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ΗΗ  δδιιααττρριιββήή  ααυυττήή  χχρρηηµµααττοοδδοοττήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ΊΊδδρρυυµµαα  ΚΚρρααττιικκώώνν  
ΥΥπποοττρροοφφιιώώνν  ((ΙΙ..ΚΚ..ΥΥ..)),,  µµεε  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  υυπποοττρροοφφίίααςς  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  
σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  ΒΒιιοοπποοιικκιιλλόόττηηττααςς..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Φωτογραφία εξωφύλλου: Γκραβούρα 

του Corbié  που απεικονίζει 
αντιπρόσωπο του Chalcides ocellatus 

tiligugu, από το βιβλίο  «Dictionnaire 
universel d'histoire naturelle». (1841-

1849.). New York Public Library 
http://www.nypl.org/ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

     Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μοριακής 
Συστηµατικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στα 
πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Περιβαλλοντική 
Βιολογία: ∆ιαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων». Η 
διατριβή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Μωυσή 
Μυλωνά, τον οποίο θα ήθελα να  ευχαριστήσω για την εµπιστοσύνη που µου 
έδειξε αναθέτοντας µου αυτήν την εργασία αλλά και για τη συνεργασία που 
είχαµε τα 2 χρόνια των µεταπτυχιακών µου σπουδών. 
     Προκειµένου να ολοκληρώσω τις µεταπτυχιακές µου σπουδές και να φέρω 
σε πέρας τη διατριβή, είχα τη βοήθεια και συµπαράσταση πολλών 
ανθρώπων, τους οποίούς νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω. 
     Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πέτρο Λυµπεράκη, για την ιδέα 
της µελέτης αυτής και για την άριστη συνεργασία µας. Κυρίως, όµως, τον 
ευχαριστώ γιατί, χωρίς να το ξέρει, αποτέλεσε παράδειγµα προς µίµηση για 
µένα σε ότι αφορά τη σωστή επιστηµονική νοοτροπία, χωρίς συµπλέγµατα,  
αλλά και γιατί κοντά του µαθαίνει κανείς να απολαµβάνει τις µικρές χαρές της 
ζωής… Ένα µεγάλο «ευχαριστώ» οφείλω στον Νίκο Πουλακάκη για τα πρώτα 
µου βήµατα στον κόσµο της µοριακή φυλογένεσης.  
     Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Κατερίνα Βαρδινογιάννη, τον 
Γιώργο Ηλιόπουλο και το Βασίλη Βαλαβάνη για την καθοδήγηση τους κατά τη 
διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων (rotation) καθώς και όλους τους 
ανθρώπους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που µου µετέδωσαν τον 
ενθουσιασµό τους, σε στιγµές που εγώ µάλλον έχανα τον δικό µου 
ενθουσιασµό…   
     Στην πρώτη µου επαφή µε τους κατοίκους της Κρήτης, είχα την τύχη να 
γνωρίσω τρεις πανέµορφους ανθρώπους, την Εύη (το Κρι-Κρι), την Ειρήνη 
και τη Θεώνη, που µε κάλυψαν πολλές φορές στα σκασιαρχεία µου από τη 
δουλειά και που θεωρώ αληθινές φίλες. Μη χαθούµε παιδιά και περιµένω 
προσκλητήρια γάµων… Φυσικά δεν ξεχνάω την Ανθή, που µε βοήθησε τόσο 
πολύ όταν πρωτοήρθα στην Κρήτη και το ∆ιονύση (Dion), τον πιο ειλικρινή 
άνθρωπο που έχω γνωρίσει… 
…τους παιδικούς µου φίλους Αριστείδη και Βάλια, για την ψυχανάλυση και τις 
συµβουλές… \Μ/ 
... τη Γιούλη (το Προγιούλι) για τη βοήθεια µε τα πειράµατα, τις αναλύσεις, τη 
συγγραφή και κυρίως για την υποµονή µε την οποία ανέχτηκε όλες µου τις 
παραξενιές και τις γκρίνιες αυτά τα 2 χρόνια… Ελπίζω να µη µε πήρες πολύ 
στα σοβαρά… 
… την οικογένεια και τους φίλους µου για τις ευχές που ένιωθα να µε 
ακολουθούν σε όλα τα βήµατα µου µέχρι τώρα… 
… και τέλος, τους γονείς και τον αδερφό µου, για την υποστήριξη τους από 
κάθε άποψη. Τους ευχαριστώ απ’ την καρδιά µου για ότι έχουν κάνει για µένα 
αλλά κυρίως γιατί µε ενθάρρυναν και συνεχίζουν να µε ενθαρρύνουν να κάνω 
αυτό που θέλω όσο περίεργο κι αν τους ακούγεται… Αφιερώνω αυτό το 
κείµενο σε αυτούς και στη γιαγιά Sheila µε πολύ αγάπη… 
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““AAllll  tthhaatt  iiss,,  eevveerr  
EEvveerr  wwaass,,  wwiillll  bbee,,  eevveerr  

TTwwiissttiinngg,,  ttuurrnniinngg,,  
WWhhoo  wwee  aarree,,  aasskk  ffoorreevveerr  

TTwwiissttiinngg,,  ttuurrnniinngg,,  tthhrroouugghh  tthhee  nneevveerr……””    
  

MMeettaalllliiccaa 
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ΕΕππιισσττήήµµεεςς  ττηηςς  ΕΕξξέέλλιιξξηηςς  
  

ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΒΒιιοολλοογγίίααςς  &&  ΣΣυυσσττηηµµααττιικκήήςς  
ττοουυ  CChhaallcciiddeess  oocceellllaattuuss  

  
ΗΗ  ΠΠεερριιοοχχήή  ΜΜεελλέέττηηςς  

  
ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  
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1.1. Επιστήµες της Εξέλιξης 
 
1.1.1. Φυλογένεση και Συστηµατική 
     Συστηµατική βιολογία καλείται ο κλάδος των βιολογικών επιστηµών που 

έχει ως στόχο την αναγνώριση και τη σύγκριση των ζωντανών οργανισµών 

και τη µελέτη των µεταξύ τους σχέσεων. Εποµένως, είναι ένας κλάδος 

θεµελιώδης για τη βιολογία. Πολύ συχνά συγχέεται µε τον όρο ταξινοµική, 

που είναι η κατάταξη µε νόµους και η ονοµατολογία των οργανισµών 

(Futuyama, 1991). Με βάση τις µεταξύ τους οµοιότητες, οι οργανισµοί 

µπορούν να οµαδοποιηθούν, µε το σκεπτικό ότι ο βαθµός οµοιότητας τους 

καθορίζεται από το πόσο µακριά ή κοντά στο παρελθόν έζησε ο κοινός τους 

πρόγονος. Με άλλα λόγια, η συστηµατική ταξινόµηση των οργανισµών 

βασίζεται σε εξελικτικά πρότυπα και πρέπει να αντικατοπτρίζει τις µεταξύ τους 

φυλογενετικές (εξελικτικές) σχέσεις (Futuyama, 1991).  

     Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η αναπαράσταση των φυλογενετικών σχέσεων 

των οργανισµών προσεγγιζόταν αποκλειστικά µε βάση τις µορφολογικές τους 

οµοιότητες και τη βοήθεια των απολιθωµατικών τους καταγραφών. Τα 

δεδοµένα αυτά δεν ήταν πάντοτε επαρκή ώστε να προσδιοριστούν µε 

ακρίβεια οι φυλογενετικές σχέσεις των οργανισµών, αφού οι µορφολογικοί 

χαρακτήρες δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε πιστά τη φυλογενετική συγγένεια, 

καθώς επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις περιβαλλοντικές παραµέτρους. 

     Όσον αφορά την διαφοροποίηση των ειδών σε ενδοειδικό επίπεδο, οι 

σχετικές µελέτες περιορίζονταν στην καταγραφή του µορφολογικού 

πολυµορφισµού και τον προσδιορισµό µορφολογικά διαφοροποιηµένων 

πληθυσµών (υποείδη) που καταλαµβάνουν διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές. Τα υποείδη θεωρούνται ενδιάµεσα στάδια στην διαδικασία της 

ειδογένεσης, αλλά η µορφολογική τους διαφοροποίηση δεν επαρκούσε για να 

θεµελιωθούν φυλογεωγραφικές υποθέσεις που να ερµηνεύουν το διαχωρισµό 

τους και το βαθµό διαφοροποίησής τους.  
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1.1.2. Φυλογεωγραφία 

     Η επιστήµη της φυλογεωγραφίας είναι το πεδίο έρευνας που ασχολείται µε 

τις αρχές και τις διαδικασίες που καθορίζουν τα γεωγραφικά πρότυπα των 

εξελικτικών γραµµών, ειδικά εκείνων εντός του είδους, αλλά ακόµα και µεταξύ 

στενά συγγενικών εξελικτικά ειδών. Όπως υποδηλώνει η ετυµολογία της 

λέξης, αποτελεί ένα συνδυασµό των επιστηµών της βιογεωγραφίας και της 

φυλογένεσης. Είναι µια συνθετική επιστήµη, καθώς βρίσκεται στο 

σταυροδρόµι διαφορετικών µικροεξελικτικών και µακροεξελικτικών 

συνιστωσών, όπως η µοριακή βιολογία, η πληθυσµιακή γενετική, η ηθολογία, 

η δηµογραφία, η φυλογενετική βιολογία, η παλαιοντολογία, η γεωλογία και η 

παλαιογεωγραφία. Από το 1987, που πρωτοχρησιµοποιήθηκε ο όρος, έχουν 

γίνει δεκάδες µελέτες που σταδιακά αποκαλύπτουν τις αρχές και τα πρότυπα 

της γεωγραφικής διαφοροποίησης των πληθυσµών (Avise, 2000). 

