. peloponnesiaca στην Πελοπόννησο, P. erhardii στην Κρήτη 

και το Πορί, που µάλλον όµως πρέπει να αναχθούν στο επίπεδο του είδους και P. 

erhardii στις Κυκλάδες, στην ηπειρωτική Ελλάδα, στις βόρειες Σποράδες, στην 

Εύβοια και στις νησίδες του Σαρωνικού και του νότιου Ευβοϊκού κόλπου. 

Παράλληλα µε τη διαφοροποίηση του P. erhardii στον ελληνικό χώρο είχαµε και την 

επαναδιασπορά του P. taurica από το βορειοανατολικό πληθυσµό στο χώρο της 

ηπειρωτικής Ελλάδος, των Ιονίων νησιών και της Πελοποννήσου. 

Συµπερασµατικά λοιπόν τα µοριακά δεδοµένα που συλλέχθηκαν και 

αναλύθηκαν στην παρούσα µελέτη και αφορούν τη διερεύνηση των φυλογενετικών 

σχέσεων των ειδών του γένους Podarcis που εντοπίζονται στο χώρο της Βαλκανικής 

χερσονήσου, αναδεικνύουν την ανάγκη ταξινοµικής αναθεώρησης που χρειάζεται το 

γένος, ιδιαίτερα στο χώρο του Αιγαίου, και υπερτονίζουν τις δυσκολίες µε τις οποίες 

έρχεται αντιµέτωπη η κλασική ταξινοµική όταν προσπαθεί να οµαδοποιήσει τους 

πληθυσµούς κάτω από το επίπεδο του είδους. Παράλληλα, βοηθούν, σε συνεργασία 

µε τα γνωστά γεωλογικά συµβάντα της περιοχής, στο να κατανοήσουµε τη 

βιογεωγραφική ιστορία των Podarcis στον αντίστοιχο χώρο, παράγοντας πιθανά 

σενάρια που δικαιολογούν τη σύγχρονη κατανοµή των ειδών αυτών. 
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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 227), 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 80.3.51.793 µεταφράζεται σε σπονδυλόζωο (80), ερπετό (3), 

P. erhardii (51), το άτοµο 793 (793) και δ) το αν τελικά χρησιµοποιήθηκε ή όχι στην 

ανάλυση, µε την έννοια του αν έγινε αλληλούχιση στο συγκεκριµένο δείγµα. 

 

A/A Περιοχή και Ηµεροµηνία συλλογής Κωδικός ΜΦΙΚ Συµµετοχή 

1 FC611 Πελοπόννησος Κυλλήνη (ελατόδασος) 1750m 7/7/1995  NHMC 80.3.53.118 Ναι 

2 FC610 Πελοπόννησος Καλάβρυτα Βουραϊκός 750m 6/7/1998 NHMC 80.3.54.15 Ναι 

3 FC603 Πελοπόννησος Μαίναλο 1850m 5/7/1998 NHMC 80.3.53.144 Ναι 

4 FC1684 Μακεδονία Γρεβενά πριν από Χρυσή 7/7/1996 ΝΗΜC 80.3.51.793 Ναι 

5 FC1875 Μακεδονία Μετά από Φλώρινα προς Πρέσπες 8/7/1995 ΝΗΜC 80.3.53.14 Ναι 

6 FC601 Πελοπόννησος Ταΰγετος (πάνω από το δασοόριο) 3/7/1998 NHMC 80.3.53.125 Όχι 

7 FC775 Πελοπόννησος 15km πριν από Καλάβρυτα 7/5/1999 ΝΗΜC 80.3.54.2 Ναι 

8 FC780 Πελοπόννησος 8km νότια της Στούπας 9/5/1999 NHMC 80.3.54.7 Ναι 

9 FC615 Πελοπόννησος Λαύκα 750m (1) 8/7/1998  NHMC 80.3.54.19 Ναι 

10 FC615 Πελοπόννησος Λαύκα 750m (2) 8/7/1998 NHMC 80.3.54.20 Ναι 

11 FC236 Μακεδονία Πρέσπες Αγ. Γερµανός 7/7/95  NHMC 80.3.53.4 Ναι 

12 FC4559 Θεσσαλία N. Καρδίτσας Σχιζοκάραβο 1800m 8/7/2002 NHMC 80.3.53.84  Ναι 

13 FC4563 Στερεά Ελλάδα Ν. Ευρυτανίας Βραγιανά 8/7/2002 NHMC 80.3.53.77 Όχι 

14 FC4555 Θεσσαλία N. Καρδίτσας Καζάρµα 1750m 7/7/2002  NHMC 80.3.53.79 Ναι 

15 FC4566 Θεσσαλία N. Καρδίτσας Σαραντάπορος9/7/2002  NHMC 80.3.51.583 Ναι 

16 FC4551 Στερεά Ελλάδα Εύβοια Κρυονερίτης 5/7/2002 NHMC 80.3.51.555 Ναι 

17 FC4552 Θεσσαλία Ν. Καρδίτσας Λίµνη Πλαστήρα 820m 6/7/2002 NHMC 80.3.51.572 Όχι 

18 FC4566 Θεσσαλία N. Καρδίτσας Σαραντάπορος9/7/2002 NHMC 80.3.53.109 Ναι 

19 FC4560 Θεσσαλία N. Καρδίτσας Αργιθέας 1750m 8/7/2002 NHMC 80.3.53.104 Ναι 

20 FC427 Στερεά Ελλάδα Βαρδούσια, Αθ. ∆ιάκο 1100m 23/6/1997 NHMC 80.3.53.131 Ναι 

21 FC424 Στερεά Ελλάδα Βελούχι 22/6/1997 NHMC 80.3.53.116 Ναι 
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22 FC4552 Θεσσαλία Ν. Καρδίτσας Πλαστήρα 820m 6/7/2002 NHMC 80.3.51.573 Ναι 

23 FC4551 Στερεά Ελλάδα Εύβοια Κρυονερίτης  5/7/2002 NHMC 80.3.51.557 Όχι 

24 FC2466 Μακεδονία Ν. Κοζάνης Πτολεµαΐδα 7/4/93  NHMC 80.3.53.149 Ναι 

25 FC4551 Στερεά Ελλάδα Εύβοια Κρυονερίτης 5/7/2002 NHMC 80.3.51.556 Όχι 

26 FC614 Πελοπόννησος Μαυροβούνι 1300m 8/7/1998 NHMC 80.3.53.146 Ναι 

27 FC601 Πελοπόννησος Ταΰγετος (πάνω από το δασοόριο) 3/7/1998 NHMC 80.3.53.125 Ναι 

28 FC4682 Μακεδονία Ν. ∆ράµας πριν το ποταµό Αγγίτη 7/7/1996 NHMC 80.3.53.90 Ναι 

29 FC4874 Ήπειρος Κοιλάδα Αωού κάτω από Βρυσοχώρι 26/5/1981 NHMC 80.3.51.687 Ναι 

30 FC4871 Β. Σποράδες Αλόνησος 5/8/1988 NHMC 80.3.51.683 Ναι 

31 FC4865 Νησίδα Αβγό (Βόρεια της Κρήτης) 2/3/1997 NHMC 80.3.51.663 Ναι 

32 FC4868 Ν. Κυκλάδων Άνδρος (Χώρα) 24/5/81 NHMC 80.3.51.672 Ναι 

33 FC5643 Jugoslavia Tettovo Skopje 4/1962 (ZMFK 3163) NHMC 80.3.51.759 Ναι 

34 FC5644 Jugoslavia 20km S Gostivatch 4/1962 (ZMFK 3181) NHMC 80.3.51.760 Ναι 

35 FC5645 Μακεδονία Χαλκιδική Αγ.∆ηµήτριος 6/1966 (ZMFK 31208) NHMC 80.3.51.761 Ναι 

36 FC4878 Ν. Κυκλάδων Σύρνα 27/10/1993 NHMC 80.3.51.688 Ναι 

37 FC4885 Ν. Κυκλάδων Ζοφράνο 20/4/1999 NHMC 80.3.51.689 Ναι 

38 FC4872 Β. Σποράδες Γιούρα 2/10/1984 NHMC 80.3.51.684 Ναι 

39 FC5646 Μακεδονία Κοζάνη-Αλιάκµονας 4/62 (ΖΜFK 3214) NHMC 80.3.51.762 Ναι 

40 FC5647 Jugoslavia Makrovi 4/1962 (ZMFK 3172)  NHMC 80.3.51.763 Ναι 

41 FC5662 Πελοπόννησος P. peloponnesiaca (ZMFK 12345a) NHMC 80.3.54.27 Ναι 

42 FC5662 Πελοπόννησος P. peloponnesiaca (ZMFK 12345b) NHMC 80.3.54.27 Όχι 

43 FC5648 Μακεδονία Κελί 15/6/59 (ZMFK 1310) NHMC 80.3.51.764 Ναι 

44 FC4862 Ν. Κυκλάδων ∆ύο Αδέλφια 26/10/1993 NHMC 80.3.51.661 Ναι 

45 FC29 Θράκη Ν. Ξάνθης 1-2km από Κοτύλη 10/7/1996 NHMC 80.3.53.28 Ναι 

46 FC434 Στερεά Ελλάδα Ν. Φθιώτιδος Γκιώνα 25/6/1997 NHMC 80.3.53.123 Ναι 

47 FC976 Μακεδονία Ν. ∆ράµας διασταύρωση για Θέρµα 21/6/1999 NHMC 80.3.51.563 Ναι 

48 FC28Θράκη Ν. Ξάνθης Λειβαδίτης (καταρράκτης) 10/7/1996 NHMC 80.3.53.115 Ναι 

49 FC20 Μακεδονία Ν. ∆ράµας Ελατιάς 1500m 8/7/1996 NHMC 80.3.53.120 Ναι 

50 FC2574 Μακεδονία Ν. ∆ράµας Παρανέστι 27/10/2000 NHMC 80.3.51.686 Ναι 

51 FC3306 Ν. Εύβοιας Σκύρος Βαλάχα (νησίδα) 31/1/2002  NHMC 80.3.56.1 Ναι 

52 FC3310 Ν. Εύβοιας Σκύρος κορυφή βουνού Κόχυλας 22/5/2002 NHMC 80.3.56.34 Ναι 

53 FC201 Ν. Κυκλάδων Μήλος Αχιβαδολίµνη 12/12/96  NHMC 80.3.52.2 Ναι 

 176



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα  Παράρτηµα Ι 
 

54 FC202 Ν. Κυκλάδων Μήλος Άγιος Ευστράτιος 12/12/96) NHMC 80.3.52.3 Ναι 

55 FC4538 Jugoslavia 1/4/02 NHMC 80.3.57.1 Ναι 

56 FC1691 Κρήτη N. Ρεθύµνου Αργυρούπολη 13/5/1995 NHMC 80.3.51.1 Ναι 

57 FC1691 Κρήτη N. Ρεθύµνου Αργυρούπολη 13/5/1995  NHMC 80.3.51.2 Όχι 

58 FC1857 Κρήτη N. Xανίων Κάµπος Κισσάµου 11/5/1996) NHMC 80.3.51.5 Ναι 

59 FC1860 Κρήτη Ν. Χανίων Σούγια Σελίνου 12/5/1996  NHMC 80.3.51.13 Ναι 

60 FC318 Κρήτη Ν. Χανίων Γκουβερνέτο-Στρογγυλό Κεφάλι 9/3/1997 NHMC 80.3.51.43 Ναι 

61 FC1858 Κρήτη Ν. Λασιθίου Μικρονήσι Χρυσής 26/3/1994  NHMC 80.3.51.100 Ναι 

62 FC1858 Κρήτη Ν. Λασιθίου Μικρονήσι Χρυσής 26/3/1994 NHMC 80.3.51.101 Όχι 

63 FC1818 Κρήτη Ν. Χανίων Λευκά Όρη Ανώπολη (1200m) 3/8/1991 NHMC 80.3.51.114 Όχι 

64 FC1813 Κρήτη Ν. Χανίων Λευκά Όρη Ανώπολη (1200m) 23/11/1990 NHMC 80.3.51.117 Όχι 

65 FC1887 Κρήτη Ν. Χανίων Λευκά Όρη Ανώπολη (1850m) 17/10/1990 NHMC 80.3.51.143 Ναι 

66 FC556 Κρήτη Ν. Λασιθίου Τράχηλος Κουφονησίων 15/1/1998  NHMC 80.3.51.153 Όχι 

67 FC556 Κρήτη Ν. Λασιθίου Τράχηλος Κουφονησίων 15/1/1998  NHMC 80.3.51.155 Ναι 

68 FC2999 Κρήτη Ν. Λασιθίου Στρογγυλό Κουφονησίων 25/6/2001  NHMC 80.3.51.157 Ναι 

69 FC2999 Κρήτη Ν. Λασιθίου Στρογγυλό Κουφονησίων 25/6/2001 NHMC 80.3.51.158 Όχι 

70 FC1859 Κρήτη Ν. Χανίων Σαµαριά Σφακίων 14/4/1998 NHMC 80.3.51.176 Ναι 

71 FC1859 Κρήτη Ν. Χανίων Σαµαριά Σφακίων 14/4/1998  NHMC 80.3.51.177 Ναι 

72 FC1800 Κρήτη Ν. Χανίων Λευκά Όρη Ανώπολη (800m) 23/11/1990  NHMC 80.3.51.184 Όχι 

73 FC1889 Κρήτη Ν. Χανίων Λευκά Όρη Ανώπολη (1650m) 30/8/1990 NHMC 80.3.51.193 Όχι 

74 FC1641 Κρήτη Ν Λασιθίου Ελάσα Σητείας 2/5/1998  NHMC 80.3.51.195 Όχι 

75 FC1641 Κρήτη Ν Λασιθίου Ελάσα Σητείας 2/5/1998 HMC 80.3.51.198 Ναι 

76 FC1862 Κρήτη Ν. Χανίων Λευκά Όρη- Τροχαρής 20/4/1991  NHMC 80.3.51.199 Ναι 

77 FC1862 Κρήτη N. Χανίων Λευκά Όρη- Τροχαρής 20/4/1991 NHMC 80.3.51.200 Όχι 

78 FC2588 Ν. Κυκλάδων Σαντορίνη-Αγία Μαρίνα 11/11/2000 NHMC 80.3.51.227 Ναι 

79 FC1441 Κρήτη Ν. Λασιθίου Παξιµάδα ∆ιονυσάδων 14/4/2000 NHMC 80.3.51.235 Ναι 

80 FC1441 Κρήτη Ν. Λασιθίου Παξιµάδα ∆ιονυσάδων 14/4/2000  NHMC 80.3.51.236 Όχι 

81 FC1331 Κρήτη Ν. Ηρακλείου ∆ία Ηρακλείου 13/4/2000  NHMC 80.3.51.237 Ναι 

82 FC1331 Κρήτη Ν. Ηρακλείου ∆ία Ηρακλείου 13/4/2000 NHMC 80.3.51.238 Όχι 

83 FC2790 Ν. Κυκλάδων Ανάφη 12/7/1999  NHMC 80.3.51.239 Όχι 

84 FC2790 Ν. Κυκλάδων Ανάφη 12/7/1999 NHMC 80.3.51.240 Ναι 

85 FC1442 Κρήτη Ν. Λασιθίου ∆ραγονάδα ∆ιονυσάδων 15/4/2000 NHMC 80.3.51.241 Ναι 
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86 FC1742 Κρήτη Ν. Χανίων Μονή Χρυσοσκαλίτισας 15/1/1991 NHMC 80.3.51.247 Όχι 