     Ως παρακλάδι της βιογεωγραφίας, η φυλογεωγραφία προσπαθεί να 

µελετήσει και να ερµηνεύσει τη σύγχρονη γεωγραφική κατανοµή των 

διαφόρων εξελικτικών γραµµών των οργανισµών και τον τρόπο που ιστορικές 

διαδικασίες έχουν επηρεάσει την εξάπλωση και την εξέλιξη των οργανισµών  

(Avise, 2000). 

     Ο βικαριανισµός και η διασπορά είναι δύο παράγοντες που καθορίζουν, ο 

καθένας µε το δικό του τρόπο, την προέλευση του χωρικού διαχωρισµού των 

ταξινοµικών µονάδων. Υπό βικαριανιστικές συνθήκες, οι πληθυσµοί ή 

ανώτερες ταξινοµικές µονάδες διαχωρίζονται όταν λίγο έως πολύ η συνεχής 

κατανοµή της προγονικής µορφής κατακερµατίζεται από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, όπως φαινόµενα ορογένεσης, σπασίµατα ηπειρωτικών µαζών, 

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

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

απλοτύπων, των οποίων οι φυλογενετικές σχέσεις είναι γνωστές ή µπορούν 

να εκτιµηθούν. 
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1.1.3. Φυλογένεση και µοριακές τεχνικές 
     Τα είδη αποτελούνται από γεωγραφικά δοµηµένους πληθυσµούς, µερικοί 

από τους οποίους µπορεί να έχουν µικρή ή καθόλου γενετική επαφή για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Άλλα είδη πάλι χαρακτηρίζονται από σχετικά 

πρόσφατη εξάπλωση, µε αποτέλεσµα οι πληθυσµοί τους να συνδέονται πολύ 

στενά µεταξύ τους.  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 (Εικόνα 1.1.1) (Avise et al., 1983):  

• αµοιβαία µονοφυλετικότητα, όπου όλοι οι απλότυποι µέσα σε κάθε 

θυγατρικό πληθυσµό είναι πιο συγγενικοί µεταξύ τους παρά µε τους 

απλότυπους του άλλου πληθυσµού,  

• 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  

• πολυφυλετικότητα, όπου οι απλότυποι του ενός πληθυσµού είναι πιο 

συγγενικοί µε κάποιους του άλλου πληθυσµού παρά µεταξύ τους.  

     Το ιδεατό σε όλες τις φυλογεωγραφικές και φυλογενετικές µελέτες είναι οι 

γενεαλογικές γραµµές των πληθυσµών και των ειδών να ακολουθούν τον 

κανόνα της µονοφυλετικότητας.  

     Ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων 

που διέπουν τα τάξα, έχει αποδειχθεί ότι είναι η σύγκριση τµήµατος ή 

ολόκληρης της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας συγκεκριµένων γενετικών τόπων. 

Σε γενικές γραµµές η χρήση των µοριακών δεδοµένων στη φυλογένεση έχει 

τύχει πολύ µεγάλης αποδοχής ακόµα και από πολύ φανατικούς οπαδούς της 

µορφολογικής προσέγγισης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι µορφολογικοί 

χαρακτήρες αποτυγχάνουν να δώσουν ξεκάθαρη εικόνα για την εξελικτική 

ιστορία των µελετούµενων τάξων (Michel-Salzat & Bouchon, 2000). 
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Εικόνα 1.1.1. Σχηµατική αναπαράσταση των 3 πιθανών κατηγοριών φυλογενετικών 
σχέσεων, όπως εµφανίζονται στην περίπτωση του φυλογενετικού δέντρου των 
σπονδυλωτών (http://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic). 

 

     Η ανάπτυξη νέων µοριακών τεχνικών, όπως οι τεχνικές προσδιορισµού 

της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) και η αλυσιδωτή αντίδραση της 

πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction – PCR), έφεραν επανάσταση στο 

χώρο της εξελικτικής βιολογίας. Η ανάγνωση των µορίων του DNA 

αποκάλυψε ότι, πέρα από το ρόλο τους ως φορείς της κληρονοµικότητας, 

αποτελούν καταγραφές της εξελικτικής ιστορίας των οργανισµών. Ο κλάδος 

της εξέλιξης που χρησιµοποιεί µοριακά δεδοµένα έχει σκοπό να αποκαλύψει 

αυτές τις καταγραφές, να συµπληρώσει τα κενά, να βάλει σε τάξη την 

πληροφορία και να την αποκρυπτογραφήσει. Με τη βοήθεια των σύγχρονων 

µοριακών εργαλείων και των µεθόδων φυλογενετικής ανάλυσης µπορεί να 

αναπαρασταθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια οι φυλογενετικές σχέσεις των 

οργανισµών και η εξελικτική τους ιστορία. 
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   1.1.4. Μιτοχόνδρια και µιτοχονδριακό DNA 

     Το εργαλείο που χρησιµοποιείται κατεξοχήν στις φυλογενετικές και 

φυλογεωγραφικές µελέτες είναι το µιτοχονδριακό DNA, αφού στο 70% των 

περιπτώσεων οι αναλύσεις στηρίζονται στο µιτοχονδριακό γονιδίωµα (Avise, 

2000). 

     Οι ευκαρυωτικοί οργανισµοί φέρουν στα κύτταρα τους τόσο πυρηνικό DNA 

(nDNA), όσο και εξωπυρηνικό, όπως στα µιτοχόνδρια (mtDNA) και στους 

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. 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). 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 (16s-rRNA και 12s-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). Τα µιτοχονδριακά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, είναι 

υπεύθυνα για τη σύνθεση υποµονάδων ενζύµων που εµπλέκονται στην 

αναπνευστική αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων. Τα γονίδια αυτά είναι: 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) (Εικόνα 1.1.2). 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. 
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Εικόνα 1.1.2. Οι θέσεις των γονιδίων στο µόριο του µιτοχονδριακού DNA (Alexeyev et 
al., 2004). 

 

     Την τελευταία εικοσαετία το mtDNA 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. Τα πλεονεκτήµατα που εµφανίζει το mtDNA, 

τόσο από εξελικτική όσο και από τεχνική άποψη είναι: 

• Ο υψηλός αριθµός των αντιγράφων του στα κύτταρα (100άδες 

έως1000άδες) (αντίγραφα του nDNA: ένα στους απλοειδείς και δύο στους 

διπλοειδείς οργανισµούς) (Futuyama, 1991).  

• Είναι πολύ καλά χαρακτηρισµένο σε σχέση µε το nDNA (Hagelberg, 

1994).  

• Είναι µητρικής προέλευσης (µητρικός τρόπος κληρονοµικότητας, µε 

ορισµένες εξαιρέσεις). Συνεπώς, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο 

mtDNA είναι καθαρά αποτέλεσµα µεταλλαγών και όχι ανασυνδυασµών 
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(Hagelberg, 1994). Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ενδείξεις ότι 

ανασυνδυασµός παρατηρείται και στο µιτοχονδριακό DNA ορισµένων 

οργανισµών (Zouros et al., 1994; Ladoukakis & Zouros, 2001a, b). 

• Είναι απλοειδές και έχει απλή γενετική δοµή. 

• Απουσιάζουν από αυτό στοιχεία του πυρηνικού DNA, όπως τα 

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

(Avise et al.,1987). 

• Ο γρήγορος ρυθµός εξέλιξης του mtDNA το καθιστά πολύτιµο εργαλείο 

για εξελικτικές και φυλογενετικές µελέτες. Το mtDNA φαίνεται να εξελίσσεται 5-

10 φορές ταχύτερα συγκρινόµενο µε το µοναδικό (µη επαναλαµβανόµενο) 

πυρηνικό DNA (scnDNA, single copy nuclear DNA). Αρχικά είχε θεωρηθεί 

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 (στα 

πρωτεύοντα), δέκα φορές δηλαδή ταχύτερη από αυτή που παρατηρείται σε 

πυρηνικά δοµικά γονίδια. Ο γρήγορος ρυθµός εξέλιξης του mtDNA µας 

επιτρέπει τη χρησιµοποίηση των αλληλουχιών του για την επίλυση 

φυλογενετικών προβληµάτων σε διαειδικό ή ενδοειδικό επίπεδο, αλλά όχι 

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

et al.,1987). 
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1.2. Η Περιοχή Μελέτης 
 
1.2.1. Η Μεσόγειος θάλασσα και η Μεσογειακή λεκάνη 
      Η Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί θάλασσα του Ατλαντικού ωκεανού σχεδόν 

τελείως περιβεβληµένη από ξηρά. Καλύπτει περίπου 2,5 εκατοµµύρια km², 

αλλά η επικοινωνία της µε τον Ατλαντικό ωκεανό γίνεται από το στενό του 

Γιβραλτάρ, που έχει άνοιγµα µόλις 14 km. Ανατολικά επικοινωνεί µε τη 

θάλασσα του Μαρµαρά και τη Μαύρη θάλασσα µέσω των ∆αρδανελίων και 

του Βοσπόρου αντίστοιχα. Με τη τεχνητή διώρυγα του Σουέζ επικοινωνεί µε 

την Ερυθρά θάλασσα. Η ακτογραµµή της Μεσογείου φτάνει τα 46.000 km. Μια 

ρηχή γέφυρα (το στενό της Σικελίας) µεταξύ Σικελίας και Τυνησίας, χωρίζει τη 

Μεσόγειο σε 2 υποπεριοχές (λεκάνες): τη δυτική και την ανατολική Μεσόγειο 

(∆ερµιτζάκης & Ντρίνια, 2001) (Εικόνα 1.2.1).     

     Βιογεωγραφικά, ο όρος Μεσογειακή λεκάνη αναφέρεται στην ξηρά που 

βρέχεται από τη Μεσόγειο και που χαρακτηρίζεται από το Μεσογειακό κλίµα 

και τη Μεσογειακή βλάστηση. Περιλαµβάνει περιοχές τριών ηπείρων: 

Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Τρεις µεγάλες χερσόνησοι της Ευρώπης (Ιβηρική, 

Ιταλική και Βαλκανική)  εκτείνονται µέσα στη ζώνη του Μεσογειακού κλίµατος. 

Ένα σύστηµα οροσειρών (Πυρηναία, Άλπεις, ∆ειναρικές Άλπεις και η 

οροσειρά της Ροδόπης) χωρίζουν τις Μεσογειακές από τις Εύκρατες περιοχές 

της ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης.  

     Στη µεσογειακή λεκάνη περιλαµβάνονται και οι νότιες και δυτικές ακτές της 

χερσονήσου της Ανατολίας, καθώς και η Μεσογειακού κλίµατος περιοχή του 

Λιβάνου που περιορίζεται δυτικά και νότια από τις ερήµους της Συρίας και του 

Negev (Ισραήλ).  

     Όσον αφορά στην Αφρική, Μεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζει την περιοχή του 

Maghreb της βορειοδυτικής Αφρικής, που διαχωρίζεται από την έρηµο 

Σαχάρα µε τα όρη του Άτλαντα, και η περιοχή της Κυρηναϊκής στη Λιβύη.  

     Οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα είναι  (Εικόνα 1.2.1): 

• Ευρώπη: Ισπανία, Γαλλία, Μοναχό, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, 

Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Ελλάδα.  

• Ασία: Τουρκία, Συρία, Κύπρος, Λίβανος και Ισραήλ. 

• Αφρική: Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία και Μαρόκο. 
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Εικόνα 1.2.1. Η Μεσόγειος θάλασσα και οι χώρες που βρέχονται από αυτήν. 
 

 
1.2.2. Παλαιογεωγραφία και παλαιοκλίµα 

     Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Μεσογείου είναι κυρίως αποτέλεσµα της 

σύγκλισης της Ευρασιατικής µε την Αφρικανική τεκτονική πλάκα. Θα 

µπορούσε κανείς αναφέρει και να περιγράψει µια πληθώρα γεωτεκτονικών 

φαινόµενων, που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του σηµερινού 

Μεσογειακού τοπίου. Κάθε περιοχή (στην ανατολική, κεντρική ή δυτική 

Μεσόγειο) έχει τη δική της παλαιογεωγραφική ιστορία, και θα ήταν σχεδόν 

αδύνατο, αλλά και ανούσιο, να περιγράψουµε µε κάθε λεπτοµέρεια αυτήν την 

εξέλιξη στην παρούσα εργασία.  

     Αυτό που µπορούµε επιγραµµατικά να περιγράψουµε είναι τη διαδικασία 

σχηµατισµού της λεκάνης της Μεσογείου, που πραγµατοποιήθηκε από τη 

σύγκρουση της Αφρικάνικής τεκτονικής πλάκας, που κινείται προς το βορρά, 

µε την Ευρασιατική. Η κίνηση των πλακών είχε ξεκινήσει πολύ νωρίς (170-175 

mya) και η σύγκρουση τους ολοκληρώθηκε πριν 66 περίπου εκατοµµύρια 

χρόνια. Η σύγκρουση αυτή είχε σαν αποτέλεσµα το «κλείσιµο» της θάλασσας 

της Τυθήος που χώριζε την Ευρασία από την ήπειρο της Γκοντβάνα, της 

οποίας µέρος ήταν η Αφρική. Οι δύο πλάκες συνεχίζουν ακόµα να πλησιάζουν 

η µία την άλλη και υπολογίζεται ότι η Μεσόγειος θα κλείσει οριστικά σε 

περίπου 30-40 εκατοµµύρια χρόνια. Το αποτέλεσµα της σύγκρουσης ήταν η 
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δηµιουργία ενός µεγάλου συστήµατος ορέων (Αλπική ορογένεση) που 

εκτείνονται από την Ισπανία (Πυρηναία) µέχρι την Ινδονησία. Στην Εικόνα 

1.2.2. παρουσιάζεται η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Μεσογείου και της 

Παρατηθύος από το Ολιγόκαινο έως το Πλειόκαινο. 

     Ένα σηµαντικό παλαιογεωγραφικό γεγονός που έπαιξε σπουδαίο ρόλο 

στη βιογεωγραφία πολλών οργανισµών της Μεσογείου ήταν η κρίση 

αλατότητας του Μεσσηνίου. Περίπου πριν 5,96-5,33 εκατοµµύρια χρόνια, η 

επικοινωνία της Μεσογείου µε τον Ατλαντικό ωκεανό σταµατά, µε αποτέλεσµα 

µια µεγάλη πτώση της στάθµης της θάλασσας (~1500m) (Hsu et al., 1973; 

Krijgsman et al., 1999). Η Μεσόγειος πλέον αποτελείται από έναν αριθµό 

λιµνών υψηλής αλατότητας ενώ οι πανίδες της Ευρώπης και της Αφρκής 

έρχονται σε επαφή. Η κρίση αλατότητας τελειώνει πριν 5,3 εκατοµµύρια 

χρόνια όταν η επικοινωνία µε τον Ατλαντικό αποκαθίσταται και το νερό 

ξαναγεµίζει τη λεκάνη της Μεσογείου (Loget et al., 2005).  

     Το τέλος του Μειόκαινου σηµατοδότησε και σηµαντικές κλιµατικές αλλαγές. 

Τα απολιθώµατα µας δείχνουν ότι η Μεσόγειος είχε ένα υποτροπικό κλίµα µε 

υψηλή σχετική υγρασία, και βλάστηση µε υποτροπικά δάση. Η αλλαγή προς 

το Μεσογειακό κλίµα, που χαρακτηρίζεται από ήπιους και υγρούς χειµώνες 

και ξηρά και θερµά καλοκαίρια, έγινε τα τελευταία 3.2 - 2.8 mya, κατά το 

Πλειόκαινο, όταν και µειώθηκαν οι καλοκαιρινές βροχοπτώσεις (Dallman, 

1998). Τα υποτροπικά δάση  υποχώρησαν, και εµφανίστηκε η σηµερινή 

Μεσογειακή βλάστηση κυριαρχούµενη από δάση κωνοφόρων και δάση 

σκληρόφυλλων, και από χαµηλή βλάστηση που διατηρεί την υγρασία κατά τη 

θερινή περίοδο.  
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Εικόνα 1.2.2.: Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Μεσογείου και της Παρατηθύος από το 
Ολιγόκαινο έως το Πλειόκαινο (Steininger & Rögl, 1984). 
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1.2.3. Ο άνθρωπος στη Μεσόγειο 
     Εκτός του χαρακτηριστικού κλίµατος, της θέσης της Μεσογείου και της 

παλαιογεωγραφίας της, ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας που επηρέασε 

τη διαµόρφωση των οικοσυστηµάτων της Μεσογείου, είναι η παρουσία του 

ανθρώπου (Μυλωνάς, 2001).  