87 FC1742 Κρήτη Ν. Χανίων Μονή Χρυσοσκαλίτισας 15/1/1991 NHMC 80.3.51.249 Όχι 

88 FC901 Κρήτη Ν. Ηρακλείου ∆ία Ηρακλείου 2/5/1999 NHMC 80.3.51.253 Όχι 

89 FC901 Κρήτη Ν. Ηρακλείου ∆ία Ηρακλείου 2/5/1999 HMC 80.3.51.255 Όχι 

90 FC1492 Κρήτη Ν. Λασιθίου Χρυσή Ιεράπετρας 17/4/2000  NHMC 80.3.51.259 Όχι 

91 FC1492 Κρήτη Ν. Λασιθίου Χρυσή Ιεράπετρας 17/4/2000  NHMC 80.3.51.260 Ναι 

92 FC1552 Κρήτη Ν. Λασιθίου Μάρµαρα Κουφονησίων 1/5/1999  NHMC 80.3.51.277 Ναι 

93 FC2998 Κρήτη Ν. Λασιθίου Κουφονήσι 21/2/2002 NHMC 80.3.51.327 Ναι 

94 FC2409 Ν. Αττικής Πορί Αντικύθηρα 27/3/2001 NHMC 80.3.51.279 Ναι 

95 FC1316 Κρήτη Ν. Χανίων Φαράγγι Τρυπητής Σφακίων 2/4/2000  NHMC 80.3.51.284 Ναι 

96 FC2409 Ν. Αττικής Πορί Αντικύθηρα 27/3/2001  NHMC 80.3.51.288 Ναι 

97 FC2185 Κρήτη Ν. Χανίων Καλλικράτης (950m) Σφακίων 6/2/2001 NHMC 80.3.51.290 Όχι 

98 FC2185 Κρήτη Ν. Χανίων Καλλικράτης (950m) Σφακίων 6/2/2001 NHMC 80.3.51.291 Ναι 

99 FC2185 Κρήτη Ν. Χανίων Καλλικράτης (950m) Σφακίων 6/2/2001 NHMC 80.3.51.291 Όχι 

100 FC3000 Κρήτη Ν. Λασιθίου Μακρουλό Κουφονησίων 25/6/2001 NHMC 80.3.51.309 Ναι 

101 FC3783 Κρήτη Ν. Χανίων Ανώπολη Σφακίων 29/9/1999 NHMC 80.3.51.310 Ναι 

102 FC3783 Κρήτη Ν. Χανίων Ανώπολη Σφακίων 29/9/1999  NHMC 80.3.51.310 Όχι 

103 FC1330 Κρήτη Ν Χανίων Φαράγγι Θερίσου Κυδωνίας 9/4/2000 NHMC 80.3.51.311 Ναι 

104 FC1330 Κρήτη Ν Χανίων Φαράγγι Θερίσου Κυδωνίας 9/4/2000 NHMC 80.3.51.311 Όχι 

105 FC2538 Ν. ∆ωδεκανήσων Αστυπάλαια Πάνορµο 7/9/2000 NHMC 80.3.51.312 Ναι 

106 FC2379 Ν. Κυκλάδων Νάξος σπήλαιο Ζα 10/3/2001  NHMC 80.3.51.313 Ναι 

107 FC3785 Ν. Κυκλάδων Σαντορίνη Μεγαλοχώρι 9/8/2001 NHMC 80.3.51.314 Ναι 

108 FC3785 Ν. Κυκλάδων Σαντορίνη Μεγαλοχώρια 9/8/2001  NHMC 80.3.51.314 Όχι 

109 FC3786 Ν. Κυκλάδων ∆ονούσα Λειβάδια 7/8/2001  NHMC 80.3.51.315 Ναι 

110 FC3788 Κρήτη Ν. Χανίων Ακρ.Σπάθα Κισσάµου 19/9/2001  NHMC 80.3.51.318 Ναι 

111 FC3787 Κρήτη Ν. Χανίων 4km Β. Ροδοπού-Ακρ.Σπάθα 18/9/2001 NHMC 80.3.51.319 Ναι 

112 FC2557 Κρήτη Ν. Χανίων Μπάλος Γραµβούσας 9/5/1999  NHMC 80.3.51.500 Όχι 

113 FC2557 Κρήτη Ν. Χανίων Μπάλος Γραµβούσας 9/5/1999 NHMC 80.3.51.502 Όχι 

114 FC2552 Κρήτη Ν. Χανίων Αγία Ειρήνη Γραµβούσας 9/5/1999  NHMC 80.3.51.504 Ναι 

115 FC2552 Κρήτη Ν. Χανίων Αγία Ειρήνη Γραµβούσας 9/5/1999 NHMC 80.3.51.505 Όχι 

116 FC2553 Κρήτη Ν. Χανίων Άρτεµη Σελίνου 6/6/1999  NHMC 80.3.51.515  Ναι 

117 FC2555 Κρήτη Ν. Χανίων Ελαφονήσι Σελίνου 7/6/1999  NHMC 80.3.51.537 Όχι 
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118 FC2555 Κρήτη Ν. Χανίων Ελαφονήσι Σελίνου 7/6/1999  NHMC 80.3.51.537  Ναι 

119 FC2555 Κρήτη Ν. Χανίων Ελαφονήσι Σελίνου 7/6/1999  NHMC 80.3.51.538 Όχι 

120 FC2556 Κρήτη Ν. Χανίων Μεγάλο νησί Σούδας 14/10/1999 NHMC 80.3.51.542 Ναι 

121 FC4518 Κρήτη Ν. Χανίων Λισσος Σούγιας 9/6/2002  NHMC 80.3.51.545 Ναι 

122 FC4518 Κρήτη Ν. Χανίων Λισσος Σούγιας 9/6/2002 NHMC 80.3.51.546 Όχι 

123 FC1328 Ν. Κυκλάδων Αµοργός (Α1)  NHMC 80.3.51.329 Ναι 

124 FC1328 Ν. Κυκλάδων Αµοργός (Α2) NHMC 80.3.51.329 Όχι 

125 FC1328 Ν. Κυκλάδων Αµοργός (Α3)  NHMC 80.3.51.329 Όχι 

126 FC3827 Β. Σποράδες Σκόπελος NHMC 80.3.51.328 Ναι 

127 FC3826 Πελοπόννησος Λίµνη Στυµφαλίας 1/4/200 NHMC 80.3.54.9 Ναι 

128 FC777 Πελοπόννησος Καλάβρυτα 8/5/1999 NHMC 80.3.54.4 Όχι 

129 FC780 Πελοπόννησος Στούπα (8km νότια) 9/5/1999 NHMC 80.3.54.6 Όχι 

130 FC780 Πελοπόννησος Στούπα (8km νότια) 9/5/1999  NHMC 80.3.54.7 Όχι 

131 FC777 Πελοπόννησος Καλάβρυτα 8/5/1999 NHMC 80.3.53.21 Ναι 

132 FC2204 Θεσσαλία Ν. Λαρίσσας Κίσσαβος (1550m) 29/7/2001 NHMC 80.3.53.45 Ναι 

133 FC1110 Ιταλία Σικελία Gribilmana 22/7/2000 NHMC 80.3.55.1 Ναι 

134 FC5622 N. Κυκλάδων Λέβιθα 14/1/90 Κακό ∆είγµα Όχι 

135 FC5657 Σαρωνικός Στουρονήσια ΓΓ295923 29/5/92 ΝΗΜC 80.3.51.773 Ναι 

136 FC4707 Ν. Κυκλάδων Ίος Χώρα προς Ψαθί 21/11/02 ΝΗΜC 80.3.51.548 Όχι 

137 FC1332 Κρήτη Ν. Χρυσή 17/4/00  ΝΗΜC 80.3.51.331 Ναι 

138 FC4482 Ν. Κυκλάδων Μύκονος Μαράθι 21/10/02  ΝΗΜC 80.3.51.550 Ναι 

139 FC4472 Ν. Κυκλάδων Σέριφος Πλάκες 18/10/02  ΝΗΜC 80.3.51.531 Ναι 

140 FC4475 Ν. Κυκλάδων Κύθνος Μέριχος 19/10/02 ΝΗΜC 80.3.51.546 Όχι 

141 FC2588 Ν. Κυκλάδων Σαντορίνη 11/11/00 ΝΗΜC 80.3.51.550 Όχι 

142 FC2208 Θεσσαλία Όσσα 30/7/01  ΝΗΜC 80.3.51.543 Ναι 

143 FC2208 Θεσσαλία Όσσα 30/7/01 ΝΗΜC 80.3.51.544 Ναι 

144 FC5658 Σαρωνικός Στουρονήσια ΚΜ295923 29/5/92 ΝΗΜC 80.3.51.774 Ναι 

145 FC5649 Μακεδονία Αµµουλιανά (ZMFK 31062) 3-4/8/62  ΝΗΜC 80.3.51.765 Ναι 

146 FC5650 Jugoslavia Ochrida (ZMFK 39080) 8/81 ΝΗΜC 80.3.51.766 Ναι 

147 FC5651 Σαρωνικός Πρασονήσι (ZMFK 1430) 26/4/52 ΝΗΜC 80.3.51.767 Ναι 

148 FC5652 Σαρωνικός Περατί (ZMFK 1412) 7/63  ΝΗΜC 80.3.51.768 Ναι 

149 FC5653 Θεσσαλία Σπαρµός (ZMFK 1218) 10/6/59  ΝΗΜC 80.3.51.769 Ναι 

 179



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα  Παράρτηµα Ι 
 

150 FC5654 Σαρωνικός Κοκκινονήσι (ZMFK 1418) 7/63 ΝΗΜC 80.3.51.770 Ναι 

151 FC1879 Θεσσαλία Όλυµπος στο δρόµο προς Πριόνια 10/7/95 Κακό ∆είγµα Όχι 

152 FC828 Μακεδονία ∆ράµα Σιδηρόνερο 1km πριν από πηγή 15/5/01 ΝΗΜC 80.3.51.776 Ναι 

153 FC1879 Θεσσαλία Όλυµπος στο δρόµο προς Πριόνια 10/7/95 Κακό ∆είγµα Όχι 

154 FC4475 Ν. Κυκλάδων Κύθνος Μέριχος 19/10/02 ΝΗΜC 80.3.51.546 Όχι 

155 FC4475 Ν. Κυκλάδων Κύθνος Μέριχος 19/10/02 ΝΗΜC 80.3.51.547 Ναι 

156 FC4987 Ιόνια νησιά Στροφάδια ΣΑ51291133 5/12/91 NHMC 80.3.50.3 Όχι 

157 FC5655 Θεσσαλία Σέρνια (ZMFK 1389) 7/60 NHMC 80.3.51.771 Ναι 

158 FC5622 N. Κυκλάδων Λέβιθα 14/1/90 Κακό ∆είγµα Όχι 

159 FC5622 N. Κυκλάδων Λέβιθα 14/1/90 Κακό ∆είγµα Όχι 

160 FC5660 Πελοπόννησος Πύργος (ZMFK 41690) 20/4/84 ΝΗΜC 80.3.54.25 Ναι 

161 FC5661 Πελοπόννησος Αγ. Πέτρος (ZMFK 31272) 20/4/84 ΝΗΜC 80.3.54.26 Ναι 

162 FC1432 Ν. Κυκλάδων Σύρος Κάµπος 15/4/2000 ΝΗΜC 80.3.51.390 Ναι 

163 FC3821 Θεσσαλία Καλαµίτσα Αλµυρός Βάλτος 1/7/2001 ΝΗΜC 80.3.51.574 Ναι 

164 FC4873 B. Εύβοια Κοκκινοµηλιά 22/7/81 NHMC 80.3.51.685 Ναι 

165 FC5656 Εύβοια Λίµνη 6/60 ΝΗΜC 80.3.51.772 Ναι 

166 FC5659 Σαρωνικός Στουρονήσια ΚΠ295921 29/5/92  ΝΗΜC 80.3.51.775 Ναι 

167 FC4893 Σαρωνικός Αγ. Γεώργιος 1/7/86 ΝΗΜC 80.3.51.693 Ναι 

168 FC5670 Ιόνια νησιά Κέρκυρα (ZMFK 2016) 20/3/61  ΝΗΜC 80.3.50.22 Ναι 

169 FC4688 Πελοπόννησος Στυµφαλία (ZMFK 13016) 4/59  Κακό ∆είγµα Όχι 

170 FC5675 Σπερχειός (ZMFK 3122)  ΝΗΜC 80.3.50.28 Ναι 

171 FC5664 Μακεδονία Αλιάκµονας (ZMFK 3098) 4/63  ΝΗΜC 80.3.50.16 Ναι 

172 FC5667 Θεσσαλία Όλυµπος (ZMFK 4650) 11/6/67  ΝΗΜC 80.3.50.19 Ναι 

173 FC4688 Πελοπόννησος Λεβίδι (ZMFK 30971) 13/7/60  Κακό ∆είγµα Όχι 

174 FC4688 Θασοπούλα (ZMFK 4609) 8/64  Κακό ∆είγµα Όχι 

175 FC5668 Ιόνια νησιά Ζάκυνθος (ZMFK 5571) 20/8/66  ΝΗΜC 80.3.50.20 Ναι 

176 FC5681 Μακεδονία Νίκι (ZMFK 3117) 4/62  ΝΗΜC 80.3.50.35 Ναι 

177 FC5676 Θεσσαλία Λάρισα (ZMFK 31266) 7/60  ΝΗΜC 80.3.50.29 Ναι 

178 FC5677 Μακεδονία Γαλλικός (ZMFK 30995) 10/63  ΝΗΜC 80.3.50.30 Ναι 

179 FC5678 Θεσσαλία Φάρσαλα (ZMFK 13003) 6/?  ΝΗΜC 80.3.50.31 Ναι 

180 FC5680 Ξάνθη Φερές (ZMFK 6947) 5/69  ΝΗΜC 80.3.50.34 Ναι 

181 FC5666 Πελοπόννησος  Καλάβρυτα (ZMFK 13025) 5/54  ΝΗΜC 80.3.50.18 Ναι 
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182 FC5665 Πελοπόννησος ∆ηµητσάνα (ZMFK 30990) 7/7/60  ΝΗΜC 80.3.50.17 Ναι 

183 FC4683 Κρήτη Φαρ. Φουρνιστής 18/8/96  NHMC 80.3.51.567  Ναι 

184 FC4562 Ν. Καρδίτσας Πετρίλο Τροβάτο 900µ 8/7/02  NHMC 80.3.51.571 Ναι 

185 FC434 Στερεά Ελλάδα Γκιώνα 25/6/97  NHMC 80.3.51.552 Ναι 

186 FC1680 Ήπειρος Γκαµήλα – ∆ρακόλιµνη 6/7/95  NHMC 80.3.53.8 Ναι 

187 FC1680 Ήπειρος Γκαµήλα – ∆ρακόλιµνη 6/7/95  NHMC 80.3.53.12 Ναι 

188 FC4869 N. Κυκλάδων Παχειά Ανάφης 21/3/93 NHMC 80.3.51.676 Ναι 

189 FC4870 N. Κυκλάδων Παχειά 23/2/93  NHMC 80.3.51.677 Ναι 

190 FC5622 N. Κυκλάδων Λέβιθα 14/1/90  NHMC 80.3.51.722 Ναι 

191 FC939 Μακεδονία Ροδόπη Θέρµα προς ∆ιπόταµο 15/8/99  NHMC 80.3.53.124 Ναι 

192 FC4982 Ιόνια νησιά Στροφάδια ΣΑ51291133 5/12/91 NHMC 80.3.50.3 Ναι 

193 FC2992 Ήπειρος Ν. Ιωαννίνων Ελάτη 13/6/2001 NHMC 80.3.51.715 Ναι 

194 FC4866 N. Κυκλάδων Σίφνος 1/8/86  Κακό ∆είγµα Όχι 

195 FC1879 Θεσσαλία Όλυµπος στο δρόµο προς Πριόνια 10/7/95  NHMC 80.3.53.1 Ναι 

196 FC4688 Στερεά Ελλάδα Αγρίνιο (ZMFK 4770) 5/59 ΝΗΜC 80.3.50.15 Ναι 

197 FC5669 Πελοπόννησος Βυτίνα (ZMFK 12997) 7/60 ΝΗΜC 80.3.50.21 Ναι 

198 FC5674 Μακεδονία Κοζάνη (ZMFK 47422) 5/53 ΝΗΜC 80.3.50.27 Ναι 

199 FC3231 Σκύρος Μέσα ∆ιαβάτης 10/5/02  ΝΗΜC 80.3.56.11  Ναι 

200 FC3233 Σκύρος Σαρακηνό 10/5/02  ΝΗΜC 80.3.56.14  Ναι 

201 FC3232 Σκύρος Πλατειά 10/5/02  ΝΗΜC 80.3.56.15  Ναι 

202 FC3240 Σκύρος Κούλουρη 12/5/02  ΝΗΜC 80.3.56.29  Ναι 

203 FC3237 Σκύρος Λακονήσι 12/5/02  ΝΗΜC 80.3.56.25  Ναι 

204 FC3234 Σκύρος Ρήνεια 11/5/02  ΝΗΜC 80.3.56.16  Ναι 

205 FC3235 Σκύρος Σκυροπούλα 11/5/02  ΝΗΜC 80.3.56.22  Ναι 

206 FC1933 Σκύρος Πιπέρι 10/5/03  ΝΗΜC 80.3.56.37  Ναι 

207 FC1933 Σκύρος Πιπέρι 10/5/03  ΝΗΜC 80.3.56.38  Ναι 

208 FC4803 Ήπειρος Ν. Ιωαννίνων Θεριακίσι 11/5/03  ΝΗΜC 80.3.50.2  Ναι 

209 FC3257 Ν. Κυκλάδων Σαντορίνη Θηρασία 18/5/03  ΝΗΜC 80.3.51.644  Ναι 

210 FC3256 Ν. Κυκλάδων Σαντορίνη Νέα Καµένη 18/5/03  ΝΗΜC 80.3.51.633  Ναι 

211 FC3253 Ν. Κυκλάδων Ανάφη Μικρό Φτενό 17/5/03  ΝΗΜC 80.3.51.607 Ναι 

212 FC3252 Ν. Κυκλάδων Ανάφη Μεγάλο Φτενό 17/5/03  ΝΗΜC 80.3.51.593  Ναι 

213 FC4755 Ν. Κυκλάδων Σχοινούσα Μερσίνη 13/5/03  ΝΗΜC 80.3.51.589  Ναι 
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214 FC4849 Ν. Κυκλάδων Σίφνος Κάτω Πετάλι 15/6/03  ΝΗΜC 80.3.51.651  Όχι 