     Η ιστορία της περιοχής της Μεσογείου είναι µια ιστορία αλληλεπίδρασης 

πολιτισµών και ανθρώπων. Η Μεσόγειος αποτέλεσε έναν από τους 

σηµαντικότερους δρόµους µετακίνησης, εµπορίου και πολιτισµικών 

ανταλλαγών µεταξύ διαφορετικών λαών. Η ιστορία της είναι σηµαντική για την 

κατανόηση τόσο των πολιτισµών της Μεσοποταµίας, της Αιγύπτου, της 

Περσίας, των Φοινίκων, της Ελλάδας, των Αράβων, των Ρωµαίων αλλά και 

του δυτικού πολιτισµού όπως τον ξέρουµε σήµερα. Η Μεσόγειος θάλασσα 

πρόσφερε µια οδό που ένωνε διαφορετικά κέντρα µε δεσµούς εµπορίου, 

δηµιουργίας αποικιών και πολύ συχνά πολέµου και καθόρισε τον τρόπο ζωής 

των Μεσογειακών λαών.   

     Εκτός, όµως, από τον τρόπο που η Μεσόγειος επηρέασε και καθόρισε τη 

ζωή του Μεσογειακού ανθρώπου, και ο άνθρωπος µε τη σειρά του επηρέασε 

σε σηµαντικό βαθµό το Μεσογειακό τοπίο και τη ζωή σ’ αυτό.    

     Τα Μεσογειακά οικοσυστήµατα έχουν δεχθεί µεγάλη πίεση από τον 

ανθρώπινο παράγοντα. ∆εν είναι πολύ εύκολο να κατανοήσει κανείς τα 

στοιχεία και τη δυναµική της βιοποικιλότητας των Μεσογειακών 

οικοσυστηµάτων χωρίς να λάβει υπόψη του την ιστορία των αλλαγών που 

προκάλεσε ο άνθρωπος. Η ανθρώπινη παρέµβαση έχει άµεσες συνέπειες στα 

Μεσογειακά οικοσυστήµατα εδώ και 50.000 χρόνια. Μια σηµαντική 

«επανάσταση» πραγµατοποιήθηκε πριν 10.000 χρόνια όταν κυνηγοί 

ξεκίνησαν να παράγουν και να διατηρούν φαγητό δηµιουργώντας τα πρώτα 

οικόσιτα ζώα και τις πρώτες καλλιέργειες. Μέχρι και τη βιοµηχανική 

επανάσταση του 19ου αιώνα, οι Μεσογειακοί πολιτισµοί ασχολούνταν µε τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία, χρησιµοποιώντας, µετά από εκκαθαρίσεις, 

δασικές εκτάσεις κοντά στους οικισµούς τους. Ξεκινώντας κιόλας από τη 

Νεολιθική εποχή, η ιστορία των Μεσογειακών δασών περιλαµβάνει πολλούς 

κύκλους καταστροφών. Μόλις το 9-10% της Μεσογειακής περιοχής 

καλύπτεται σήµερα από δάση (Marchand, 1990). Oι πρώτες αποδασώσεις 

φαίνεται να ξεκινούν το 8.000 π.Χ. (Thirgood, 1981). Τεράστιες ποσότητες 
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ξυλείας χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή επίπλων, πλοίων κλπ., και για 

την παραγωγή κάρβουνου. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση µεγάλες 

ποσότητες ξύλου χρησιµοποιήθηκαν για τις διάφορες δραστηριότητες του 

ανθρώπου (µεταλλουργία, υαλοποιία κ.ά.). Μετά το δεύτερο µισό του 14ου 

αιώνα και το πέρασµα της βουβωνικής πανώλης στην Ευρώπη, 

παρουσιάσθηκε µια δηµογραφική άνθιση που ακολουθήθηκε από νέο κύµα 

εκκαθαρίσεων δασωδών περιοχών και δηµιουργία  καλλιεργειών. Τέλος, ο 

19ος και ο 20ος αιώνας έχουν επιφέρει µια έντονη, και ολοένα αυξανόµενη, 

καταστροφή της βλάστησης στην Μεσογειακή λεκάνη (Roberts, 1998). 

     Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι οι άνθρωποι της Μεσογείου, πριν από τους 

ιστορικούς χρόνους, παρενέβησαν στα διάφορα οικοσυστήµατα µε τις 

λεγόµενες διαχρονικές επιδράσεις, όπως : 

1. Το κυνήγι, εξαφανίζοντας τοπικούς πληθυσµούς φυτοφάγων αλλά και 

κατ’ επέκταση των σαρκοφάγων-θηρευτών τους. 

2. Τη γεωργία, µετατρέποντας δάση πλατύφυλλων σε καλλιέργειες 

κυρίως  σιτηρών. 

3. Την κτηνοτροφία, εισάγοντας νέα  είδη φυτοφάγων. 

4. Την αποψίλωση δασών, συχνά και µε τη χρήση φωτιάς, για παραγωγή 

ξυλείας αλλά και εκτάσεων που µπορούσαν να εκµεταλλευθούν για 

καλλιέργειες ή βοσκοτόπια. 

5. Τη ενεργητική ή παθητική µεταφορά αριθµού φυτικών ή ζωικών ειδών 

(Μυλωνάς, 2001). 

     Αλλά και στους ιστορικούς χρόνους, εκτός από τις παραπάνω επιδράσεις, 

ο άνθρωπος παρεµβαίνει εκούσια ή µη στο Μεσογειακό περιβάλλον. Σε 

κάποιες περιπτώσεις άλλαξε τη µορφολογία της περιοχής κατασκευάζοντας 

έργα στις ακτογραµµές, φράγµατα ή κανάλια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 

διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ που οδήγησε στις Λεσεψιανές 

µεταναστεύσεις ζώων από την Ερυθρά θάλασσα στη Μεσόγειο (περίπου 300 

είδη-εισβολείς µέχρι σήµερα).  Σηµαντική είναι και η επίδραση του ανθρώπου 

µέσω του µεγάλου φόρτου ρύπων που παράγει. Τέλος, πολύ συχνά 

συναντάται σε περιοχές της Μεσογείου το φαινόµενο του εποικισµού από είδη 

που καλούνται ανθρωπόφιλα ή συνάνθρωπα είδη. Πρόκειται για είδη που 

προϋπάρχουν στις συγκεκριµένες περιοχές και που η παρουσία του 

ανθρώπου ευνοεί την αύξηση του πληθυσµού τους ή για είδη που φτάνουν 
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εκεί µε τη βοήθεια του ανθρώπου (Μυλωνάς, 2001). Η τεράστια εµπορική 

δραστηριότητα στη Μεσόγειο και η µεταφορά αγαθών µεταξύ εµπορικών 

κέντρων τα τελευταία 3.000 χρόνια, αποτέλεσαν συχνά αιτία για τη µεταφορά 

ειδών σε περιοχές που δεν υπήρχαν πριν. Άλλες φορές, συγκεκριµένα είδη, 

που είχαν εµπορική σηµασία, µεταφέρονταν εκούσια.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

1.3. Στοιχεία Βιολογίας και Συστηµατικής  
του µελετούµενου είδους, Chalcides ocellatus (Forskal, 1775). 

 

 

     Η συστηµατική ταξινόµηση του είδους Chalcides ocellatus (Forskal, 1775), 

µπορεί να περιγραφεί συνοπτικά στον Πίνακα 1.2.1, που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 1.3.1. Συστηµατική Ταξινόµηση του είδους Chalcides ocellatus 

(http://www.reptile-database.org/) 

Βασίλειο (Kingdom) Animalia 

Φύλο (Phylum) Chordata 

Υπόφυλο (Subphylum) Vertebrata 

Κλάση (Class) Reptilia 

Τάξη (Order) Squamata 

Υπόταξη (Suborder) Sauria 

Υπεροικογένεια (Superfamily) Scincoidea 

Οικογένεια (Family) Scincidae 

Υποοικογένεια (Subfamily) Scincinae 

Γένος (Genus) Chalcides 

Είδος (Species) Chalcides ocellatus 

 

     Πριν αναφερθούµε σε κάποια στοιχεία του εξεταζόµενου είδους, θα ήταν 

σκόπιµο να περιγράψουµε συνοπτικά µερικά χαρακτηριστικά της οικογένειας 

και του γένους, στα οποία ανήκει, µε ιδιαίτερη βάση στη συστηµατική και τη 

φυλογένεσή τους. 

 

1.3.1. Η οικογένεια Scincidae 
 

Γενικά στοιχεία 

     Η οικογένεια Scincidae αποτελεί τη µεγαλύτερη οικογένεια σαυρών 

(Sauria), καθώς περιλαµβάνει περίπου 1285 είδη (Greer, 2005), ενώ είναι 

χαρακτηριστικό ότι, µεταξύ των Φολιδωτών, η µόνη υπεράριθµη σε είδη 

οµάδα (>1800) είναι η οικογένεια φιδιών Colubridae. Η οικογένεια Scincidae 
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συνεισφέρει σε ποσοστό µεγαλύτερο από 27,9% στην παγκόσµια ποικιλότητα 

των σαυρών (Greer, 2005). Τα µέλη της οικογένειας αυτής, που καλούνται 

«skinks», χαρακτηρίζονται από παγκόσµια εξάπλωση και κατοικούν σε µια 

µεγάλη ποικιλία ενδιαιτηµάτων. Η µορφολογία τους είναι πολυποίκιλη: το 

µέγεθος τους κυµαίνεται από 23mm (Snout-Vent length, SVL) έως 490mm 

(SVL) (Greer, 2001), παρουσιάζουν µορφές µε πλήρη ανάπτυξη των άκρων 

έως και εντελώς άποδες µορφές και χαρακτηριστικό τους αποτελούν οι 

κυκλοειδείς φολίδες, ενισχυµένες µε χαρακτηριστικά συµπαγή οστεοδέρµατα 

(“osteoderms” = οστέινες αποθέσεις που σχηµατίζουν φολίδες, πλάκες ή 

άλλες δοµές στο δέρµα ερπετών αλλά και θηλαστικών) (Εικόνα 1.3.1). 

     Οι Vidal & Hedges (2005), σε µια εργασία τους για τη φυλογένεση των 

Φολιδωτών, µε τη χρήση µοριακών δεδοµένων, κατέληξαν σε ένα 

φυλογενετικό δέντρο που τοποθετεί τα Scincidae µαζί µε τις οικογένειες 

Xantusiidae και Cordylidae σε ένα µονοφυλετικό κλάδο, που ονόµασαν 

Scinciformata. Ο κλάδος των Scincidae φαίνεται να αποµονώνεται 176-209 

εκατοµµύρια χρόνια πριν, στις αρχές του Ιουρασικού (Εικόνα 1.3.2).    

 
Εικόνα 1.3.1. Οστεοδέρµατα των ραχιαίων φολίδων του είδους Eremiascincus 

fasciolatus της οικογένειας Scincidae (Hutchinson, 1993) 
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Εικόνα 1.3.2. Φυλογενετικές σχέσεις των Φολιδωτών, όπως προκύπτουν από την 
ανάλυση 9 πυρηνικών γονιδίων (σύνολο 6192 bp), και η θέση της οικογένειας 
Scincidae. Τα µήκη των κλάδων είναι ανάλογα του χρόνου απόσχισης (Vidal & 
Hedges, 2005). 
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     Ο Greer (1970b), στον οποίο οφείλεται το µεγαλύτερο µέρος των 

πληροφοριών που έχουµε γύρω από την ταξινόµηση και τη φυλογένεση της 

οικογένειας αυτής, όρισε τέσσερεις υποοικογένειες, µε βάση µορφολογικούς 

χαρακτήρες, που µέχρι σήµερα είναι ευρέως αποδεκτές (Πίνακας 1.3.2). 

Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι των υποοικογενειών φαίνονται στην Εικόνα 

1.3.3. 

   
Πίνακας 1.3.2. Οι υποοικογένειες της οικογένειας Scincidae (Greer,1970b) 

Υποοικογένειες των Scincidae 

Acontinae 

Feylininae 

Lygosominae 

Scincinae 

 

     Οι υποοικογένειες Acontinae και Feylininae αποτελούν µικρές οµάδες 

εντελώς απόδων σαυρών µε περιορισµένη κατανοµή στην Αφρικανική ήπειρο 

(Whiting et al., 2003).  

     Η υποοικογένεια Lygosominae, που περιλαµβάνει τα περισσότερα είδη 

συγκριτικά µε τις υπόλοιπες υποοικογένειες, εµφανίζει κοσµοπολίτικη 

εξάπλωση, αλλά µε το µεγαλύτερο ποσοστό της ποικιλότητας της στην 

Αυστραλία και την Ασία. Όπως και για τις δύο µικρότερες υποοικογένειες, η 

µονοφυλετικότητα των Lygosominae είναι γενικά αποδεκτή στη βάση 

µορφολογικών χαρακτήρων (Greer, 1970b, 1986; Griffith et al., 2000), ενώ 

πρόσφατα επαληθεύθηκε και µε µοριακά δεδοµένα (Brandley et al., 2005).  

     Η υποοικογένεια Scincinae είναι επίσης µια µεγάλη υποοικογένεια, µε 32 

γένη, η οποία κατανέµεται στην κεντρική και βόρεια Αµερική, την Ασία, την 

Ευρώπη αλλά φέρει το κέντρο της ποικιλότητας της στην Αφρική. Ο Greer 

(1970b) θεωρεί ότι η, αφρικανικής προέλευσης, υποοικογένεια των Scincinae 

είναι η πιο πρωτόγονη, και ότι από αυτήν προέκυψαν ανεξάρτητα οι άλλες 

τρεις υποοικογένειες. Οι Whiting et al. (2003),  µε τη χρήση µοριακών δεικτών, 

επιβεβαιώνουν την νοτιοαφρικανική προέλευση της οικογένειας και την 

περεταίρω εξάπλωση της στην Ασία και την Αυστραλία, χωρίς όµως να 

µπορούν να υποστηρίξουν µε αρκετά δεδοµένα την προέλευση των 
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υποοικογενειών Acontinae, Feylininae και Lygosominae από την 

υποοικογένεια Scincinae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.3.3. Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι των τεσσάρων υποοικογενειών της 
οικογένειας Scincidae. 

 

Συστηµατικά προβλήµατα 

     Ο Greer (1970a) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν 

µορφολογικοί χαρακτήρες που να ενισχύουν τη µονοφυλετικότητα των 

Scincinae, και παρουσίασε κάποιες αποδείξεις για την ενίσχυση των σχέσεων 

ανάµεσα σε µεγάλες οµάδες µέσα στην υποοικογένεια αυτή.  

     Η υπόθεση του Greer (1970b), ότι από την υποοικογένεια Scincinae 

προέκυψαν ανεξάρτητα οι άλλες τρεις υποοικογένειες, αυτόµατα την καθιστά 

µια µη µονοφυλετική οµάδα. Εποµένως, η επίλυση των σχέσεων ανάµεσα στα 

Scincinae είναι πολύ σηµαντική για την προσέγγιση των ανώτερων 

φυλογενετικών σχέσεων ολόκληρης της οικογένειας. Αυτό που δεν είχε 

πραγµατοποιηθεί ήταν ο έλεγχος για το ενδεχόµενο οι οµάδες Acontinae, 
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Feylininae και Lygosominae να εµφανίζονται και φυλογενετικά µέσα στην 

υποοικογένεια Scincinae. Οι Whiting et al. (2003) και οι Brandley et al. (2005) 

επαλήθευσαν την παραφυλετικότητα των Scincinae, µε µοριακά δεδοµένα, 

καθώς οι άλλες τρεις υποοικογένειες, παρότι εµφανίζονται µονοφυλετικές, 

παρουσιάζονται µέσα στον κλάδο των Scincinae (Εικονα 1.3.4). Παρόλα αυτά 

η χαµηλή στατιστική υποστήριξη στη βάση των κλάδων δεν επιτρέπει την 

πλήρη αποσαφήνιση των σχέσεων ανάµεσα στους βασικούς κλάδους 

(συµπεριλαµβανοµένων των υποοικογενειών).  

     Οι Greer & Shea (2000), σε µια προσπάθεια να προσεγγίσουν τις 

φυλογενετικές σχέσεις ανάµεσα στα Scincidae, περιέγραψαν την ύπαρξη ενός 

προτύπου κεφαλικών φολίδων (το ονόµασαν «chalcidine head scale pattern») 

που χαρακτηρίζει όλα τα Scincidae εκτός των Lygosominae (µε εξαίρεση τα 

γένη Eumeces, Scincus, και Scincopus των Lygosominae). Απέφυγαν να 

πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένες ταξινοµικές αλλαγές, όµως ο µορφολογικός 

χαρακτήρας που εισήγαγαν, ουσιαστικά όριζε συγκεκριµένες οµάδες: µια 

οµάδα που περιλαµβάνει τις υποοικογένειες Acontinae και Feylininae και τα 

Scincinae της Μαδαγασκάρης, της Αφρικής, της κεντρικής Ασίας και της 

Ευρώπης (µε βάση µια µετωπιαία φολίδα σχήµατος καµπάνας – «bell-shaped 

frontal scale») και µια οµάδα που περιλαµβάνει κάποια Scininae της 

Μαδαγασκάρης, της υπο-Σαχάριας Αφρικής και το γένος Neoseps της βόρειας 

Αµερικής (µε βάση µια µετωπιαία φολίδα σχήµατος κλεψύδρας – «hourglass-

shaped frontal scale»).  Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από την εργασία των 

Brandley et al. (2005), η µοριακή φυλογένεση δεν συµφωνεί µε αυτή που 

καθορίζει το παραπάνω µορφολογικό χαρακτηριστικό, και εποµένως φαίνεται 

ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ταξινοµικό κριτήριο για τη συστηµατική 

κατάταξη των Scincidae (Εικόνα 1.3.4). 