215 FC4849 Ν. Κυκλάδων Σίφνος Κάτω Πετάλι 15/6/03  ΝΗΜC 80.3.51.649  Ναι 

216 FC5468 Ν. Κυκλάδων Τήνος Κολυµπήθρα προς Κόµη 7/4/2004  ΝΗΜC 80.3.51.717  Ναι 

217 FC4764 Ν. Κυκλάδων Άνδρος Μενίτες 14/6/03  ΝΗΜC 80.3.51.654  Όχι 

218 FC4760 Κρήτη Ν. Χανίων Γκουβερνέτο 10/6/03  ΝΗΜC 80.3.51.648  Όχι 

219 FC5801 Πελοπόννησος Ν. Κορινθίας Φενεός  ΝΗΜC 80.3.54.29  Ναι 

220 FC5671 Πελοπόννησος Αρκαδία Λεβίδι  ΝΗΜC 80.3.50.23 Ναι 

221 FC5672 Πελοπόννησος Στυµφαλία ΝΗΜC 80.3.50.24 Ναι 

222 FC5672 Πελοπόννησος Στυµφαλία Κακό ∆είγµα Όχι 

223 FC5673 Ιόνια νησιά Κεφαλονιά 17/8/2003 NHMC 80.3.50.26 Ναι 

224 FC5679 Θασοπούλα (ZMFK 4580) 8/64 NHMC 80.3.50.33 Ναι 

225 FC5679 Θασοπούλα (ZMFK 4582) 8/64 NHMC 80.3.50.36 Ναι 

226 FC5679 Θασοπούλα (ZMFK 4591) 8/64 Κακό ∆είγµα Όχι 

227 FC5679 Θασοπούλα (ZMFK 4603) 8/64 NHMC 80.3.50.32 Ναι 

228 FC5679 Θασοπούλα (ZMFK 4605) 8/64 Κακό ∆είγµα Όχι 

229 FC4941 Ν. Κυκλάδων Κουφονήσι Νάξου 19/8/2003 ΝΗΜC 80.3.51.697 Ναι 

230 FC4941 Ν. Κυκλάδων Κουφονήσι Νάξου 19/8/2003 ΝΗΜC 80.3.51.698 Ναι 

231 FC4941 Ν. Κυκλάδων Κουφονήσι Νάξου 19/8/2003 ΝΗΜC 80.3.51.699 Όχι 

232 FC4941 Ν. Κυκλάδων Κουφονήσι Νάξου 19/8/2003 ΝΗΜC 80.3.51.700 Ναι 

233 FC3794 Πελοπόννησος Στροφυλιά 18/7/2001 ΝΗMC 80.3.50.1 Ναι 

234 FC5821 Μακεδονία Παρανέστι (ZMFK 3096) 23/4/1967 ΝΗΜC 80.3.50.37 Ναι 

ΧΧ Κρήτη, Ν. Χανίων Μπάλος ΝΗΜC 80.3.51.501 Ναι 

ΧΧ Κρήτη, Ν. Χανίων Σαµαριά ΝΗΜC 80.3.51.3 Ναι 

ΧΧ Κρήτη, Ν. Χανίων Λαφονήσι ΝΗΜC 80.3.51.516 Ναι 

ΧΧ: τα δείγµατα αυτά προέρχονται από την διπλωµατική εργασία της ∆. Χαλκιά 

(2000) και δεν βρίσκονται στην κατοχή µου. 
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Φυλογενετικές αναλύσεις 

ΙΙ Εισαγωγή στη µεθοδολογία της ανάλυσης 
ΙΙ.Ι Συνδυασµένη ή ανεξάρτητη ανάλυση 

Όταν ένας ερευνητής έχει στη διάθεσή του µία οµάδα δεδοµένων, είτε αυτά 

είναι µορφολογικά είτε είναι µοριακά (π.χ. ένα γονίδιο), τότε εφαρµόζει άµεσα τις 

φυλογενετικές αναλύσεις, έχοντας µόνο στο µυαλό του ότι τα δεδοµένα ίσως να µην 

επαρκούν ώστε να απαντήσει σε όλα τα ερωτήµατα που έχει θέσει, µε αποτέλεσµα η 

µελέτη να µοιάζει κάπως ηµιτελής. Τι γίνεται όµως όταν ο ίδιος ερευνητής διαθέτει 

ένα σύνολο από διαφορετικές οµάδες δεδοµένων, που στην περίπτωση των µοριακών 

φυλογενέσεων, είναι οι αλληλουχίες διαφορετικών γονιδίων; Μπορεί να συνδυάσει 

αυτά τα δεδοµένα ή είναι αναγκασµένος να εφαρµόσει τις αναλύσεις ανεξάρτητα για 

την κάθε οµάδα δεδοµένων και να συναγάγει τις φυλογενετικές σχέσεις των ειδών 

βάσει αυτών των αναλύσεων; Άµεση και ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτηµα 

δεν έχει δοθεί µέχρι σήµερα, και οι ερευνητές κατά κάποιο τρόπο ακολουθούν µία 

από τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί. Η πρώτη, η οποία 

είναι γνωστή και ως η προσέγγιση της «ολικής µαρτυρίας» («total evidence 

approach») (Kluge 1989), υποστηρίζει το συνδυασµό των δεδοµένων ανεξάρτητα από 

τη φύση τους (µοριακά ή µορφολογικά κ.τ.λ.). Ωστόσο ο συνδυασµός ετερογενών 

δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένες τοπολογίες και σχέσεις µεταξύ των 

ειδών (Bull et al. 1993). Η δεύτερη, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την 

προηγούµενη, είναι γνωστή ως η προσέγγιση της ξεχωριστής ανάλυσης των 

Miyamoto & Fitch (1995), σύµφωνα µε την οποία τα σύνολα των δεδοµένων πρέπει 

να αναλύονται χωριστά και τα παραγόµενα δέντρα να συνδυάζονται προς 

συναινετικά δέντρα (consensus trees). Η τρίτη και τελευταία προσέγγιση, είναι αυτή 

του συνδυασµού των δεδοµένων υπό προϋποθέσεις (conditional combination), 

σύµφωνα µε την οποία τα δεδοµένα πρέπει να συνδυάζονται, εκτός και αν το καθένα 

υποστηρίζει διαφορετικό εξελικτικό σενάριο σε ό,τι αφορά τα µελετούµενα τάξα 

(Page & Holmes 1998). Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες στατιστικές 

µέθοδοι που ελέγχουν εάν µπορούν να συνδυαστούν οι ανεξάρτητες οµάδες των 

δεδοµένων µιας µελέτης, όπως το Incongruence Length Test των Farris et al. (1995) 

και το Likelihood Heterogeneity Test των Huelsenbeck & Bull (1996). Όλες οι 

προαναφερθείσες προσεγγίσεις έχουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους 
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(Huelsenbeck et al. 1996) και η επιλογή του τρόπου ανάλυσης των δεδοµένων 

αφήνεται στην κρίση του κάθε ερευνητή.  

 

ΙΙ.ΙΙ Έλεγχος ποιότητας φυλογενετικού σήµατος και οµοπλασίας 

Ένα από τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα που υπεισέρχονται στις 

φυλογενετικές αναλύσεις είναι το πρόβληµα της οµοπλασίας. ∆εδοµένου ότι ο 

αριθµός των νουκλεοτιδικών θέσεων που µπορούν να µεταλλαχθούν είναι 

πεπερασµένος, όσο µεγαλύτερη είναι η γενετική απόσταση δύο ειδών (δηλαδή όσο 

πιο αποµακρυσµένα εξελικτικά είναι τα είδη) τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να 

συµβεί µια αλλαγή σε µία θέση στην οποία είχε συµβεί ήδη µια άλλη αλλαγή. Όταν 

παρατηρηθεί αυτό, τότε λέµε ότι έχουµε φτάσει σε κατάσταση κορεσµού των 

νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων και ουσιαστικά σταµατάει να ισχύει η γραµµική 

σχέση του χρόνου και της απόστασης δύο αλληλουχιών, µε αποτέλεσµα να 

αλλοιώνεται η ποιότητα της φυλογενετικής πληροφορίας που κρύβουν οι 

αλληλουχίες (Page & Holmes 1998). Βάσει αυτού είναι κανείς υποχρεωµένος να 

ελέγξει τα δεδοµένα του για φαινόµενα οµοπλασίας πριν προχωρήσει περαιτέρω στις 

φυλογενετικές αναλύσεις. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί 

διάφοροι τρόποι προσέγγισης του παραπάνω θέµατος. Είναι γνωστό ότι στο 

µιτοχονδριακό DNA οι µεταπτώσεις συµβαίνουν µε µεγαλύτερο ρυθµό σε σχέση µε 

τις µεταστροφές (Brown et al. 1982). Συνεπώς, στα αρχικά στάδια της 

διαφοροποίησης δύο αλληλουχιών, ο λόγος των µεταπτώσεων προς τις µεταστροφές 

(R) είναι υψηλός και µειώνεται µε την αύξηση της γενετικής απόστασης. Συνεπώς ο 

λόγος των µεταπτώσεων προς τις µεταστροφές είναι ένδειξη οµοπλασίας, όµως η 

πληροφορία που παρέχει δεν ικανοποιητική. Ο πλέον αποδεκτός τρόπος ελέγχου της 

οµοπλασίας των δεδοµένων µας είναι η κατασκευή ενός διαγράµµατος διασποράς, 

στο οποίο απεικονίζεται η σχέση του αριθµού των µεταπτώσεων και των 

µεταστροφών σε σχέση µε τη γενετική απόσταση των αλληλουχιών. Αν ο αριθµός 

των µεταπτώσεων ή των µεταστροφών δεν αυξάνει γραµµικά µε τη γενετική 

απόσταση, τότε υπάρχει ισχυρή ένδειξη για οµοπλασία στα δεδοµένα (Nei & Kumar 

2000). Μια άλλη µέθοδος εκτίµησης του βαθµού κορεσµού των αλληλουχιών 

προτάθηκε από τους Philippe et al. (1994) και στηρίζεται στην αρχή της µέγιστης 

φειδωλότητας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, κατασκευάζεται ένα διάγραµµα 

διασποράς του εκτιµώµενου αριθµού των υποκαταστάσεων µεταξύ όλων των ζευγών 

των αλληλουχιών, όπως αυτές υπολογίζονται από έναν αλγόριθµο µέγιστης 
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φειδωλότητας (patristic distances στο PAUP) ως προς τον πραγµατικό αριθµό των 

διαφορών µεταξύ των αλληλουχιών. Όσο πιο κοντά µεταξύ τους είναι αυτές οι τιµές, 

τόσο πλησιέστερα στη διαγώνιο θα είναι η καµπύλη που σχηµατίζεται από τα ζεύγη 

των τιµών. Αν όµως υπάρχει µεγάλος βαθµός οµοπλασίας, η καµπύλη θα αποκλίνει 

από τη διαγώνιο και θα τείνει να παραλληλιστεί µε τον άξονα των εκτιµώµενων 

αποστάσεων. 

Τέλος, εκτός του ελέγχου για οµοπλασία µεταξύ των δεδοµένων µιας 

φυλογενετικής ανάλυσης, είθισται να εφαρµόζεται ένας επιπλέον έλεγχος για να 

διαπιστωθεί αν οι υπό εξέταση νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ενσωµάτωναν ή όχι 

σηµαντικό ποσοστό φυλογενετικής πληροφορίας. Σύµφωνα µε τον Huelsenbeck 

(1991) όταν τα δεδοµένα είναι συνεπή προς µια φυλογενετική υπόθεση τότε τα µήκη 

των τυχαίων δένδρων που προκύπτουν από αυτά τα δεδοµένα ακολουθούν κατανοµή 

η οποία είναι ασύµµετρη προς τα αριστερά. Αντίθετα, όταν τα δεδοµένα στηρίζουν 

πολλές εναλλακτικές υποθέσεις, τότε η κατανοµή των µηκών των δένδρων είναι 

συµµετρική και δεν ξεχωρίζει από αυτή που θα έδινε ένα σύνολο τυχαίων δεδοµένων. 

 

ΙΙ.ΙΙΙ Εκτίµηση γενετικών αποστάσεων 

Το πρώτο ερώτηµα που γεννιέται όταν έχουµε στα χέρια δύο αλληλουχίες 

DNA είναι «πόσες εξελικτικές αλλαγές, όπως εκφράζονται από τον αριθµό των 

νουκλεοτιδικών αλλαγών, έχουν συµβεί µεταξύ αυτών των δύο αλληλουχιών;» Η 

απάντηση στο, κατά τα φαινόµενα, απλό αυτό ερώτηµα έχει οδηγήσει στη δηµιουργία 

µιας πραγµατικής βιοµηχανίας µέτρησης των διαφορών των αλληλουχιών του DNA 

(Page & Holmes 1998). Σε γενικές γραµµές, η µελέτη και η εύρεση των εξελικτικών 

αλλαγών στο µόριο του DNA είναι πιο πολύπλοκη από ό,τι στις πρωτεϊνικές 

αλληλουχίες, καθώς υπάρχουν διάφοροι τύποι DNA (DNA που κωδικοποιεί 

πρωτεΐνη, DNA που δεν κωδικοποιεί πρωτεΐνη, εσώνια, εξώνια κ.α.), στους οποίους ο 

µεταλλακτικός ρυθµός ποικίλλει σηµαντικά (Nei & Kumar 2000). Για να 

ανιχνεύσουµε τις εξελικτικές αλλαγές σε µια αλληλουχία DNA χρησιµοποιούµε 

συγκριτικές µεθόδους, όπου η δεδοµένη αλληλουχία συγκρίνεται µε µία άλλη µε την 

οποία έχει κοινή καταγωγή στο εξελικτικό παρελθόν.  

Η απλούστερη µέτρηση της απόστασης δύο νουκλεοτιδικών αλληλουχιών 

είναι η καταµέτρηση του αριθµού των νουκλεοτιδικών θέσεων στις οποίες οι δύο 

αυτές αλληλουχίες διαφέρουν (απόσταση p). Η απόσταση p, η οποία εκφράζεται ως 
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το ποσοστό p των νουκλεοτιδικών θέσεων στις οποίες οι δυο αλληλουχίες είναι 

διαφορετικές, δίδεται από το µαθηµατικό τύπο: 

p = nd/n 

όπου nd ο αριθµός των παρατηρούµενων νουκλεοτιδικών διαφορών και n ο συνολικός 

αριθµός των νουκλεοτιδίων που συγκρίνονται. Όταν οι εξελικτικές αλλαγές είναι 

λίγες σε αριθµό, τότε η εκτιµώµενη απόσταση πλησιάζει την πραγµατική. Όµως στις 

περιπτώσεις που ο εξελικτικός ρυθµός είναι µεγάλος, η απόσταση p υποεκτιµά 

ουσιαστικά την απόσταση των δυο αλληλουχιών (εικόνα 2.2) (Page & Holmes 1998). 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όσο αυξάνει ο βαθµός διαφοροποίησης µεταξύ δυο 

αλληλουχιών, τόσο αυξάνει και η πιθανότητα η ίδια νουκλεοτιδική θέση να έχει 

υποστεί πολλαπλές µεταλλαγές και να έχει επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, 

έχοντας στην ουσία αποκρύψει µεγάλο βαθµό διαφοροποίησης µεταξύ των 

αλληλουχιών (Nei & Kumar 2000). 
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Εικόνα 2.2: Η σχέση µεταξύ της αναµενόµενης γενετικής απόστασης, d, και της 

παρατηρούµενης p-distance. Καθώς η γενετική απόσταση µεταξύ δύο 

αλληλουχιών αυξάνει, η καµπύλη φτάνει σε ένα επίπεδο (κορεσµού) στο οποίο η 

p-distance παύει να έχει γραµµική σχέση µε την αναµενόµενη γενετική 

απόσταση. 

 
∆εδοµένου, λοιπόν, ότι οι παρατηρούµενες αποστάσεις µπορούν να 

υποεκτιµήσουν την πραγµατική απόσταση δύο αλληλουχιών, έχει γίνει σηµαντική 

προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης µεθόδων, οι οποίες να µετατρέπουν τις 

παρατηρούµενες αποστάσεις σε µετρήσεις της πραγµατικής εξελικτικής απόστασης 
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δύο αλληλουχιών. Οι µέθοδοι αυτές, που είναι γνωστές ως τεχνικές διόρθωσης των 

αποστάσεων, έχουν ως στόχο να «διορθώσουν» τις παρατηρούµενες αποστάσεις 

εκτιµώντας το ποσοστό της γενετικής διαφοροποίησης που έχει καλυφθεί λόγω 

πολλαπλών αλλαγών σε µια νουκλεοτιδική θέση (εικόνα 2.3).  
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Εικόνα 2.3: Η ανάγκη διόρθωσης των παρατηρούµενων αλληλουχικών 

διαφορών. Η σχέση του αριθµού των παρατηρούµενων διαφορών µεταξύ δύο 

αλληλουχιών και του χρόνου δεν είναι γραµµική (όπως θα περιµέναµε, 

δεδοµένου του γεγονότος ότι ο ρυθµός µοριακής εξέλιξης είναι σχεδόν 

σταθερός), αλλά καµπυλόγραµµη εξαιτίας των πολλαπλών «αλλαγών». Στόχος 

των µεθόδων/µοντέλων των γενετικών αποστάσεων είναι η ανάκτηση της 

ποσότητας των εξελικτικών αλλαγών που οι πολλαπλές αλλαγές έχουν 

«καλύψει» και η διόρθωση των γενετικών αποστάσεων για τις µη 

παρατηρούµενες αλλαγές. 

 
Oι περισσότερες µέθοδοι διόρθωσης των αποστάσεων είναι 

αλληλοσυσχετισµένες και διαφέρουν µόνο στον αριθµό των παραµέτρων που 

προσπαθούν να συµπεριλάβουν (εικόνα II.I). Για παράδειγµα, ορισµένες επιτρέπουν 

την ύπαρξη διαφορετικών νουκλεοτιδικών συχνοτήτων, άλλες πιο πολύπλοκες 

επιτρέπουν τη δυνατότητα οι διάφοροι τύποι νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων να 

έχουν διαφορετική πιθανότητα να συµβούν, ή να λαµβάνουν υπόψη τους τη 

διακύµανση του ρυθµού υποκατάστασης µεταξύ διαφορετικών νουκλεοτιδικών 

θέσεων (Felsenstein 2004). 
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Jukes-Cantor (JC69)
Ίδια συχνότητα βάσεων

Όλες οι υποκαταστάσεις 
είναι το ίδιο πιθανές

π =π π π

α=

Α C T G= =

d=c=f=b=e

π =π π πΑ C T G= =

α=d=c=f, b=e

Kimura 2 parameter (K2P)
Ίδια συχνότητα βάσεων

Οι µεταπτώσεις και οι µετα-
στροφές έχουν διαφορετικό 
ρυθµό

∆ιαφορετικές συχνότητες 
βάσεων

Όλες οι υποκαταστάσεις 
είναι το ίδιο πιθανές

π =π π π

α=

Α C T G= =

d=c=f=b=e

Felsenstein (F81)

π =π π πΑ C T G= =

f, α= c=d, b=e

Ίδια συχνότητα βάσεων

Τρεις τύποι υποκαταστάσεων
(1 τύπος µετάπτωσης, 2 τύποι
µεταστροφών)

Kimura 1981 ( )Κ81

π =π π πΑ C T G= =

f, α, , , c d, b e

Ίδια συχνότητα βάσεων

Έξι τύποι υποκαταστάσεων

Symetrical model (SYM)

∆ιαφορετικές συχνότητες 
βάσεων

Οι µεταπτώσεις και οι µετα-
στροφές έχουν διαφορετικό 
ρυθµό

π =π π πΑ C T G= =

α=d=c=f, b=e

Hasegawa et al (HKY85)

∆ιαφορετικές συχνότητες 
βάσεων

Τρεις τύποι υποκαταστάσεων
(  τύποι µεταπτώσεων, 1 τύπος
µεταστροφής)
2

π =π π πΑ C T G= =

α=d=c=f, b, e

Tamura-Nei (TN93)

∆ιαφορετικές συχνότητες 
βάσεων

Έξι τύποι υποκαταστάσεων

π =π π πΑ C T G

  

= =

,α d , c, f, b, e

General-Time-Reverible 
(GTR)

Ελεύθεροι παράµετροι: 0

Ελεύθεροι παράµετροι: 2 Ελεύθεροι παράµετροι: 4

Ελεύθεροι παράµετροι: 5 Ελεύθεροι παράµετροι: 5

Ελεύθεροι παράµετροι: 8

Ελεύθεροι παράµετροι: 1 Ελεύθεροι παράµετροι: 3

 
Εικόνα II.I: Η ιεραρχία των µοντέλων νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Τα 

µοντέλα JC69, Κ2P, F81, K81, HKY85, SYM, TN93 µπορούν να παραχθούν 

από το µοντέλο GTR, περιορίζοντας ορισµένες παραµέτρους. 

 

Μερικά από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιµοποιούµενα µοντέλα 

νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων είναι: α) το µοντέλο Jukes & Cantor (Jukes & 

Cantor 1969), β) το µοντέλο F81 (Felsentein 1981), γ) το διπαραµετρικό µοντέλο του 

Kimura (Kimura 1980), δ) το µοντέλο Hasegawa-Kishino-Yano (Hasegawa et al. 

1985), ε) το µοντέλο Tamura-Nei (Tamura & Nei 1993), στ) το µοντέλο Kimura 3-

parameter (Kimura 1981) και ζ) το γενικό αντιστρεπτό µοντέλο (General Time 

Reversible) (Lanave et al. 1984, Tavare 1986, Rodriguez et. al. 1990). 

Οι παραδοχές πάνω στις οποίες στηρίζονται όλες οι µέθοδοι που 

περιγράφησαν παραπάνω είναι: 

1. Όλες οι νουκλεοτιδικές θέσεις αλλάζουν ανεξάρτητα η µία από την 

άλλη. 
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2. Ο ρυθµός υποκατάστασης είναι σταθερός µέσα στο χρόνο και σε όλες 

τις γενεαλογικές γραµµές. 

3. Η συχνότητα των νουκλεοτιδίων είναι σε ισορροπία. 

4. Ο ρυθµός υποκατάστασης σε µια νουκλεοτιδική θέση είναι ο ίδιος για 

όλες τις νουκλεοτιδικές θέσεις και δεν αλλάζει µε το χρόνο. 

Μολονότι οι παραδοχές αυτές κάνουν τις µεθόδους αρκετά πιο εύκολες στη 

χρήση τους, υστερούν σηµαντικά όσον αφορά το βιολογικό ρεαλισµό τους. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση των ριβοσωµικών γονιδίων παρατηρείται παραβίαση 

της παραδοχής της ανεξαρτησίας των αλλαγών που παρατηρούνται στις διάφορες 

νουκλεοτιδικές θέσεις. Το ριβοσωµικό RNA αναδιπλώνεται στο χώρο προς µια 

συγκεκριµένη µορφή µε «στελέχη» και «θηλιές», όπου τα στελέχη σχηµατίζονται µε 

την ανάπτυξη δεσµών υδρογόνου µεταξύ των βάσεων, βάσει του κανόνα της 

συµπληρωµατικότητας των Watson-Crick. Η αλλαγή µιας βάσης σε ένα στέλεχος 

µπορεί να οδηγήσει σε αναίρεση ενός ζεύγους βάσεων και συνεπώς σε µείωση της 

σταθερότητας του µορίου. Αποτέλεσµα αυτού µπορεί να είναι µια επιπλέον αλλαγή 

που ως στόχο θα έχει να αποκαταστήσει το ζευγάρωµα των βάσεων 

(συµπληρωµατική αλλαγή, compensatory change) και τη σταθερότητα του µορίου. 

Αυτή η τάση των νουκλεοτιδικών θέσεων στα στελέχη ενός ριβοσωµικού γονιδίου να 

συµεταβάλλονται υποδεικνύει ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι ουσιαστικά 

ανεξάρτητες. Κατά αυτόν τον τρόπο οι αλλαγές που παρατηρούνται κατά µήκος της 

αλληλουχίας ενός ριβοσωµικού γονιδίου, ακόµα και αν απέχουν µεταξύ τους αρκετά 

νουκλεοτίδια και φαίνονται ανεξάρτητες, πρακτικά συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό. 

Η παραδοχή ότι η συχνότητα των νουκλεοτιδίων είναι σε ισορροπία, που σηµαίνει ότι 

στο σύνολο των µελετούµενων αλληλουχιών αναµένουµε η νουκλεοτιδική σύσταση 

να είναι παρόµοια, παραβιάζεται σε αρκετές περιπτώσεις, που µπορούν να οδηγήσουν 

σε προβλήµατα σχετικά µε τη συναγωγή του σωστού εξελικτικού δέντρου. Όσον 

αφορά την τέταρτη παραδοχή, δηλαδή ότι όλες οι νουκλεοτιδικές θέσεις έχουν την 

ίδια πιθανότητα να υποστούν µια αλλαγή, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δεν 

ισχύει. Για παράδειγµα, οι µη εκφυλισµένες θέσεις (στις οποίες κάθε αλλαγή 

προκαλεί αµινοξική αλλαγή) σε γονίδιο που κωδικοποιεί πρωτεΐνη, µεταλλάσσονται 

πολύ πιο αργά σε σχέση µε τις εκφυλισµένες θέσεις (Page & Holmes, 1998).  

Στην πραγµατικότητα, οι νουκλεοτιδικές θέσεις παρουσιάζουν σηµαντικές 

διαφορές στο ρυθµό που υφίστανται υποκαταστάσεις, χωρίς όµως να γνωρίζουµε σε 

ποιες θέσεις έχουµε υψηλό και σε ποιες χαµηλό ρυθµό αλλαγής. Συνεπώς η 
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σωστότερη προσέγγιση θα ήταν να εκτιµήσουµε το ρυθµό αυτό σε κάθε θέση. Αυτό 

φυσικά απαιτεί µια ξεχωριστή παράµετρο για κάθε θέση, όµως όσο οι νουκλεοτιδικές 

θέσεις αυξάνονται θα αυξάνονται και οι αντίστοιχες παράµετροι, γεγονός που θα 

µείωνε σηµαντικά την πιθανότητα εκτίµησης µιας φυλογένεσης, εξαιτίας της 

έλλειψης υπολογιστικής ισχύος. Η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να θεωρήσουµε ότι 

οι ρυθµοί αυτοί ακολουθούν µια συγκεκριµένη κατανοµή και ότι κάθε θέση έχει ένα 

συγκεκριµένο ρυθµό αλλαγής που εξάγεται από αυτήν την κατανοµή τυχαία και 

ανεξάρτητα από τις άλλες θέσεις (Felsenstein 2004).  

Στατιστικές αναλύσεις του ρυθµού υποκατάστασης σε διάφορες 

νουκλεοτιδικές θέσεις έδειξαν ότι ο ρυθµός ποικίλλει και ακολουθεί την κατανοµή 

γάµµα (Kocher & Wilson 1991, Tamura & Nei 1993, Yang 1996). Η καµπύλη της 

κατανοµής καθορίζεται από την παράµετρο α, που συχνά αναφέρεται ως παράµετρος 

Γ, και ουσιαστικά ορίζει το εύρος των ρυθµών αλλαγής που παρατηρούνται µεταξύ 

των νουκλεοτιδικών θέσεων (εικόνα II.II). Όταν το α τείνει στο άπειρο, όλες οι θέσεις 

εµφανίζουν τον ίδιο ρυθµό υποκατάστασης και, γενικότερα, όσο µεγαλύτερο είναι το 

α τόσο µικρότερο είναι το εύρος των ρυθµών υποκατάστασης. Όταν α≤1, η καµπύλη 

είναι µειούµενα εκθετική και σηµαντικό τµήµα των νουκλεοτιδικών θέσεων είναι 

πρακτικά αµετάβλητες (Page & Holmes 1998). ∆ιάφοροι συγγραφείς έχουν 

ενσωµατώσει στα µοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης την παράµετρο Γ και οι 

αποστάσεις που υπολογίζονται από αυτά αναφέρονται ως αποστάσεις Γ. Σε γενικές 

γραµµές τα µοντέλα που ενσωµατώνουν τη παράµετρο Γ είναι πιο ρεαλιστικά σε 

σχέση µε αυτά που δεν τη λαµβάνουν υπόψη, αλλά έχουν µεγαλύτερη διακύµανση σε 

σχέση µε τα τελευταία. Για το λόγο αυτό δεν δίνουν κατ’ ανάγκη καλύτερα 

αποτελέσµατα κατά την κατασκευή φυλογενετικών δέντρων στην περίπτωση που ο 

αριθµός των νουκλεοτιδίων είναι µικρός (Nei & Kumar 2000).  

Επιπρόσθετα της Γ κατανοµής του ρυθµού υποκατάστασης στις διάφορες 

θέσεις των νουκλεοτιδίων, είναι βιολογικά πιο ρεαλιστικό να θεωρήσουµε ότι 

υπάρχει και πιθανότητα κάποιες θέσεις να είναι σταθερές, δηλαδή ο ρυθµός 

υποκατάστασης να είναι µηδέν (Hasegawa et al. 1987). Η εκτίµηση του ποσοστού 

των σταθερών θέσεων διευκολύνει τους υπολογισµούς σε ένα µοντέλο 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης και συχνά η οµάδα των σταθερών θέσεων 

συµπεριλαµβάνεται µε τις υπόλοιπες θέσεις που ακολουθούν τη γάµµα κατανοµή 

(Felsenstein 2004). 
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Εικόνα II.II: Η κατανοµή του σχετικού ρυθµού υποκατάστασης, r, σε 

διαφορετικές τιµές της παραµέτρου α. Χαµηλές τιµές α αντιστοιχούν σε µεγάλη 

ποικιλία ρυθµών υποκατάστασης. Καθώς το α γίνεται µεγαλύτερο, η ποικιλότητα 

ελαττώνεται, µέχρις ότου το α προσεγγίσει το άπειρο, οπότε όλες οι θέσεις έχουν 

τον ίδιο ρυθµό υποκατάστασης (Yang 1996). 

 

Τα µοντέλα που περιγράφησαν παραπάνω προϋποθέτουν, πρώτον, ότι οι 

διάφοροι τύποι των υποκαταστάσεων κάθε µοντέλου παραµένουν σταθεροί σε όλο το 

µήκος του εξεταζόµενου δέντρου και, δεύτερον, ότι τα µοντέλα έχουν την ιδιότητα 

της χρονικής αναστρεψιµότητας, το οποίο απλά σηµαίνει ότι οι συχνότητες των 

βάσεων διατηρούν σταθερή, ισορροπηµένη τιµή. Οι αποστάσεις LogDet (log-

determinant distances) (Steel 1994, Lockhart et al. 1994) ή paralinear distances (Lake 

1994) αποτελούν ένα µετασχηµατισµό που παράγει επιπρόσθετα µοντέλα 

αποστάσεων. Ο µετασχηµατισµός αυτός επιτρέπει την αλλαγή της σύνθεσης των 

βάσεων (π.χ. µεροληψία GC) µεταξύ των υπό εξέταση ταξινοµικών οµάδων. Ο 

βασικός µαθηµατικός τύπος των LogDet αποστάσεων είναι: 

)ln(det xyxy Fd −=  

όπου το det αναφέρεται στον καθορισµό ενός πίνακα, ο προσδιορισµός του οποίου 

είναι πέραν των µαθηµατικών γνώσεων που απαιτείται να έχει ένας εξελικτικός 

βιολόγος, και Fxy είναι ένας πίνακας απόκλισης r x r των αλληλουχιών Χ και Υ, µε το 

r να είναι ίσο µε τον αριθµό των καταστάσεων του εξεταζόµενου χαρακτήρα (π.χ. r=4 

για τις αλληλουχίες του DNA). Οι Lockhart et al. (1994) έδειξαν ότι η χρήση των 
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LogDet αποστάσεων παράγει πιο αξιόπιστα δέντρα σε τρία πραγµατικά παραδείγµατα 

στα οποία η νουκλεοτιδική σύνθεση είναι διαφορετική µεταξύ των διαφόρων 

ταξινοµικών οµάδων. 

Σε γενικές γραµµές είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανείς απλές οδηγίες για την 

επιλογή του µοντέλου εκτίµησης της γενετικής απόστασης. Οι Swofford et al. (1996) 

θεωρούν ότι οι αποστάσεις LogDet είναι προτιµότερες των υπολοίπων που δεν 

ενσωµατώνουν διορθώσεις για την ποικιλότητα στο ρυθµό µεταξύ των διαφορετικών 

νουκλεοτιδικών θέσεων. Πέραν αυτού, οι Kumar et al. (1993) θέτουν ως κανόνα για 

την επιλογή του µοντέλου εκτίµησης γενετικής απόστασης τον εξής: «εάν δύο 

µοντέλα εκτίµησης γενετικών αποστάσεων δίνουν παρόµοιες τιµές για ένα σύνολο 

δεδοµένων, χρησιµοποίησε το πιο απλό από αυτά, εξαιτίας του ότι το απλούστερο θα 

έχει µικρότερη διασπορά». 

Καταλήγοντας, λοιπόν, διαπιστώνεται ότι η επιλογή του καταλληλότερου 

µοντέλου νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων δεν είναι µια απλή υπόθεση. 

Προϋποθέτει πολύ µεγάλη εµπειρία και κριτική στάση απέναντι στα δεδοµένα που 

έχει κάποιος στα χέρια του, και συχνά αποτελεί αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Οι 

τρόποι που µπορεί κανείς να αντιµετωπίσει τα δεδοµένα του είναι είτε να 

χρησιµοποιήσει περισσότερα του ενός εξελικτικά µοντέλα, στα οποία θα 

συµπεριλαµβάνονται τόσο απλά όσο και πιο πολύπλοκα, ώστε να διαπιστώσει την 

επιρροή αυτών στην ανάλυση της φυλογένεσης, είτε να εφαρµόσει αντίστοιχες 

στατιστικές αναλύσεις για να διαπιστώσει ποιο από το σύνολο των διαφορετικών 

αυτών µοντέλων ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα του, ώστε να το χρησιµοποιήσει 

στις περαιτέρω φυλογενετικές αναλύσεις. 