     Εξάλλου, οι Griffith et al. (2000) πρότειναν τη δηµιουργία µιας πέµπτης 

υποοικογένειας, την Eumecinae, στην οποία συµπεριέλαβαν µια 

µονοφυλετική οµάδα ειδών του γένους Eumeces της Βόρειας και Κεντρικής 

Αµερικής και της Ανατολικής Ασίας, σε µια προσπάθεια να αναγνωρίσουν 

µονοφυλετικές οµάδες µέσα στην υποοικογένεια Scincinae sensu Greer 

(1970b), και να αποσαφηνίσουν µε κάποιο τρόπο την κατάσταση. 
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Εικόνα 1.3.4. Φυλογενετικές σχέσεις ανάµεσα στα Scincidae. Με µπλε χρώµα τα 
«Scincinae», κόκκινο χρώµα τα «Lygosominae», πράσινο χρώµα τα «Feylininae» και 
πορτοκαλί χρώµα τα «Acontinae» (Brandley et al., 2005).  

 
 

Παραφυλετικότητα 
 Chalcides 
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     Στην εργασία των Brandley et al. (2005), τα µοριακά δεδοµένα 

υποστηρίζουν ισχυρά την ύπαρξη ενός µεγάλου κλάδου, που περιλαµβάνει τα 

γένη από την υπο-Σαχάρια Αφρική, τη Μαδαγασκάρη και τα ενδιάµεσα νησιά 

αυτών των δύο χερσαίων µαζών, καθώς επίσης και τα γένη Sphenops και 

Chalcides της βόρειας Αφρικής και της µέσης Ανατολής (το Chalcides 

βρίσκεται επίσης και στην Ευρώπη) (Εικονα 1.3.4). 

 

Απώλεια ή µείωση των άκρων και επιµήκυνση του σώµατος 

     Η κατανόηση µεγάλων αλλαγών στη µορφή του σώµατος των ζωντανών 

οργανισµών προξενούσε ανέκαθεν µεγάλο ενδιαφέρον στους εξελικτικούς 

βιολόγους. Τα Φολιδωτά αποτελούν ένα πολύ καλό µοντέλο για τη µελέτη 

τέτοιων φαινοµένων (Wiens & Slingluff, 2001). 

     Η επιµήκυνση του σώµατος και η απώλεια ή µείωση των άκρων 

αποτελούν ενδιαφέροντα φαινόµενα, που συνήθως συσχετίζονται, και που 

εµφανίζονται σε πολυάριθµες οµάδες των Squamata, όπως στα φίδια, στα 

αµφισβένια, και σε επτά οικογένειες σαυρών, µεταξύ των οποίων και στην 

οικογένεια Scincidae (Greer, 1991; Pough et al., 1998). Η εµφάνιση αυτού του 

φαινοµένου σε πολλές εξελικτικές γραµµές των Φολιδωτών, οδηγεί σε 

ερωτήσεις που αφορούν στο εξελικτικό πρότυπο ή τα στάδια της απώλειας 

των άκρων και την ανάπτυξη των µηχανισµών που εµπλέκονται (Wiens & 

Slingluff, 2001). Η µετάβαση από «σαυρόµορφες» σε «φιδόµορφες» µορφές 

παρουσιάζεται σε είδη που έχουν σχετικά πρόσφατα διαφοροποιηθεί, ενώ 

είδη µε πλήρως ανεπτυγµένα άκρα αλλά και εντελώς άποδα είδη εµφανίζονται 

ακόµα και στο ίδιο γένος (π.χ. τα γένη Brachymeles, Chalcides, Lerista, 

Scelotes, Ablepharus της οικογένειας Scincidae) (Lande, 1978).  

     Η επιµήκυνση του σώµατος και η µείωση των άκρων έχουν εµφανισθεί 

επανειληµµένα (περισσότερες από 25 φορές) κατά τη διάρκεια της εξέλιξης 

των Scincidae (Greer, 1991; Bauer, 1998;). Εξαιτίας της εδαφόβιας / 

ηµιεδαφόβιας φύσης τους (πολλά είδη ζουν µέσα στη φυλλοστρωµνή, την 

άµµο, το χώµα ή το σάπιο ξύλο), πολλά τάξα σε διαφορετικά γένη των 

Scincidae έχουν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, χάσει τα άκρα τους 

(Nussbaum & Raxworthy, 1995; Andreone & Greer, 2002). Καθώς το 

φαινόµενο αυτό φαίνεται να έχει εµφανισθεί εξελικτικά αρκετές φορές µέσα σε 
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αυτή την οµάδα, ο καθορισµός φυλογενετικών σχέσεων µε βάση τη 

µορφολογία καθίσταται πολύ δύσκολος. 

     Περίπου τα µισά γένη της υποοικογένειας Scincinae (Greer, 2001), καθώς 

και όλοι οι αντιπρόσωποι των υποοικογενειών Acontinae και Feylininae είναι 

εντελώς άποδοι. Σε γενικές γραµµές η επιµήκυνση του σώµατος (αύξηση του 

SVL) είναι το αποτέλεσµα της αύξησης του αριθµού των προϊερών 

σπονδύλων. Ο Greer (1989) πρότεινε ότι ο αρχέγονος αριθµός των προϊερών 

σπονδύλων στα Scincidae είναι 26, ο οποίος εµφανίζεται σε πολλά είδη της 

οικογένειας αυτής, που όµως δεν συγγενεύουν φυλογενετικά.  

     Λόγω της πολύπλοκης φύσης τους, έχει θεωρηθεί ότι τα άκρα µπορούν 

εξελικτικά να χαθούν, αλλά όχι και να επανεµφανισθούν (Gans, 1975; Presch, 

1975; Greer, 1992;). Παρόλα αυτά θα µπορούσε κάποιος να υποθέσει ένα 

σενάριο κατά το οποίο ένα αναπτυξιακό µονοπάτι «κλείνει», µε αποτέλεσµα 

έναν άποδο οργανισµό, χωρίς όµως αυτό να συνεπάγεται και απώλεια της 

πληροφορίας για την ανάπτυξη των άκρων (Galis et al., 2001). Αν αυτό ισχύει, 

τότε οι φυλογενετικές σχέσεις που βασίζονται σε µορφολογικούς χαρακτήρες 

σχετιζόµενους µε τα άκρα, θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Ο Greer (1992) 

υπολόγισε ότι η απώλεια µια φάλαγγας των δακτύλων είναι περίπου 5,3 

φορές πιο πιθανή από την επανεµφάνιση της. Σε γενικές γραµµές, το 

φαινόµενο αυτό, οι µηχανισµοί που κρύβονται πίσω από την εµφάνιση του, ο 

συσχετισµός του µε τις εξελικτικές σχέσεις των ειδών στα οποία εµφανίζεται 

και η σύγχυση που προκαλεί σε θέµατα συστηµατικής ταξινόµησης απασχολεί 

πλέον πολλούς επιστήµονες, και οι αντιπρόσωποι της οικογένειας Scincidae 

αποτελούν συχνά αντικείµενο τέτοιων µελετών (Caputo et al., 1995; Whiting et 

al., 2003; Schmitz et al., 2005; Wiens et al., 2006). 

     Οι Wiens et al. (2006), σε µια προσπάθεια να εξηγήσουν γιατί αυτό το 

φαινόµενο έχει εµφανισθεί τόσες φορές κατά την εξέλιξη των Φολιδωτών, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές οικοµορφές 

ερπετών µε µειωµένα άκρα: αυτά που «ζουν στην επιφάνεια και έχουν µακριά 

ουρά» («long-tailed surface-dwellers») και αυτά που «ζουν µέσα στο έδαφος 

και έχουν κοντή ουρά» («short-tailed burrowers») (Wiens & Slingluff, 2001; 

2006). 

     Οι Wiens et al. (2006) θεώρησαν ότι η βιογεωγραφική αποµόνωση µπορεί 

να εξηγήσει γιατί το φαινόµενο αυτό έχει εµφανισθεί µερικές δεκάδες φορές 
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και ότι ο ανταγωνισµός είναι ο λόγος που η εµφάνιση του περιορίστηκε σε 

µερικές δεκάδες και όχι εκατοντάδες (εφόσον υπάρχουν περίπου 3000 είδη 

Squamata µε πλήρη ανάπτυξη άκρων και εφόσον κάποιοι κλάδοι ενώ 

ανέπτυξαν άποδες µορφές σε κάποιες περιοχές, δεν έκαναν το ίδιο σε άλλες 

περιοχές όπου υπήρχε ήδη µια ανταγωνιστική άποδη οικοµορφή). Τέλος, για 

την περίπτωση των Scincidae εκτίµησαν ότι η απώλεια των άκρων 

εµφανίσθηκε εξελικτικά πριν από περίπου 95 εκατοµµύρια χρόνια. 