 
ΙΙ.ΙV Επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου νουκλεοτιδικών 

υποκαταστάσεων 

Όλες οι µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την κατασκευή ενός φυλογενετικού 

δέντρου συµπεριλαµβάνουν ορισµένες παραδοχές σχετικά µε τη διαδικασία των 

νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων στο µόριο του DNA (Felsenstein 1988). Για 

παράδειγµα, µία από τις πιο κοινές παραδοχές που συναντά κανείς στο σύνολο των 

φυλογενετικών µεθόδων είναι ότι για την περιγραφή της φυλογενετικής ιστορίας των 

ειδών απαιτούνται διακλαδιζόµενα δέντρα (bifurcating tree) (Huelsenbeck & Crandall 

1997). Συνεπώς, τα συµπεράσµατα των φυλογενετικών µεθόδων είναι σε άµεση 

εξάρτηση µε τα µοντέλα εξέλιξης (µοντέλα νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων) που 
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χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση των εξελικτικών αποστάσεων και, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Goldman (1993), για να υπάρχει αξιοπιστία στα 

συµπεράσµατα των φυλογενετικών αναλύσεων, είναι αναγκαία η αξιοπιστία του 

µοντέλου εξέλιξης. Για το λόγο αυτόν, όλες οι φυλογενετικές µέθοδοι που βασίζονται 

σε σαφή µοντέλα εξέλιξης θα πρέπει να εξεταστούν ώστε να βρεθεί ποιο εξελικτικό 

µοντέλο ταιριάζει καλύτερα στο συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται στην ανάλυση, ώστε να δικαιολογείται και η χρήση του (Posada & 

Crandall 1998). Στην παραδοσιακή στατιστική, η δοκιµασία που εξετάζει κατά πόσο 

ένα µοντέλο περιγράφει ικανοποιητικά ένα σύνολο δεδοµένων, είναι η δοκιµασία του 

λόγου των πιθανοτήτων (likelihood ratio test) (Muse & Weir 1992), σύµφωνα µε την 

οποία δ=2logΛ, όπου  

Λ=max [Lo (null model|Data)] / max [L1 (alternative model|Data)], όπου  

Lo: η πιθανότητα υπό τη µηδενική υπόθεση (απλούστερο µοντέλο εξέλιξης) και  

L1: η πιθανότητα υπό την εναλλακτική υπόθεση (πιο πολύπλοκο, µε 

περισσότερες παραµέτρους µοντέλο). 

Όταν τα µοντέλα είναι εγκιβωτισµένα (η µηδενική υπόθεση είναι ειδική 

περίπτωση της εναλλακτικής υπόθεσης) και η µηδενική υπόθεση είναι η σωστή, τότε 

το δ ακολουθεί µια χ2 κατανοµή µε q βαθµούς ελευθερίας, όπου το q περιγράφει τη 

διαφορά στον αριθµό των ελεύθερων παραµέτρων των µοντέλων ή, µε άλλα λόγια, 

τον αριθµό των περιορισµών στις παραµέτρους του εναλλακτικού µοντέλου που 

απαιτούνται ώστε να προκύψει το µηδενικό µοντέλο (Kendall & Stuart 1979). Για να 

διατηρηθεί ο εγκιβωτισµός των µοντέλων, οι πιθανότητες υπολογίζονται µε βάση το 

ίδιο δέντρο και στη συνέχεια και αφού τα µοντέλα συγκριθούν, εκτιµάται ένα 

καινούριο δέντρο βάσει του µοντέλου που επιλέχθηκε. Όταν τα µοντέλα δεν είναι 

εγκιβωτισµένα, τότε το εναλλακτικό µέσο που χρησιµοποιείται είναι η προσοµοίωση 

Monte Carlo (parametric bootstrapping) (Goodman 1993). Ένας άλλος τρόπος 

σύγκρισης µοντέλων που δεν απαιτεί την ύπαρξη εγκιβωτισµού είναι το Akaike 

Information Criterion, AIC (το κριτήριο της ελάχιστης θεωρητικής πληροφορίας) 

(Akaike 1974). To AIC είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο που «αµείβει» το µοντέλο 

που ταιριάζει καλύτερα στα δεδοµένα, ενώ παράλληλα επιβάλλει ποινές στις µη 

αναγκαίες παραµέτρους (Posada & Crandall 1998). Εάν L είναι η µέγιστη τιµή της 

πιθανότητας για ένα συγκεκριµένο µοντέλο που χρησιµοποιεί n ανεξάρτητες 

παραµέτρους, τότε η τιµή του AIC=-2lnL+2n. Τιµές µικρότερες του AIC 

υποδηλώνουν καλύτερα µοντέλα. 
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Για το σκοπό αυτό, δηλαδή της σύγκρισης µοντέλων και της επιλογής του 

καταλληλότερου, οι Posada & Crandall (1998) δηµιούργησαν ένα υπολογιστικό 

πρόγραµµα (MODELTEST) που χρησιµοποιεί τις παραπάνω δοκιµασίες για να 

αποφανθεί ποιο µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης είναι καταλληλότερο για το 

χρησιµοποιούµενο σύνολο αλληλουχιών. Η επιλογή γίνεται µέσα από ένα σύνολο 56 

διαφορετικών µοντέλων µεταξύ των οποίων βρίσκονται τα πολύ απλά, όπως αυτά των 

Jukes-Cantor (1969), Felsenstein (1981) και Kimura (1980), καθώς και τα πολύ πιο 

σύνθετα, όπως αυτό του General Time Reversible model (Rodriguez et al. 1990). Το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα, εκτός του ότι προτείνει το καταλληλότερο µοντέλο, 

υπολογίζει και το ποσοστό των αµετάβλητων θέσεων (I: invariable) καθώς και την 

τιµή της παραµέτρου Γ.  

 

II.V Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων 

Τα φυλογενετικά δέντρα είναι γραφικές αναπαραστάσεις που αποτελούνται από 

κόµβους (ταξινοµικές µονάδες) και κλάδους (τµήµατα που συνδέουν τους κόµβους) 

και τα οποία συνοψίζουν τις εξελικτικές σχέσεις µεταξύ των οργανισµών (Avise 

1994). Η κατασκευή ενός φυλογενετικού δέντρου είναι ένα στατιστικό πρόβληµα 

(Cavalli-Sforza & Edwards 1967) και αποτελεί µία εκτίµηση του αληθινού δέντρου 

µε συγκεκριµένη τοπολογία και δοσµένο µήκος κλάδων. Ουσιαστικά αυτό που 

γίνεται είναι η διατύπωση της υπόθεσης µιας εξελικτικής διαδικασίας που έλαβε 

χώρα στο παρελθόν, χρησιµοποιώντας πολύ µικρό ποσοστό πληροφορίας από αυτό 

που πραγµατικά κρύβεται πίσω από τη συγκεκριµένη εξελικτική διαδικασία. 

∆εδοµένης της περιορισµένης πληροφορίας που έχει ένας ερευνητής στα χέρια του 

για το παρελθόν, αλλά και του περιορισµένου αριθµού χαρακτήρων που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει (λόγω χρόνου, αλλά κυρίως λόγω κόστους), τα φυλογενετικά δέντρα 

που είναι πιθανόν να προκύψουν από τα συγκεκριµένα δεδοµένα µπορεί να είναι 

πολλά και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για την επιλογή ενός ή 

περισσοτέρων από αυτά που είναι εξίσου ικανά να ερµηνεύσουν τις σχέσεις των 

µελετούµενων αλληλουχιών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες µεθόδων για την εύρεση της 

καλύτερης φυλογενετικής υπόθεσης: οι µέθοδοι αναζήτησης δέντρων (tree-searching 

methods) και οι αλγοριθµικές µέθοδοι (algorithmic methods) (Graur & Li 2000, Hall 

2001, Felsenstein 2004).  
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Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει µεθόδους που ορίζουν ένα κριτήριο 

βελτιστοποίησης, βάσει του οποίου θα συγκριθούν τα διαφορετικά φυλογενετικά 

σενάρια και θα αποφασιστεί ποιο (ή ποια) από αυτά είναι το πιο πιθανό(ά). Σε γενικές 

γραµµές, η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτήν την κατηγορία µεθόδων 

περιλαµβάνει δυο βήµατα. Το πρώτο βήµα είναι ο προσδιορισµός του κριτηρίου 

βελτιστοποίησης (optimality criterion) που περιγράφεται από µια συνάρτηση και το 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση ενός συγκεκριµένου δένδρου. Το 

δεύτερο βήµα είναι η χρήση ενός αλγορίθµου για τον υπολογισµό της τιµής της 

συνάρτησης για κάθε δέντρο και η εύρεση των δέντρων που έχουν τη βέλτιστη τιµή 

για αυτό το κριτήριο (µια µέγιστη ή µια ελάχιστη τιµή κατά περίπτωση). Σε αυτήν 

την κατηγορία µεθόδων εντασσόταν η µέθοδος της Μέγιστης Φειδωλότητας 

(Maximum Parsimony), η µέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum 

Likelihood), και η Bayesian Inference, που τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται 

ευρύτατα στην εκτίµηση των φυλογενετικών υποθέσεων εξαιτίας ορισµένων 

πλεονεκτηµάτων που εµφανίζει, όπως η εύκολη ερµηνεία των αποτελεσµάτων, η 

δυνατότητα ενσωµάτωσης εκ των προτέρων πληροφορίας και η ευκολία όσον αφορά 

την υπολογιστική διαδικασία (Huelsenbeck & Ronquist 2001). 

∆υστυχώς, όµως, οι µέθοδοι που στηρίζονται σε κριτήριο βελτιστοποίησης 

απαιτούν πολύ µεγαλύτερο υπολογιστικό χρόνο, συνέπεια της προσπάθειας να 

συγκριθούν µεταξύ τους όλα τα διαφορετικά φυλογενετικά δέντρα που έχουν 

προκύψει. Όταν ο αριθµός των ταξινοµικών µονάδων είναι µικρός, είναι εφικτό να 

εκτιµηθεί κάθε πιθανό δέντρο, δηλαδή να διεξαχθεί «εξαντλητική έρευνα», η οποία 

θα εγγυάται την εύρεση του καλύτερου δέντρου. Όµως, ακόµα και µε 10 ταξινοµικές 

µονάδες ο αριθµός των έρριζων δέντρων είναι 34 εκατοµµύρια, οπότε η εξαντλητική 

µέθοδος είναι πραγµατικά εξαντλητική και ουσιαστικά αδύνατη. Εναλλακτικά της 

εξαντλητικής έρευνας υπάρχει ο αλγόριθµος branch-and-bound που επίσης εγγυάται 

την εύρεση του καλύτερου δέντρου, χωρίς να απαιτεί την εκτίµηση όλων των 

πιθανών δέντρων. Κατά την εφαρµογή αυτού κατασκευάζεται και εκτιµάται ένα 

τυχαίο δέντρο που περιέχει όλες τις ταξινοµικές µονάδες που εξετάζονται. Στη 

συνέχεια, αρχίζοντας από ένα δέντρο µε 3 ταξινοµικές µονάδες, προχωράει προς τα 

άκρα, τους κλάδους. ∆εν προσπαθεί να κατασκευάσει όλα τα πιθανά δέντρα σε κάθε 

επίπεδο της έρευνας, αντιθέτως φτιάχνει ένα δέντρο και το εκτιµά βάσει του 

κριτηρίου βελτιστοποίησης. Εάν το τρέχον δέντρο έχει καλύτερη τιµή (score) από το 

αρχικό τυχαίο δέντρο, η έρευνα προχωράει στο επόµενο επίπεδο όπου προστίθεται 
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ένας νέος κλάδος. Εάν η τιµή είναι χειρότερη, τότε αυτό και όλα τα δέντρα που θα 

προέλθουν από αυτό µε την προσθήκη νέων κλάδων θα είναι χειρότερα. Συνεπώς, ο 

αλγόριθµος branch-and-bound µπορεί να απορρίψει όλα αυτά τα δέντρα χωρίς να τα 

εκτιµήσει, µειώνοντας ουσιαστικά το χρόνο της έρευνας. Όταν συµβεί αυτό, η έρευνα 

πάει πίσω ένα επίπεδο και προσθέτει το νέο κλάδο κάπου αλλού και ξαναρχίζει την 

έρευνα προς τα άκρα. Ωστόσο, όταν ο αριθµός των ταξινοµικών µονάδων είναι 

µεγάλος (πάνω 25-30), τότε εξαιτίας του πολύ µεγάλου αριθµού δέντρων, η εκτίµηση 

µε τον αλγόριθµο branch-and-bound θα προχωράει πάρα πολύ αργά, µε αποτέλεσµα 

να κρίνεται απαγορευτική. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται η ευρετική 

στρατηγική, η οποία ουσιαστικά περιλαµβάνει έναν αλγόριθµο (hill-climbing 

algorithm) ο οποίος επιλέγει ένα δέντρο και στη συνέχεια πραγµατοποιεί 

αναδιευθετήσεις ώστε να βελτιωθεί το δέντρο, χωρίς όµως να εγγυάται την εύρεση 

του πραγµατικά καλύτερου δέντρου. Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι 

ευρετικοί αλγόριθµοι, όπως o stepwise-addition, o star decomposition και o branch 

swapping, µε τον πρώτο, που µοιάζει περισσότερο µε τον αλγόριθµο branch-and-

bound, να είναι ο πιο κοινός στις φυλογενετικές αναλύσεις (Hall 2001). 

Η δεύτερη οµάδα, οι αλγοριθµικές µέθοδοι, περιλαµβάνει µια σειρά από 

µεθόδους που δεν χρησιµοποιούν κάποιο κριτήριο βελτιστοποίησης, αλλά 

ακολουθούν συγκεκριµένο αριθµό βηµάτων για να φτιάξουν ένα δέντρο, έναν 

αλγόριθµο. Θεωρητικά οι αλγοριθµικές µέθοδοι είναι υπολογιστικά πολύ ταχύτερες 

επειδή προχωρούν άµεσα στην τελική λύση, χωρίς να καθυστερούν συγκρίνοντας 

εναλλακτικά ανταγωνιστικά σενάρια. Το µειονέκτηµά τους είναι ότι δεν έχουµε ιδέα 

πόσο καλύτερο είναι το παραγόµενο δέντρο συγκρινόµενο µε άλλα εναλλακτικά ή αν 

υπάρχουν άλλα εξίσου «καλά» δέντρα. Εξαιτίας του ότι οι µέθοδοι αυτές στηρίζονται 

στην εκτίµηση της γενετικής απόστασης των αλληλουχιών ανά ζεύγη είναι γνωστές 

και ως Μέθοδοι Αποστάσεων (Distance Methods) και αναµένεται το αποτέλεσµά 

τους να επηρεάζεται από τον τρόπο που υπολογίζεται η γενετική απόσταση. Οι 

αλγοριθµικές µέθοδοι προχωρούν συνήθως οµαδοποιώντας τις δύο πιο όµοιες 

αλληλουχίες και στη συνέχεια λαµβάνοντας αυτές τις δύο αλληλουχίες ως µια οµάδα 

εκτιµούν εκ νέου τις γενετικές αποστάσεις σε σχέση µε τις υπόλοιπες αλληλουχίες 

και βρίσκουν το επόµενο πιο όµοιο γενετικά ζευγάρι κ.ο.κ.. Οι διαφορές µεταξύ 

αυτών των µεθόδων έγκεινται στον τρόπο που εκτιµούν τις γενετικές αποστάσεις, 

αλλά και στον τρόπο που καθορίζουν τα ζεύγη των αλληλουχιών. Στην κατηγορία 
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αυτή ανήκουν η µέθοδος της UPGMA (Sneath & Sokal 1973), της Neighbor-Joining 

(Saitou & Nei 1987) κ.ά. 

Στη µοριακή φυλογενετική ανάλυση, η καλύτερη ταξινόµηση του συνόλου 

των µεθόδων θα ήταν η διάκριση των τεχνικών φυλογενετικής εκτίµησης σε 4 

κατηγορίες (Hall 2001): 

α) Οι Μέθοδοι Αποστάσεων (Distance Methods), µε τη µέθοδο της Σύνδεσης 

των Γειτόνων να είναι η πλέον χρησιµοποιούµενη εφαρµογή. 

β) Η Μέθοδος της Μέγιστης Φειδωλότητας (Maximum Parsimony Method) 

γ) Η Μέθοδος της Μέγιστης Πιθανόφάνειας (Maximum Likelihood method) 

δ) Η Μέθοδος Bayesian, µια καινούρια µέθοδος που έχει µεγάλη αποδοχή 

στο χώρο της φυλογενετικής ανάλυσης. 

Η ικανότητα που έχουµε σήµερα να συνάγουµε µια φυλογένεση έχει αυξηθεί 

σηµαντικά σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν. Αυτό δεν οφείλεται µόνο στα 

επιτεύγµατα της µοριακής βιολογίας ως προς την παροχή πληθώρας δεδοµένων (βλ. 

αλληλουχίες DNA), αλλά και στην εκπληκτική αύξηση της ταχύτητας και της 

υπολογιστικής ισχύος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και σε µικρότερο βαθµό στις 

πολυάριθµες µεθόδους κατασκευής των φυλογενετικών δέντρων που έχουν κατά 

καιρούς προταθεί. Καµία όµως µέθοδος δεν είναι η καλύτερη για όλες τις 

περιπτώσεις. Η µέθοδος που θα επιλεχθεί εξαρτάται από το τι θέλει κανείς να µάθει 

αλλά και από το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του συνόλου των δεδοµένων. Στην 

πράξη είναι σαφές ότι εξαρτάται και από την ταχύτητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

του ερευνητή και από την ευκολία της εφαρµογής κάθε µεθόδου.  

Στη συνέχεια θα γίνει παράθεση των κυριότερων µεθόδων κατασκευής 

φυλογενετικών δέντρων, βάσει της χρήσης τους στη διεθνή βιβλιογραφία 

φυλογενετικών αναλύσεων.  

 

II.V.I Μέθοδος Ελάχιστης Εξέλιξης (Minimum Evolution Method)  
Για κάθε πιθανό εναλλακτικό δέντρο µπορεί να υπολογιστεί το µήκος κάθε 

κλάδου από τις αποστάσεις µεταξύ των ταξινοµικών οµάδων και στη συνέχεια να 

βρεθεί το άθροισµα (S) όλων των µηκών των κλάδων του δέντρου. Το κριτήριο της 

Ελάχιστης Εξέλιξης για την εύρεση του καλύτερου φυλογενετικού δέντρου, βασίζεται 

στην επιλογή του δέντρου µε τη µικρότερη τιµή S (Cavalli – Sforza & Edwards 1967, 

Saitou & Imanishi 1989). Οι Rzhetsky και Nei (1993) έδειξαν ότι όταν 
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χρησιµοποιούνται εξελικτικές αποστάσεις που έχουν υπολογιστεί «αµερόληπτα», το 

αληθινό δέντρο (τοπολογία) πάντα δίνει το µικρότερο προσδοκώµενο S. Συνεπώς η 

µέθοδος της ελάχιστης εξέλιξης έχει σταθερή θεωρητική βάση. Όµως η κατασκευή 

ενός δέντρου ελάχιστης εξέλιξης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα επειδή πρέπει να 

υπολογιστεί η τιµή του S για όλες τις τοπολογίες. Ο αριθµός των πιθανών τοπολογιών 

(άρριζα δέντρα) αυξάνεται ταχύτατα µε τον αριθµό των λειτουργικών ταξινοµικών 

µονάδων (OTU). Ως εκ τούτου γίνεται υπερβολικά δύσκολο να εξεταστούν όλες οι 

τοπολογίες. Ωστόσο υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αποκλείσουµε όλα τα απίθανα 

δέντρα. Πιο συγκεκριµένα οι Rzhetsky & Nei (1992, 1993) πρότειναν να στηρίζεται η 

ανάλυση αρχικά σε ένα δένδρο σύνδεσης γειτόνων και στη συνέχεια, µε βάση αυτό το 

δέντρο να κατασκευάζονται εναλλακτικές τοπολογίες µέχρι να προκύψει δένδρο µε 

µικρότερο µήκος κλάδων από αυτό της σύνδεσης γειτόνων. Το δέντρο αυτό είναι και 

το δέντρο της ελάχιστης εξέλιξης. Λίγο αργότερα ο Kumar (1996) επεξεργάστηκε και 

βελτίωσε τον αλγόριθµο των Rzhetsky & Nei (1992, 1993), µε τρόπο ώστε αν και δεν 

εξετάζονται όλες οι πιθανές τοπολογίες, διάφορες προσοµοιώσεις σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές έδειξαν ότι η πραγµατική τοπολογία σχεδόν πάντα συγκαταλέγεται 

µεταξύ αυτών που εξετάζονται, ακόµα και όταν ο αριθµός των αλληλουχιών είναι 

αρκετά µεγάλος. 

 
II.V.II Μέθοδος της Σύνδεσης Γειτόνων (Neighbor Joining Method)  
Η µέθοδος αυτή (Saitou & Nei 1987) αποτελεί απλοποιηµένη έκδοση της 

µεθόδου Ελάχιστης Εξέλιξης. Στην περίπτωση της Σύνδεσης Γειτόνων, η τιµή S δεν 

υπολογίζεται για όλες τις τοπολογίες, αλλά ο έλεγχος των τοπολογιών εντάσσεται σε 

έναν αρκετά πολύπλοκο αλγόριθµο, ώστε τελικά να παράγεται µόνο ένα δέντρο. Το 

δέντρο που παράγεται είναι άρριζο και συνήθως απαιτείται µία εξωοµάδα για να 

βρεθεί η ρίζα. Σε περίπτωση απουσίας εξωοµάδας, η ρίζα δίνεται ως το µέσο του 

µακρύτερου δρόµου που συνδέει δύο OTU στο δέντρο, θέτοντας ως προϋπόθεση τον 

σταθερό εξελικτικό ρυθµό.  

Η αρχή της µεθόδου στηρίζεται στην εύρεση των «γειτόνων» διαδοχικά ώστε 

να µειώνεται το συνολικό µήκος του δέντρου. Η διαδικασία αρχίζει µε ένα δέντρο 

σαν άστρο, στο οποίο δεν υπάρχει καµία οµαδοποίηση µεταξύ των OTU (Ν). Το 

πρώτο βήµα είναι να ξεχωρίσουµε ένα ζευγάρι OTU (π.χ. 1 και 2) από όλα τα άλλα. 

Στο δέντρο αυτό υπάρχει ένας µόνο εσωτερικός κλάδος που είναι ο κλάδος που 

συνδέει δύο κόµβους Χ και Υ, όπου Χ είναι ο κοινός κόµβος µεταξύ των OTU 1 και 
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2 και Υ είναι ο κοινός κόµβος όλων των άλλων OTU (3, 4, 5…N). Κάθε ζεύγος 

OTUs µπορεί να πάρει τη θέση των 1 και 2 στο δέντρο και υπάρχουν Ν(Ν-1)/2 

πιθανοί συνδυασµοί. Μεταξύ των πιθανών ζευγαριών OTU επιλέγεται εκείνο µε το 

µικρότερο άθροισµα µηκών των κλάδων. Αυτό το ζευγάρι εν συνεχεία θεωρείται ως 

ένα OTU και υπολογίζεται η αριθµητική µέση απόσταση µεταξύ των OTU, 

δηµιουργώντας ένα νέο πίνακα αποστάσεων. Κατόπιν επιλέγεται το επόµενο ζευγάρι 

OTU που δίνει το µικρότερο άθροισµα των µηκών των κλάδων. Αυτή η διαδικασία 

συνεχίζεται µέχρις ότου να βρεθούν όλοι οι εσωτερικοί κλάδοι. 

Σύµφωνα µε προσοµοιώσεις σε Η/Υ (Kumar, 1996) η µέθοδος NJ σχεδόν 

πάντα οδηγεί προς ένα δέντρο που έχει την ίδια τοπολογία µε ένα δένδρο που θα 

προέκυπτε µε τη µέθοδο της ελάχιστης εξέλιξης αρκεί ο βαθµός διαφοροποίησης των 

αλληλουχιών να είναι µεγάλος και το µήκος των αλληλουχιών να ξεπερνά τα 500 

νουκλεοτίδια. Στην περίπτωση που αυτές οι συνθήκες δεν πληρούνται, τότε η 

τοπολογία των δυο δένδρων διαφέρει αρκετά (Rzhetsky & Nei 1993), χωρίς αυτό 

κατ’ ανάγκη να σηµαίνει ότι η τοπολογία του δένδρου της ελάχιστης εξέλιξης είναι 

πλησιέστερα προς την πραγµατική (Kumar 1996). Αντίθετα, η δυνατότητα της 

µεθόδου NJ να βρίσκει το δέντρο ελάχιστης εξέλιξης, ή και το πραγµατικό, πηγάζει 

από το γεγονός ότι σε κάθε βήµα συνένωσης αλληλουχιών εφαρµόζεται η αρχή της 

ελάχιστης εξέλιξης και αυτό οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την 

κατασκευή του δέντρου (Nei 1996). 

 

II.V.III Μέθοδος Μέγιστης Φειδωλότητας (Maximum Parsimony) 

Η µέθοδος της Μέγιστης Φειδωλότητας χρησιµοποιεί το κριτήριο της 

Φειδωλότητας, προκειµένου να συναχθεί µια φυλογενετική υπόθεση. Η θεωρία της 

µεθόδου αυτής στηρίζεται στη φιλοσοφική ιδέα που διατυπώθηκε από τον William 

του Ockham, η οποία είναι γνωστή ως «ξυράφι του Ockham» («Ockham's razor»), 

σύµφωνα µε την οποία η καλύτερη υπόθεση για να εξηγήσουµε µια διαδικασία είναι 

αυτή που απαιτεί τον µικρότερο αριθµό παραδοχών (Nei & Kumar 2000), αλλά και 

στην άποψη του Sober (1988) ότι όσο λιγότερα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για την 

εξελικτική διαδικασία προκειµένου να εξαγάγει τις φυλογενετικές σχέσεις ειδών, 

τόσο πιο µεγάλη εµπιστοσύνη µπορεί να έχει στα συµπεράσµατά του. Σύµφωνα 

λοιπόν µε το κριτήριο της φειδωλότητας επιλέγουµε το δέντρο εκείνο που απαιτεί 

συνολικά το µικρότερο αριθµό εξελικτικών αλλαγών για να εξηγηθούν οι διαφορές 

που παρατηρούνται µεταξύ των OTU, που µελετώνται. Η µέθοδος εφαρµόσθηκε 
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αρχικά σε δεδοµένα αµινοξικών αλληλουχιών (Eck & Dayhoff 1966) και αργότερα 

τροποποιήθηκε για νουκλεοτιδικές αλληλουχίες (Fitch 1977). H διαδικασία αρχίζει µε 

τον καθορισµό των πληροφοριακών θέσεων (informative sites). Μία νουκλεοτιδική 

θέση είναι φυλογενετικά πληροφοριακή µόνο εάν ευνοεί κάποιο ή κάποια από τα 

πιθανά δέντρα έναντι των υπολοίπων. Πιο συγκεκριµένα µία θέση είναι 

πληροφοριακή όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταστάσεις χαρακτήρων, καθεµία 

από τις οποίες αντιπροσωπεύεται σε τουλάχιστον δύο από τα OTU (Li 1997). Για την 

κατασκευή του δέντρου εντοπίζονται όλες οι πληροφοριακές θέσεις και για κάθε 

πιθανό δέντρο υπολογίζεται ο αριθµός των απαιτούµενων εξελικτικών αλλαγών (π.χ. 

νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων). Τελικά για κάθε δέντρο αθροίζεται ο αριθµός των 

αλλαγών για όλες τις πληροφοριακές θέσεις και επιλέγεται το δέντρο που απαιτεί το 

µικρότερο αριθµό αλλαγών.  

Η µέθοδος της µέγιστης φειδωλότητας (ΜΦ) δεν είναι πάντα συνεπής 

εκτιµητής του πραγµατικού δέντρου. Ο Felsenstein (1978) έδειξε ότι η µέθοδος αυτή 

αποτελεί λανθασµένο εκτιµητή της φυλογενετικής ιστορίας των ειδών όταν ο 

εξελικτικός ρυθµός ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό. Αντίστοιχα, οι Hendy & Penny 

(1989),  ο DeBry (1992) και ο Nei (1996) παρατήρησαν ότι ακόµα και όταν ο 

εξελικτικός ρυθµός είναι σταθερός, υπάρχει περίπτωση το παραγόµενο δέντρο να 

απέχει από το πραγµατικό, εάν το τελευταίο έχει πολύ κοντούς ή πολύ µακριούς 

εσωτερικούς κλάδους (έλξη των µακριών κλάδων και έλξη των κοντών κλάδων). 

Επιπρόσθετα, ακόµα και όταν η µέθοδος της ΜΦ εκτιµά σωστά τη φυλογενετική 

ιστορία, η ικανότητα της να βρίσκει το σωστό δέντρο φαίνεται να είναι µικρότερη 

από την αντίστοιχη της µεθόδου της Σύνδεσης Γειτόνων ή της µεθόδου της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας. Παρόλα αυτά όταν (1) ο βαθµός της νουκλεοτιδικής απόκλισης είναι 

µικρός (d<0,1), (2) ο ρυθµός των νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων είναι λίγο έως 

πολύ σταθερός, (3) ο αριθµός των νουκλεοτιδίων που εξετάζονται είναι µεγάλος 

(µεγαλύτερος από µερικές χιλιάδες νουκλεοτίδια), (4) ο αριθµός των υπό µελέτη 

αλληλουχιών είναι µικρός και (5) δεν υπάρχει σαφή υπεροχή σε G – C, ούτε ισχυρή 

αναλογία µεταπτώσεων/µεταστροφών, τότε φαίνεται να αποτελεί µία καλή µέθοδο 

για την εκτίµηση του πραγµατικού δέντρου (Nei 1991, Sourdis & Nei 1988). Βέβαια 

στις αναλύσεις της µέγιστης φειδωλότητας χρησιµοποιούνται µια σειρά από δείκτες 

που µας βοηθούν να εκτιµήσουµε την ποιότητα των δεδοµένων και αποτελούν ένα 

µέτρο της ακρίβειας της τοπολογίας του δέντρου που έχει προκύψει από την 

ανάλυση, όπως ο δείκτης CI (Consistency Index) των Kluge & Farris (1969) και οι 

 201



∆ιαφοροποίηση του γένους Podarcis στην Ελλάδα  Παράρτηµα ΙΙ 
 

δείκτες RI (Retention Index) και RC (Rescaled Consistency Index) του Farris (1989). 

Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται µόνο για τις πληροφοριακές θέσεις. Για παράδειγµα, 

όταν δεν υπάρχει καθόλου οµοπλασία στα δεδοµένα, τότε CI=1 και ο δείκτης HI 

(Homoplasy Index) που ορίζεται ως HI=1-CI (Nei & Kumar, 2000), γίνεται ίσος µε 

το 0. 

Σήµερα διαθέτουµε µεγάλη οµάδα κριτηρίων φειδωλότητας που ποικίλλουν 

ως προς τις προϋποθέσεις που δέχονται για τον τρόπο που αλλάζουν οι καταστάσεις 

χαρακτήρων, όπως Wagner parsimony, Fitch parsimony, Dollo parsimony, Camin – 

Sokal parsimony, Generalised parsimony, Polymorphism parsimony (Kitching 1992). 

Έχοντας επιλέξει ένα συγκεκριµένο κριτήριο φειδωλότητας (ή συνδυασµό 

αυτών) ως το κατάλληλο για τα δεδοµένα που αναλύονται, το επόµενο πρόβληµα 

είναι να βρούµε το καλύτερο δέντρο υπό αυτό το κριτήριο. Οι µέθοδοι για την εύρεση 

του πιο φειδωλού ή του δέντρου µε το µικρότερο µήκος εντάσσονται σε δύο 

κατηγορίες. Για µικρού ή µέσου µεγέθους δεδοµένα χρησιµοποιείται η εξαντλητική 

µέθοδος, η οποία εκτιµά κάθε πιθανό δέντρο και βάσει αυτού βρίσκει το καλύτερο. 

Ωστόσο ο αριθµός των πιθανών δέντρων αυξάνει σηµαντικά µε την αύξηση των 

ταξινοµικών µονάδων που εξετάζονται και ουσιαστικά η µέθοδος γίνεται 

ανεφάρµοστη σε µεγάλες οµάδες δεδοµένων (πάνω από 10-20 ταξινοµικές οµάδες). 

Συνεπώς, για τις περισσότερες οµάδες δεδοµένων (λόγω µεγέθους) είµαστε 

υποχρεωµένοι να στραφούµε στις ευρετικές µεθόδους, που είναι γνωστές και ως 

«γρήγορες και βρώµικες», οι οποίες ψάχνουν να βρουν το καλύτερο δέντρο 

µειώνοντας όµως το σύνολο των εξεταζόµενων δέντρων και υπολογίζοντας τις τιµές 

για κάποια πιθανά δέντρα. Παρόλα αυτά, οι µέθοδοι αυτές δεν εγγυώνται ότι θα 

βρουν το καλύτερο δέντρο και συχνά χρειάζεται να αλλάζουµε κάποιες παραµέτρους 

και να επαναλάβουµε αρκετές φορές µέχρι να πάρουµε ικανοποιητικό αποτέλεσµα. 

 

II.V.IV Μέθοδος Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood) 

Η µέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας, ΜΠ (Maximum Likelihood, ML) 

αποδίδεται στον Άγγλο στατιστικό R. A. Fisher, ο οποίος περιέγραψε τη µέθοδο το 

1922 και διερεύνησε τις ιδιότητές της (Huelsenbeck & Crandall 1997). Η εφαρµογή 

της µεθόδου στην εκτίµηση ενός φυλογενετικού δέντρου παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά από τους Edwards & Cavalli-Sforza (1967). Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι το 

πρόβληµα είναι τόσο δύσκολο υπολογιστικά όσον αφορά το χρόνο που απαιτεί και 

στράφηκαν στην ανάπτυξη και τη χρήση άλλων µεθόδων. Η ιστορία της µέγιστης 
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πιθανοφάνειας µπορεί να θεωρηθεί ως εκείνη η σταθερή πορεία κατά τη διάρκεια της 

οποίας τα υπολογιστικά φράγµατα έσπασαν και τα µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν 

έγιναν πιο ρεαλιστικά από βιολογική άποψη. Για παράδειγµα, ο Neyman (1971) 

εφάρµοσε την τεχνική της µέγιστης πιθανοφάνειας σε πρωτεϊνικές και νουκλεοτιδικές 

αλληλουχίες χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο συµµετρικών αλλαγών, όπου οι 

υποκαταστάσεις ήταν τυχαίες και ανεξάρτητες µεταξύ των θέσεων. Παρόλα αυτά η 

µέθοδος ουσιαστικά καθιερώθηκε στην εκτίµηση µιας φυλογένεσης από δεδοµένα 

νουκλεοτιδικών αλληλουχιών ύστερα από την εφαρµογή του Felsenstein (1981). 