     Συνοψίζοντας τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι η οικογένεια 

Scincidae αποτελεί µια οµάδα ξεχωριστού ενδιαφέροντος, όχι µόνο εξαιτίας 

του υψηλού αριθµού των ειδών που περιλαµβάνει και της τεράστιας 

ποικιλοµορφίας της, αλλά και εξαιτίας της εξαιρετικά προβληµατικής 

ταξινοµικής κατάστασης της, τόσο σε επίπεδο υποοικογενειών, όσο και γενών 

και ειδών. Το ενδιαφέρον εντείνεται ακόµα περισσότερο εξαιτίας του 

φαινοµένου της απώλειας των άκρων και της επιµήκυνσης του σώµατος, που 

χαρακτηρίζει την οµάδα αυτή, και που περιπλέκει ακόµα περισσότερο τη 

συστηµατική της. 

     Παρόλο, όµως, το ενδιαφέρον, οι φυλογενετικές σχέσεις µεταξύ των µελών 

αυτής της οικογένειας άρχισαν πολύ πρόσφατα να γίνονται κατανοητές. Αυτή 

η έλλειψη φυλογενετικής πληροφορίας αποτελεί εµπόδιο στην µελέτη της 

πολύπλοκης µορφολογικής εξέλιξης των Scincidae, συµπεριλαµβανοµένης 

και της εξέλιξης της µείωσης ή απώλειας άκρων και του σωµατικού µεγέθους. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια να προσεγγιστούν οι εξελικτικές 

και φυλογενετικές σχέσεις ανάµεσα στα Scincidae, και εφόσον οι 

µορφολογικοί χαρακτήρες φαίνεται πως περιπλέκουν τα πράγµατα, πολλοί 

επιστήµονες εφαρµόζουν µοριακές τεχνικές για την επίλυση των σχέσεων σε 

επίπεδο οικογενειών και υποοικογενειών (Daniels et al., 2002; Honda et al., 

2003; Whiting et al., 2003; Brandley et al., 2005; Schmitz et al., 2005) αλλά 

και σε επίπεδο γενών και ειδών (Honda et al., 1999; Mausfeld et al., 2000; 

Melville & Swain, 2000; Brehm et al., 2001; Brown et al., 2001; Mausfeld et 

al., 2002; Stuart-Fox et al., 2002; Carranza & Arnold, 2003; Honda et al., 

2003;  Mausfeld & Schmitz, 2003; Reeder, 2003; Schmitz et al., 2004; 

Poulakakis et al., 2005; Austin & Arnold, 2006; Smith et al., 2007;). 
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1.3.2. Το γένος Chalcides 
     Το γένος Chalcides Laurenti, 1768, της οικογένειας Scincidae, αποτελείται 

από είδη που χαρακτηρίζονται από επίµηκες κυλινδρικό σώµα, υποπλασµένα 

ή απόντα άκρα και παρουσία ενός διάφανου δίσκου στο κάτω βλέφαρο 

(Schleich et al., 1996) (Εικόνα 1.3.5). 

 

 
Εικόνα 1.3.5. Ο χαρακτηριστικός διάφανος δίσκος στο κάτω βλέφαρο αρκετών οµάδων 
της οικογένειας Scincidae, µεταξύ των οποίων και του γένους Chalcides (Hutchinson, 
1993). 

      Η συστηµατική του γένους αυτού δεν µπορεί παρά να χαρακτηρισθεί 

προβληµατική. Πολλοί επιστήµονες έχουν κατά το παρελθόν αναθεωρήσει τη 

συστηµατική κατάταξη του. Χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης είναι η 

σύγχυση για το πόσα, και ποια ακριβώς είδη περιλαµβάνει το γένος αυτό, 

όπως επίσης και οι εξελικτικές µεταξύ τους σχέσεις. Ακόµα και σε εργασίες 

της τελευταίας δεκαετίας, ανάλογα µε το συγγραφέα, τα είδη αυτά εµφανίζεται 

να είναι 28 (Giovannotti et al., 2007), 18 (Caputo et al., 1995), 24 (Caputo et 

al., 1999), 19 (Brown & Pestano, 1998), 8 (Anderson, 1999). Στις επόµενες 

γραµµές θα προσπαθήσουµε περιληπτικά να κάνουµε µια ιστορική αναδροµή 

παρουσιάζοντας τις βασικότερες εργασίες που αφορούν στο τάξο αυτό. 

Εκτενέστερη περιγραφή των συστηµατικών αναθεωρήσεων θα γίνει στο 
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κεφάλαιο της Συζήτησης, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα και τα 

συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας.            

     Το 1839, οι Dumeril & Bibron, πρότειναν µια γενική ταξινόµηση του τάξου 

που σήµερα καλούµε Chalcides, µε βάση τον αριθµό των δακτύλων (Εικόνα 

1.3.6), ορίζοντας τα γένη Heteromeles, Seps και Gongylus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1.3.6. Γραφικές απεικονίσεις άκρων διαφόρων ειδών Scincidae, όπου φαίνεται 

ο βαθµός απώλειας των δακτύλων (Hutchinson, 1993). 

 

     Ο Boulenger (1887) συµπεριέλαβε για πρώτη φορά στο γένος Chalcides 

τα παρακάτω 9 είδη: C. bedriagai, C. lineatus, C. tridactylus, C. guentheri, C. 

mionecton, C. mauritanicus, C. sphenopsiformis, C. delislii και C. sepoides. 

     Ο Doumergue (1901) αναθεώρησε τα γένη των Dumeril & Bibron, και το 

1960, οι Pasteur & Bons επανέφεραν τα ονόµατα Heteromeles και Sphenops, 

ορίζοντας το Heteromeles υπογένος του Chalcides και το Sphenops ως 

ξεχωριστό γένος. 
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     Ο Pasteur (1981) εγκατέλειψε τελικά το υπογένος Heteromeles, όπως 

επίσης και το υπογένος Gongylus και οµαδοποίησε τα είδη του γένους αυτού 

(16 είδη αναγνωρίζονται στη συγκεκριµένη εργασία) σε 5 οµάδες ειδών, µε 

βάση το ποσοστό της επιµήκυνσης του σώµατος και της απώλειας των 

άκρων. Οι οµάδες του Pasteur (1981) ήταν: thierryi, mionecton, mauritanicus, 

chalcides και ocellatus. Η εργασία αυτή του Pasteur (1981) έχει για πολλούς 

επιστήµονες κοµβική σηµασία για τη µελέτη του γένους Chalcides, και 

ακολουθούν τη συστηµατική και την ονοµατολογία που προτείνει. 

     Κάποιοι µελετητές, πριν αλλά και µετά την εργασία του Pasteur (1981), 

στράφηκαν προς τη µελέτη του αριθµού και της µορφής των χρωµοσωµάτων, 

όπως επίσης και της δοµής της ετεροχρωµατίνης και του οργανωτή του 

πυρηνίσκου, για να πάρουν απαντήσεις όσον αφορά στις φυλογενετικές 

σχέσεις των ειδών του Chalcides (Vegni & Talluri, 1968; Dallai & Talluri, 1969; 

De Smet, 1981; Cano et al., 1985 ; Caputo & Odierna, 1991, 1992).    

     Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα τους, µπορούµε να 

πούµε ότι όλα τα είδη του γένους Chalcides, που έχουν καρυοτυπηθεί, καθώς 

και τα είδη του γένους Sphenops, παρουσιάζουν τον ίδιο αριθµό 

χρωµοσωµάτων, 2n=28. Αυτό αποτελεί ένδειξη της µονοφυλετικότητας της 

παραπάνω οµάδας taxa. 

     Με τη χρήση αλλοενζύµων, οι Caputo et al. (1999), διερεύνησαν τις 

φυλογενετικές σχέσεις του γένους Chalcides, καταλήγοντας στο κλαδόγραµµα 

της Εικόνας 1.3.7., στο οποίο το C. ocellatus σχηµατίζει ένα ξεχωριστό κλάδο 

(Α).  
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Εικόνα 1.3.7. Το κλαδόγραµµα των φυλογενετικών σχέσεων ανάµεσα σε είδη του 
γένους Chalcides, µε τη χρήση αλλοενζύµων (Caputo et al., 1999). 
 