Κατά τη µέθοδο αυτή υπολογίζεται η πιθανότητα που έχει το συγκεκριµένο 

σύνολο δεδοµένων (αλληλουχιών) να παρατηρηθεί µέσα από τις σχέσεις που 

περιγράφει το αξιολογούµενο δένδρο, όταν οι αλληλουχίες εξελίσσονται σύµφωνα µε 

ένα εξ αρχής ορισµένο µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης (Nei & Kumar 

2000). Το δέντρο µε τη µεγαλύτερη τιµή πιθανοφάνειας (συνήθως χρησιµοποιείται ο 

λογάριθµος της τιµής αυτής) είναι αυτό το οποίο τελικά προτείνεται ως το πιο κοντινό 

προς το πραγµατικό. Στην αρχική της µορφή η µέθοδος λειτουργούσε µε ένα µόνο 

µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης, όµως πολλοί συγγραφείς (Hasegawa et al. 

1985, Tamura & Nei 1993) έχουν πλέον αναπτύξει µια σειρά από πιο σύνθετα και 

ρεαλιστικά µοντέλα, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ενσωµατωθεί σε 

φυλογενετικά προγράµµατα (Felsenstein 1993, Adachi & Hasegawa 1996, Yang 

1995) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της µεθόδου της µέγιστης 

πιθανοφάνειας. 

Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου της ΜΠ σε σχέση µε τις προαναφερθείσες 

είναι: α) εµφανίζει µικρότερη διασπορά σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους, β) τείνει να 

είναι πιο ισχυρή στις παραβιάσεις των υποθέσεων των εξελικτικών µοντέλων, γ) σε 

δεδοµένα µε µικρές σε µέγεθος αλληλουχίες τείνει να υπερτερεί έναντι των άλλων 

µεθόδων, δ) είναι καλύτερα στατιστικά καθορισµένη ως µέθοδος, ε) χρησιµοποιεί 

όλη την αλληλουχική πληροφορία και στ) αξιολογεί τις διαφορετικές τοπολογίες. Το 

µεγάλο µειονέκτηµα είναι ότι απαιτεί πολύ µεγάλη υπολογιστική ισχύ µε αποτέλεσµα 

να είναι µια εξαιρετικά αργή διαδικασία, ενώ και το αποτέλεσµά της εξαρτάται από 

το µοντέλο εξέλιξης που χρησιµοποιείται. 

 

II.V.V Bayesian Inference (Μπεϋζιανή Συµπερασµατολογία) 

Παρά το γεγονός ότι το θεώρηµα του Bayes, πάνω στο οποίο βασίζεται η 

Μπεϋζιανή Συµπερασµατολογία, ΜΣ, (Bayesian Inference), αναπτύχθηκε το 1764 και 
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έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα σε διάφορες επιστήµες (Felsenstein 2004), η χρήση της 

στη φυλογενετική αναάλυση άρχισε µόλις πριν από λίγα χρόνια (Rannala & Yang 

1996, Mau & Newton 1997, Yang & Rannala 1997, Mau et al. 1999).  

H ΜΣ βασίζεται στην εκ των υστέρων πιθανότητα ενός φυλογενετικού 

δέντρου, τ. Η εκ των υστέρων πιθανότητα ενός ith φυλογενετικού δέντρου, τi, βάσει 

ενός συγκεκριµένου συνόλου δεδοµένων (ευθυγραµµισµένες αλληλουχίες DNA) 

δίνεται από τη µαθηµατική εξίσωση του Bayes:  

∑ =

= )(

1
)()|(

)()|()|( sB

j
jfjXf

ifiXfXif
ττ

τττ  

όπου )|( Xif τ  είναι η εκ των υστέρων πιθανότητα του ith φυλογενετικού δέντρου 

και ερµηνεύεται ως η πιθανότητα το τi να είναι το «αληθινό» δέντρο µε βάση τα 

δεδοµένα (αλληλουχίες) που µελετώνται. Η )|( iXf τ  είναι η λειτουργική πιθανότητα 

του ith δέντρου και η οποία υπολογίζεται κάτω από τη θεώρηση ότι οι 

υποκαταστάσεις ακολουθούν χρονικά οµοιογενή κατανοµή Poisson. Η )( if τ  είναι η 

εκ των προτέρων πιθανότητα του ith δέντρου. Ο παρανοµαστής της παραπάνω 

σχέσης περιλαµβάνει όλα τα δέντρα Β(s) που είναι πιθανά για ένα σύνολο s 

εξεταζόµενων ειδών (αλληλουχιών). Ο αριθµός αυτός δίνεται από τη σχέση Β(s)=(2s-

3)!/2s-2(s-2)! όταν τα δέντρα είναι έρριζα και Β(s)=(2s-5)!/2s-3(s-3)! όταν τα δέντρα 

είναι άρριζα. Σε γενικές γραµµές, όταν δεν λαµβάνεται υπόψη εκ των προτέρων 

πληροφορία, κάθε δέντρο είναι αρχικά το ίδιο πιθανό να είναι αληθινό και η 

πιθανότητα αυτή θα είναι ίση µε )(1)( sBif =τ . Τελικά, το δέντρο µε την υψηλότερη 

τιµή, όσον αφορά την εκ των υστέρων πιθανότητα, επιλέγεται ως το «καλύτερο» ή 

πιο αληθινό στην εκτίµηση των φυλογενετικών σχέσεων των εξεταζόµενων ειδών 

(εικόνα II.III).  

Ποια είναι όµως η πιθανότητα (η λειτουργική πιθανότητα) της παρατήρησης 

των δεδοµένων σε κάθε νουκλεοτιδική θέση; Ο υπολογισµός αυτής της πιθανότητας, 

προϋποθέτει την ύπαρξη ενός φυλογενετικού µοντέλου, το οποίο περιλαµβάνει ένα 

δέντρο µε καθορισµένα µήκη κλάδων και ένα στοχαστικό µοντέλο νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης. Θεωρώντας ανεξάρτητες τις υποκαταστάσεις σε όλο το µήκος της 

εξεταζόµενης αλληλουχίας, η πιθανότητα παρατήρησης των ευθυγραµµισµένων DNA 

αλληλουχιών δίνεται από τη σχέση: 

∏
=

=
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όπου c είναι το µήκος των ευθυγραµµισµένων αλληλουχιών τα µήκη των κλάδων 

του δέντρου, θ οι παράµετροι του στοχαστικού µοντέλου υποκατάστασης και α η 

ί ισχυρότερο εργαλείο εξαιτίας της ικανότητας 

ταυτόχ

, v 

παράµετρος α της γάµµα κατανοµής. 

Αν και η ΜΣ χρησιµοποιεί τα ίδια µοντέλα εξέλιξης µε τη µέθοδο της ΜΠ 

που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελε

ρονης αποσαφήνισης µεγάλου αριθµού πολύπλοκων ερωτηµάτων στο χώρο 

της εξελικτικής βιολογίας (εκτίµηση φυλογένεσης, έλεγχος µοριακού ρολογιού, 

εκτίµηση χρόνων απόκλισης, σύγκριση διαφορετικών δέντρων, εκτίµηση της 

αβεβαιότητας κάποιων κλάδων) (Huelsenbeck et al. 2001). 

 

 
Εικόνα II.III: Οι κύριες συνιστώσες της Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας. 

 

ρή και 

πιθανοθεωρητική προσέγγιση που µπορεί να συµπεριλάβει πληροφορίες ειδικών ή 

αποτελ

Τα πλεονεκτήµατα που εµφανίζει η ΜΣ είναι ότι αποτελεί µια πιο καθα

έσµατα άλλων µελετών. Το µειονέκτηµά της έγκειται στην υποκειµενικότητα 

των αποτελεσµάτων, λόγω της εκ των προτέρων υπόθεσης, αλλά και στη δυσκολία 

υπολογισµού των εκ των υστέρων κατανοµών. Αν και η εκ των υστέρων πιθανότητα 

(κατανοµή) είναι σχετικά εύκολο να διατυπωθεί, είναι σχεδόν αδύνατο να 

υπολογιστεί αναλυτικά, επειδή η εκτίµηση της περιλαµβάνει ένα άθροισµα όλων των 
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πιθανών δέντρων, ενώ παράλληλα για κάθε δέντρο περιλαµβάνει µια εκτίµησή κάθε 

πιθανού συνδυασµού των µηκών των κλάδων και των τιµών των παραµέτρων του 

µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης (Hall 2001, Huelsenbeck & Ronquist 2001, 

Huelsenbeck et al. 2001, Felsenstein 2004). Ωστόσο, κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες αριθµητικές µέθοδοι [συζυγείς εκ των προτέρων κατανοµές, ασυµπτωτικές 

προσεγγίσεις, προσοµοίωση µέσω Markov Chain Monte Carlo (MCMC)] που είναι σε 

θέση να εκτιµήσουν προσεγγιστικά τις εκ των υστέρων πιθανότητες των 

φυλογενετικών δέντρων. 

Η υρύτερα χρησιµοποιούµενη µέθοδος στην ΜΣ είνα  η προσοµοίωση 

MCMC, η οποία βασίζετα

ε  ι

ι στην ιδέα ότι αφού δεν µπορούµε να υπολογίσουµε την εκ 

των υστέρων κατανοµή, βρίσκουµε έναν αλγόριθµο και προσοµοιώσουµε τυχαίες 

τιµές αυτής. Η αυξηµένη πρακτικότητα που επέφερε η χρήση της προσοµοίωσης 

MCMC στην ΜΣ οδήγησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 σε ευρεία χρήση της 

τελευταίας, σε διάφορους τοµείς της εξελικτικής βιολογίας (Kuhner et al. 1995, 

Beerli & Felsenstein 1999, Nielsen, 2000) και της φυλογενετικής ανάλυσης (Rannala 

& Yang 1996, Mau et al. 1999, Larget & Simon 1999). Η θεωρία των αλυσίδων 

Markov αναπτύχθηκε από τον Andrei Markov στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος 

προσπαθώντας να µελετήσει πως εµφανίζονταν τα γράµµατα στις λέξεις, ανέπτυξε 

ένα πιθανολογικό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο κάθε επόµενο στοιχείο (σύµφωνο ή 

φωνήεν) εξαρτάται µόνο από το αµέσως προηγούµενο από αυτό στοιχείο. Με την ίδια 

λογική φτιάχνουµε µια µαρκοβιανή αλυσίδα της οποίας η στατική κατανοµή είναι ίση 

µε τη ζητούµενη (εκ των υστέρων κατανοµή). Κάθε βήµα σε αυτήν την αλυσίδα 

εξαρτάται µόνο από το προηγούµενο και χρησιµοποιούµε αυτήν την αλυσίδα για να 

«κατασκευάσουµε» ένα δείγµα από τη στατική κατανοµή. Η προσοµοίωση MCMC 

στην ΜΣ επιλέγει τυχαία ένα δείγµα από την εκ των υστέρων κατανοµή των 

υποθέσεων (στην περίπτωση της φυλογένεσης οι υποθέσεις είναι τα δέντρα), βάσει 

του οποίου είναι πιθανή η εκτίµηση µέσω πιθανοτήτων του αληθινού δέντρου. Εάν το 

96% του δείγµατος της εκ των υστέρων κατανοµής των δέντρων έχει τον άνθρωπο 

και τον χιµπατζή ως µονοφυλετική οµάδα, τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι η 

πιθανότητα οι δύο αυτές ταξινοµικές µονάδες να αποτελούν έναν κλάδο είναι 96%. 

Φυσικά υπάρχει αβεβαιότητα ή τυχαιότητα στην περίπτωση που το µέγεθος του 

δείγµατος δεν είναι µεγάλο, κάτι που αντανακλάται στο όνοµα της µεθόδου MCMC 

που προέρχεται από το περίφηµο καζίνο τυχερών παιχνιδιών Monte Carlo 

(Felsenstein 2004).  
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Ο αλγόριθ ος που χρησιµοποιείται ευρύτερα στην MCMC είναι ο αλγόριθµος 

Metropolis (Metropo

µ

lis et al. 1953) και πιο συγκεκριµένα µια τροποποιηµένη µορφή 

αυτού, 

 ο  

, α

ηλουχιών, οι Huelsenbeck & Ronquist (2001) ανέπτυξαν ένα 

υπολογ

ο αλγόριθµος Metropolis-Hastings (Hastings 1970), η ιδέα του οποίου 

βασίζεται σε µια τυχαία περιπλάνηση στο χώρο των πιθανών δέντρων µε τρόπο ώστε 

να καταλήξουµε σε µια στατική κατανοµή δέντρων που εµπεριέχει τη ζητούµενη (εκ 

των υστέρων κατανοµή). Ο χώρος αυτός των πιθανών δέντρων χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία κοιλάδων και λόφων διαφορετικού ύψους και στόχος είναι η 

αναζήτηση του υψηλότερου λόφου που θεωρητικά περιέχει και το πιο πιθανό δέντρο. 

Ο αλγόριθµος αυτός περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: α) αρχίζει από κάποιο 

δέντρο (Τi). β) ∆ιαλέγει ένα γειτονικό δέντρο αυτού από το γράφηµα των δέντρων 

(προτεινόµενο δέντρο, Tj). γ) Υπολογίζει το λόγο των πιθανοτήτων του 

προτεινόµενου και του παλιού δέντρου R=f(Τj)/ f(Τi). δ) Εάν R≥1, αποδέχεται το νέο 

δέντρο ως το τρέχον δέντρο. ε) Εάν R≤1 απορρίπτει τ  νέο δέντρο και συνεχίζει µε το 

παλιό δέντρο ως τρέχον και επιστρέφει στο δεύτερο βήµα. Κάθε ένας τέτοιος κύκλος 

αποτελεί µια γενεά (generation) της αλυσίδας. Καθώς ο αριθµός των γενεών αυξάνει, 

η διαδικασία πλησιάζει σε ένα σύνολο από δέντρα των οποίων οι πιθανότητες είναι 

τόσο όµοιες που η απόρριψη ή αποδοχή είναι ουσιαστικά τυχαία επιλογή. Στη φάση 

αυτή λέµε ότι η αλυσίδα έχει συγκλίνει στη σταθερή τιµή πιθανότητας (stable 

likelihood value) και θεωρούµε ότι η αλυσίδα γεννάει τιµές από τη στατική 

κατανοµή, που επαναλαµβάνω είναι ίση µε τη ζητούµενη, την εκ των υστέρων 

κατανοµή. Στο σηµείο αυτό η διαδικασία πρέπει να σταµατήσει. Όταν συµβεί η 

σύγκλιση έχει γίνει µια επιλογή δέντρων που όµως δεν έχουν την ίδια συχνότητα 

εµφάνισης. Η συχνότητα κάθε δέντρου είναι η παράµετρος που λαµβάνεται υπόψη 

ώστε να καθοριστεί η πιθανότητα για την εύρεση τελικά του δέντρου που ερµηνεύει 

καλύτερα τις φυλογενετικές σχέσεις των εξεταζόµενων ειδών, βάσει του 

συγκεκριµένου συνόλου δεδοµένων. Μέχρις ότου η διαδικασία της ανάλυσης φτάσει 

να γεννάει τιµές µέσα από τη στατική κατανοµή  µεσολαβεί ένα διάστηµ , στο οποίο 

γίνεται συλλογή δέντρων. Το διάστηµα αυτό είναι η περίοδος burn-in και τα δέντρα 

αυτά πρέπει να αγνοηθούν και να µην συµπεριληφθούν στα δέντρα που σώζονται 

µετά τη σύγκλιση.  

Για την εφαρµογή της ΜΣ στη φυλογενετική ανάλυση µε τη χρήση 

νουκλεοτιδικών αλλ

ιστικό πρόγραµµα, το MrBayes, το οποίο χρησιµοποιεί τη µέθοδο Markov 

Chain Monte Carlo για την εκτίµηση των εκ των υστέρων πιθανοτήτων των δέντρων. 
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Όπως στη περίπτωση της Μέγιστης Πιθανοφάνειας που κατά την περιπλάνηση στο 

χώρο των πιθανών δέντρων µε τις κοιλάδες και τους λόφους είναι πιθανό να 

καταλήξουµε σε ένα λόφο, που δεν είναι ο υψηλότερος µεταξύ των λόφων, έτσι και 

στην περίπτωση της ΜΣ µπορεί να έχουµε αντίστοιχο φαινόµενο. Το πρόγραµµα 

MrBayes αντιµετωπίζει το πρόβληµα αυτό τρέχοντας µερικές (τυπικά 4) ανεξάρτητες 

αλυσίδες, ξεκινώντας από το ίδιο αρχικό δέντρο. Εξαιτίας του στοχαστικού τρόπου 

που γίνεται η κρίση για την αποδοχή ή όχι της νέας προτεινόµενης κατάστασης (νέο 

δέντρο), οι αλυσίδες πολύ γρήγορα αποκλίνουν η µία από την άλλη. Μια από τις 

αλυσίδες, που ονοµάζεται «κρύα» αλυσίδα, είναι η αλυσίδα στην οποία σώζεται ένα 

δέντρο µετά το πέρας ενός αριθµού γενεών (τυπικά 100). Σε κάθε γενεά υπάρχει η 

πιθανότητα, εντελώς τυχαία, δυο αλυσίδες να ανταλλάξουν θέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι 

εάν η κρύα αλυσίδα έχει «κολλήσει» στην κορυφή ενός λόφου χαµηλότερης 

πιθανότητας, υπάρχει η περίπτωση να αποδράσει µέσω ανταλλαγής µε µία άλλη 

αλυσίδα που µπορεί να βρίσκεται σε ένα ψηλότερο λόφο. Αυτό βέβαια δεν 

διασφαλίζει ότι το σύνολο των δέντρων που θα σωθεί θα αντιπροσωπεύει αυτά που 

θα βρίσκονται κοντά στην κορυφή του υψηλότερου λόφου, αλλά βοηθάει αρκετά. 

Άλλα προγράµµατα που έχουν αναπτυχθεί για την εκπόνηση ΜΣ είναι τα ΒΑΜΒΕ 

(χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο MHG) (Simon & Larget 2001) και το πρόγραµµα 

MCMCTREE του πακέτου PAML, που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο MCMC (Yang 

1997). 

 

II.VI Αξιοπιστία της υπόθεσης. Ποια µέθοδος είναι η καλύτερη; 

Το ερώτηµα «ποια µέθοδος φυλογενετικής ανάλυσης είναι καταλληλότερη για 

ένα ζητήµατα του 

πεδίου 

λύτερο µέρος 

 συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων;» αποτελεί ένα από τα τρέχοντα 

της φυλογένεσης, στο οποίο εκδηλώνονται πολύ έντονες αντιπαραθέσεις. 

Ένας εξελικτικός βιολόγος δεν περιορίζεται µόνο στην ερώτηση «ποια τεχνική να 

χρησιµοποιήσω;» αλλά περνάει και στο ερώτηµα «αν οι διαφορετικές µέθοδοι 

οδηγούν σε αντικρουόµενες γενεαλογίες, ποια να επιλέξω και ποια να εµπιστευτώ;» 

Θα ήταν πραγµατικά πολύ ωραίο εάν υπήρχε ένας αντικειµενικός τρόπος επιλογής 

της καλύτερης µεθόδου κατασκευής ενός φυλογενετικού δέντρου, αλλά δυστυχώς δεν 

υπάρχει. Για την επιλογή της µεθόδου έχουν καθοριστεί κάποια κριτήρια, σύµφωνα 

µε τα οποία όµως, καµία τεχνική δεν είναι η ιδεατή για το σύνολό τους. 

Ένα κριτήριο είναι η ακρίβεια, δηλαδή το κατά πόσο οι διαφορετικές µέθοδοι 

εκτιµούν το σωστό δέντρο. Αυτό το κριτήριο έχει τραβήξει και το µεγα
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της προ

ρετικών µεθόδων, 

εφάρµο

παιτείται για την ανάλυση 5 διαφορετικών 

υνόλων δεδοµένων µε τις 4 διαφορετικές µεθόδους φυλογενετικής ανάλυσης. Οι αναλύσεις 

φάνεια Inference 

σοχής των φυλογενετιστών και ουσιαστικά υπάρχει πραγµατική βιοµηχανία 

παραγωγής επιστηµονικών εργασιών που εξετάζουν την απόδοση των διαφορετικών 

φυλογενετικών µεθόδων σε προσοµοιωµένα σύνολα δεδοµένων (Saitou & Imanishi 

1989, Hasegawa et al. 1991, Kuhner & Felsenstein 1994, Tateno et al. 1994, 

Huelsenbeck 1995, Gaut & Weir 1994, Huelsenbeck & Nielsen 1999), σε καλά 

γνωστές φυλογενέσεις (Allard & Miyamoto 1992, Cummings et al. 1995, 

Huelsenbeck et al. 1996) και σε πειραµατικές φυλογενέσεις (Hillis et al. 1992, 

Crandall 1994). Πέραν την ακρίβειας, στα κριτήρια επιλογής της µεθόδου 

εντάσσονται και η αποδοτικότητα, η ισχύς, η υπολογιστική ταχύτητα και η διακριτική 

ικανότητα. Η αποδοτικότητα είναι ένα µέτρο που εξετάζει πόσο γρήγορα η µέθοδος 

συγκλίνει προς το σωστό δέντρο καθώς αυξάνει η ποσότητα των δεδοµένων (αύξηση 

του αριθµού και του µήκους των αλληλουχιών). Η ισχύς είναι ένα µέτρο του κατά 

πόσο µπορεί η µέθοδος να ανεχτεί αποκλίσεις από τις παραδοχές που έχει κάνει και 

να συνεχίζει να εκτιµά το σωστό δέντρο. Η υπολογιστική ταχύτητα είναι προφανής, 

ενώ η διακριτική ικανότητα εγγυάται το κατά πόσο µπορεί η µέθοδος, µεταξύ του 

συνόλου των πιθανών δέντρων, να επιλέξει το σωστό (Hall 2001). 

Επειδή ο χρόνος είναι συχνά η βάση για την επιλογή της µεθόδου, ο Hall 

(2001) έχοντας ως σκοπό να ελέγξει την ταχύτητα των διαφο

σε όλες τις µεθόδους (Σύνδεση Γειτόνων, Μέγιστη Φειδωλότητα, Μέγιστη 

Πιθανοφάνειας, Μπεϋζιανή Συµπερισµατολογία) στα ίδια σύνολα δεδοµένων και τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα II.I. 

 

Πίνακας II.I: Σύγκριση του χρόνου που α

σ

έγιναν σε Macintosh G3 επεξεργαστή που τρέχει στα 366MHz.  

Αριθµός 

αλληλουχιών 

Σύνδεση 

Γειτόνων 

Μέγιστη 

Φειδωλότητα 

Μέγιστη 

Πιθανο

Bayesian 

54 0,20sec 0,72sec 7,06h 3,8h 

40 0,18sec 0,32sec 1,1h 2,4h 

30 0,22sec 0,18sec 1  

1  

2

7,3min 1,7h 

20 0,22sec 0,10sec ,8min 1,05h 

10 0,20sec 0,05sec 4,1sec 5min 

II.VII Στατιστικός έλ ων φυλ κών δένεγχος τ ογενετι τρων 
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Πόσο όµως αληθινό και άξιο εµπιστοσύνης είναι το δέντρο που µόλις 

φτιάχτη

δ σ

υ χρησιµοποιούνται ευρύτερα στην εκτίµηση της αξιοπιστίας 

ενός φυ

ς

να II.IV) αρχίζει µε τη δηµιουργία ενός νέου συνόλου 

δεδοµέ

κε µέσω µιας φυλογενετικής µεθόδου; Ως ένα βαθµό η αξιοπιστία ή όχι που 

δείχνουµε εξαρτάται και από το ποια χαρακτηριστικά του δέντρου έχουν σηµασία για 

τον εκάστοτε ερευνητή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αξιοπιστία του 

δέντρου αναφέρεται στην τοπολογία και όχι στο µήκος των κλάδων του. Ουσιαστικά, 

η αξιοπιστία ενός δέντρου µετριέται ως η πιθανότητα τα µέλη ενός δεδοµένου κλάδου 

να είναι πάντα µέλη αυτού του κλάδου. Ένας πειραµατικός επιστήµονας που θέλει να 

ελέγξει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του συνήθως επαναλαµβάνει το πείραµα. 

Για παράδειγµα, ένας ερευνητής που θέλει να εκτιµήσει το δειγµατοληπτικό του 

σφάλµα, κάνει πολλαπλές δειγµατοληψίες από τον πληθυσµό που τον ενδιαφέρει. 

Στις φυλογενετικές αναλύσεις, τα δεδοµένα είναι οι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες, 

οπότε η επανάληψη του πειράµατος σηµαίνει την εκ νέου αλληλούχιση των ίδιων ή 

άλλων ατόµων. Βέβαια αυτό στην περίπτωση των ίδιων ατόµων δεν έχει ουσιαστικά 

νόηµα, αφού οι αλληλουχίες είναι αυτές που είναι και δεν πρόκειται να αλλάξουν 

εκτός και αν επιθυµούµε να ελέγξουµε την αξιοπιστία της διαδικασίας αλληλούχισης 

αυτής καθ’ αυτής, αλλά το σηµαντικότερο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις το 

κόστος αυξάνει τόσο πολύ που καταλήγει απαγορευτικό. Εφόσον λοιπόν 

απορρίπτεται η ιαδικα ία λήψης νέων δεδοµένων για την επανάληψη του 

πειράµατος, πρέπει να αρκεστούµε στο σύνολο των δεδοµένων που διαθέτουµε και 

από αυτό να δηµιουργήσουµε νέα σύνολα δεδοµένων, που ουσιαστικά δεν υπάρχουν, 

γι’ αυτό και ονοµάζονται ψευδοσύνολα, ώστε να ελέγξουµε την αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων µας. 

Οι τεχνικές πο

λογενετικού δέντρου είναι η ανάλυση bootstrap και η ανάλυση jackknife. Οι 

έλεγχοι αυτοί χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε φυλογενετικές αναλύσεις στη 

µελέτη των Mueller & Ayala (1982), οι οποίοι χρησιµοποίησαν την προσέγγιση 

jackknife για να εκτιµήσουν τη διασπορά των µηκών των κλάδων σε ένα 

φυλογενετικό δέντρο UPGMA, και στις εργασίε  του Felsenstein (1985) και Penny & 

Hendy (1985, 1986), οι οποίοι χρησιµοποίησαν την προσέγγιση bootstrap για την 

εκτίµηση των διαστηµάτων εµπιστοσύνης σε φυλογενέσεις που βασίστηκαν σε 

νουκλεοτιδικά δεδοµένα.  

Η διαδικασία (εικό

νων, επιλέγοντας τυχαία (µε αντικατάσταση) τον ίδιο αριθµό χαρακτήρων 

(νουκλεοτιδικών θέσεων), όπως στο αρχικό σύνολο δεδοµένων. Κατά συνέπεια, είναι 
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πιθανό ορισµένοι από τους αρχικούς χαρακτήρες (νουκλεοτιδικές θέσεις) να 

αντιπροσωπευθούν περισσότερο από µία ορά στο νέο σύνολο των δεδοµένων, ενώ 

κάποιοι άλλοι να απουσιάζουν εντελώς από αυτό. Το νέο σύνολο δεδοµένων στη 

συνέχεια αναλύεται µε τον ίδιο τρόπο (ίδια φυλογενετική µέθοδος) όπως το αρχικό 

σύνολο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου δέντρου. Η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται αρκετές ορές και κάθε παράγει ένα (ή αρκετά) 

δέντρα. Στο τέλος, αξιολογούµε όλα αυτά τα δέντρα µε κάποιον τρόπο, ο οποίος 

συνήθως είναι η κατασκευή ενός συναινετικού δέντρου πλειονότητας (majority-rule 

consensus tree). Αν για παράδειγµα ληφθούν 1,000 ψευδοδείγµατα και µια 

συγκεκριµένη σύνδεση µεταξύ των εξεταζόµενων ατόµων προκύψει 750 φορές, τότε 

η σύνδεση αυτή έχει στατιστική υποστήριξη της τάξης του 75%.  

 

φ

φ ψευδοσύνολο 

(A)

(Γ)

( )∆

(B)

 
Εικόνα II..IV: Η τεχνική bootstrap. Από ένα σύνολο δεδοµένων µε n χαρακτήρες 

 άλλη µέθοδος που συνήθως χρησιµοποιείται στην αξιολόγηση ενός 

φυλογενετικού αποτελέσµατος είναι η δοκιµασία jackknife ή delete-half 

(Α) κατασκευάζεται ένα φυλογενετικό δέντρο (Β). Το σύνολο αυτό των δεδοµένων 

χρησιµοποιείται και για τη δηµιουργία m ψευδοδειγµάτων (Γ). Από κάθε 

ψευδοδείγµα κατασκευάζεται µε την ίδια µέθοδο, όπως και στην αρχή, ένα νέο 

φυλογενετικό δέντρο (∆).  

 

Η
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jackkn

ς ς των 

ου και συνεπώς, αν ο χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή ενός 

δέντρου

όµως σε διαδικασίες όπως η 

µέγιστη

α

 τη δεύτερη είναι ότι δεν απαιτεί την εφαρµογή δοκιµασίας 

ifing. Η δοκιµασία αυτή δηµιουργεί νέα ψευδοσύνολα, αποµακρύνοντας µε 

τυχαίο τρόπο τι  µισές νουκλεοτιδικές θέσει  από το αρχικό σύνολο δεδοµένων. 

Κάθε νέο ψευδοσύνολο στη συνέχεια αναλύεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και 

το αρχικό σύνολο δεδοµένων και η εκτίµηση της αξιοπιστίας των κλάδων και η λήψη 

της τιµής στατιστικής υποστήριξης γίνεται όπως ακριβώς και στη δοκιµασία 

bootstrap. 

Η εφαρµογή των δοκιµασιών bootstrap και jackknife απαιτεί τη δηµιουργία 

ενός δέντρ

 είναι µεγάλος, τότε το διάστηµα που θα απαιτηθεί για να γίνει η δοκιµασία 

θα είναι πολλαπλάσιο αυτού του χρόνου. Ο αριθµός των επαναλήψεων που 

προτείνεται κυµαίνεται από 200 έως 2000 (Hedges 1992, Zharkikh & Li 1992). Σε 

γενικές γραµµές, υπό κανονικές συνθήκες, ως αξιόπιστοι θα πρέπει να θεωρούνται 

εκείνοι οι κλάδοι ή οι οµάδες κλάδων µε στατιστική υποστήριξη µεγαλύτερη του 70-

75%, ενώ κλάδοι µε µικρότερη υποστήριξη (<70%) θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε 

προσοχή (Zharkikh & Li 1992, Van de Peer et al. 2000). 

Σε απλές φυλογενετικές µεθόδους, όπως η σύνδεση γειτόνων και η µέγιστη 

φειδωλότητα, η δοκιµασία αυτή είναι χρονικά ανέξοδη, 

 πιθανοφάνεια, ο µεγάλος υπολογιστικός χρόνος και ο µεγάλος αριθµός 

αλληλουχιών καθιστούν πρακτικά αδύνατη την επιτέλεση αυτού του ελέγχου. 

Συνήθως, σε αναλύσεις που περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό αλληλουχιών, µειώνεται 

τόσο ο αριθµός των αλληλουχιών (συνήθως αποµ κρύνονται από την ανάλυση οι 

πολύ όµοιες αλληλουχίες), όσο και ο αριθµός των ψευδοδειγµάτων που λαµβάνονται 

για τη δοκιµασία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΜΠ, όπου η ανάλυση bootstrap είναι 

πρακτικά αδύνατη, είναι εφικτή η εφαρµογή του ελέγχου µηδενικού µήκους «zero-

length-test», ο οποίος επιτρέπει τη στατιστική εκτίµηση των κλάδων ενός δέντρου 

ΜΠ. Σύµφωνα µε τον έλεγχο αυτόν, αρχικά µηδενίζεται το µήκος του υπό εξέταση 

κλάδου και στη συνέχεια, αφού εκτιµηθεί η τιµή της πιθανότητας του νέου δέντρου, 

γίνεται σύγκριση µεταξύ αυτή της τιµής και της αντίστοιχης του αρχικού δέντρου, 

όπως αυτό έχει παραχθεί από την ανάλυση της ΜΠ, µέσω της δοκιµασίας του λόγου 

των πιθανοτήτων (Likelihood Ratio Test, LRT). Εάν η τιµή της πιθανότητας του νέου 

δέντρου είναι χειρότερη της αντίστοιχης του αρχικού, τότε ο κλάδος θεωρείται 

στατιστικά ισχυρός.  

H ΜΣ διαρκεί σχεδόν όσο και η ανάλυση της ΜΠ, όµως το πλεονέκτηµα της 

πρώτης σε σχέση µε
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bootstr

 

φυλογενετικών κλάδων είναι ο δείκτης Bremer (ή 

decay 

ap. Αντί για ανάλυση bootstrap µε ψευδοσύνολα δεδοµένων, η ΜΣ 

πραγµατοποιεί άµεση εκτίµηση του πόσες φορές ένας κλάδος εµφανίζεται µεταξύ 

των δέντρων που «συλλέγονται», υπολογίζοντας έτσι την πιθανότητα αυτός ο κλάδος 

να είναι πραγµατικός ή τυχαίος. 

Τέλος στην περίπτωση της Μέγιστης Φειδωλότητας ένας άλλος τρόπος 

εκτίµησης της αξιοπιστίας των 

indices) (Bremer 1988, 1994), ο οποίος εκφράζει τον αριθµό των επιπλέον 

εξελικτικών βηµάτων που απαιτούνται εάν καταργήσουµε µια µονοφυλετική οµάδα, 

και υποδεικνύει ότι όσο πιο πολλά είναι αυτά τα επιπλέον βήµατα τόσο πιο ισχυρή 

είναι η µονοφυλετικότητα αυτής της οµάδας. 
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