     Μια σειρά από µοριακές µελέτες έχει επικεντρωθεί στη φυλογεωγραφία 

των ειδών C. viridanus, C. sexlineatus και C. simonyi (πρόκειται για το 

Chalcides polylepis occidentalis Steindachner, 1900, που ο Pasteur, το 1988, 

ανήγαγε στο επίπεδο του είδους) στο αρχιπέλαγος των Κανάριων νήσων 

(Brown & Pestano, 1998; Pestano & Brown, 1999; Brown et al., 2000). 

     Επίσης, οι Giovannotti et al. (2007), µε µοριακές τεχνικές, εκτίµησαν τις 

φυλογενετικές σχέσεις ανάµεσα σε πληθυσµούς του είδους C. chalcides της 

Ιταλίας, Σικελίας, Σαρδηνίας και Τυνησίας και προτείνουν ένα 

φυλογεωγραφικό σενάριο για τον εποικισµό της Ιταλικής χερσονήσου από τη 

βόρεια Αφρική. Αξιοσηµείωτη είναι η πολύ χαµηλή διαφοροποίηση των 

πληθυσµών της Σαρδηνίας και της Τυνησίας, που οι µελετητές ερµηνεύουν µε 

πρόσφατη µεταφορά του είδους στη Σαρδηνία µε τη βοήθεια ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων.   

     Όπως αναφέραµε και παραπάνω, υποδεικνύοντας τα ταξινοµικά 

προβλήµατα ολόκληρης της οικογένειας Scincidae, τα µοριακά δεδοµένα 

συνηγορούν επίσης στην παραφυλετικότητα του Chalcides καθώς το 
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Sphenops εµφανίζεται µέσα στον κλάδο των Chalcides (Brandley et al., 

2005). 

     Μια εργασία των Caputo & Lanza (1992) καταργεί το είδος Chalcides 

moseri, που είχε περιγραφεί από τη Σαντορίνη. Πρόκειται στην 

πραγµατικότητα για το είδος Sphenops sphenopsiformis, και η «εµφάνιση» 

του στο νησί του Αιγαίου αποδίδεται από τους συγγραφείς σε λανθασµένη 

ετικέτα. 

     Προφανώς το γένος Chalcides παρουσιάζει µια πολύπλοκη ταξινοµική. Οι 

Mateo et al. (1995) προσπάθησαν να ξεκαθαρίσουν µε κάποιο τρόπο την 

εικόνα, χωρίζοντας µε τη σειρά τους τα είδη σε οµάδες, κυρίως µε βάση τον 

αριθµό των δακτύλων αλλά και άλλους µορφολογικούς χαρακτήρες, όπως το 

χρωµατικό πρότυπο ή το άνοιγµα του αυτιού. Στην εργασία τους αυτή, 

αναγνωρίζουν τα «καλά», όπως τα χαρακτηρίζουν, είδη και θεωρούν ότι 

κάποια στοιχειά παραµένουν αµφιλεγόµενα, κυρίως λόγω της αµφιβολίας 

γύρω από τους µορφολογικούς χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για την 

αναγνώριση των ειδών αυτής της οµάδας (Caputo & Mellado, 1992; Schleich, 

1996).  

     Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι η ταξινοµική κατάσταση του γένους 

Chalcides συνεχίζει να είναι συγκεχυµένη, αλλά όχι όσο ήταν στο πρόσφατο 

παρελθόν. Η ανάγκη για την εφαρµογή µοριακών µεθόδων είναι µάλλον 

επιτακτική για να διαφωτίσει τις φυλογενετικές σχέσεις των αντιπροσώπων 

του γένους (Greenbaum et al., 2006). Τα είδη που πλέον αναγνωρίζονται, 

χωρίς να είναι σαφείς οι µεταξύ τους σχέσεις, παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1.3.5 (εκτός του είδους C. ocellatus που αναλύεται διεξοδικότερα παρακάτω) 

και στην Εικόνα 1.3.8. παρουσιάζονται οι φωτογραφίες χαρακτηριστικών 

αντιπροσώπων. 
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Πίνακας 1.3.5. Τα είδη του γένους Chalcides και οι περιοχές εξάπλωσης τους. Το 
Sphenops αναγνωρίζετια ακόµα ως ξεχωριστό γένος. (Cox et al., 2006). 

Είδος & 
Περιοχή 

εξάπλωσης 

Χάρτης κατανοµής Είδος & 
Περιοχή 

εξάπλωσης 

Χάρτης κατανοµής 

C. bedriagai  
Boscá, 1880 

 

Πορτογαλία, 

Ισπανία 

 

C. guentheri 

 Boulenger, 1887 

 

Ισραήλ, Ιορδανία, 

Λίβανος, Συρία 

 

C. chalcides  
Linnaeus, 1758 

 

Αλγερία 

Τυνησία 

Λιβύη 

Ιταλία 

Σαρδηνία 

Σικελία 

C. lanzai  
Pasteur, 1967 

 

Μαρόκο 

C. colosii  

Lanza, 1957 

 

Μαρόκο 

C. manueli  
Hediger, 1935 

 

Μαρόκο 
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C. ebneri 

 Werner, 1931 

 

Μαρόκο 

C. mauritanicus 
Duméril & Bibron, 

1839 

 

Μαρόκο 

Αλγερία 

C. mertensi 
 Klausewitz, 

1954 

 

Αλγερία 

Τυνησία 

C. minutus  
Caputo, 1993 

 

Μαρόκο, Αλγερία 

C. mionecton 

Boettger, 1874 

 

Μαρόκο 

C. montanus  
Werner, 1931 

 

Μαρόκο 

C. parallelus 
Doumergue, 

1901 

 

Μαρόκο 

Αλγερία 

C. polylepis  
Boulenger, 1890 

 

Μαρόκο  

∆. Σαχάρα 
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C. 

pseudostriatus 
 Caputo, 1993 

 

Μαρόκο 

C. ragazzii  
Boulenger, 1890 

 

Αλγερία, 

Ερυθραία, 

Αιθιοπία, 

Νίγηρας, Κένυα, 

Σοµαλία 

 

*προφανώς 

εννοεί και το C. 

bottegi που πλέον 

είναι ξεχωριστό 

είδος 

C. sexlineatus  

Steindachner, 

1891 

 

Gran Canaria 

(Ισπανία) 

C. simonyi  
Steindachner, 

1891 

 

Fuerteventura, 

Lanzarote, Lobos 

(Κανάρια νησιά -  

Ισπανία) 

C. striatus 

Cuvier, 1829 

 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Γαλλία  

Ιταλία 

C. viridanus  
Gravenhorst, 

1851 

 

Tenerife, 

La Gomera,  

El Hierro,  

(Κανάρια νησιά -  

Ισπανία) 
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Εικόνα 1.3.8. Φωτογραφίες αντιπροσώπων των 
ειδών Chalcides: 
A. C. chalcides, B. C. striatus, C. C. guentheri,  
D. C. mauritanicus, E. C. mionecton,  
F. C. sexlineatus, G. C. ebneri, H. C. ragazzii,  
I. C. bedriagai, J. C. viridanus, K. C. simonyi,  
L. C. bottegi, M. C. colosii, N. C. manueli,  
O. C. minutus, P. C. montanus, Q. C. parallelus,  
R. C. polylepis, S. C. ocellatus, T. C. pseudostriatus  
U. C. (Sphenops) boulengeri,  
V. C. (Sphenops) sphenopsiformis 
W. C. (Sphenops) delislei 
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1.3.3. Το είδος Chalcides ocellatus 
 

Γεωγραφική κατανοµή 

     Μέσα στο γένος Chalcides, το είδος C. ocellatus (Forskal 1775), είναι αυτό 

που χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη γεωγραφική εξάπλωση. Εκτείνεται από 

το νοτιοδυτικό Μαρόκο (έχει αναφερθεί και από µια περιοχή της Μαυριτανίας), 

κατά µήκος των ακτών της βόρειας Αφρικής (Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος) 

αλλά και της ανατολικής Αφρικής (Αίγυπτος, Σουδάν, Ερυθραία, Σοµαλία). Στην 

Αφρικανική Ήπειρο φαίνεται να εξαπλώνεται και κατά µήκος του ποταµού Νείλου 

(Αίγυπτος, Σουδάν) και έχει βρεθεί σε ορισµένες περιοχές της ανατολικής 

Σαχάρας. Η εξάπλωση του συνεχίζεται και στην Ασία: στα µεν ανατολικά κατά 

µήκος των ακτών της Αραβικής χερσονήσου (Σαουδική Αραβία, Υεµένη, Οµάν, 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ), στις ακτές του Ιράκ, Ιράν, 

Τουρκµενιστάν µέχρι και το Πακιστάν, και στα δε βόρεια, πάλι ακολουθώντας την 

ακτογραµµή σε Ιορδανία, Λίβανο, Ισραήλ, Συρία και νότια Τουρκία. Τέλος, στην 

Ευρώπη βρίσκεται στη Σικελία, Σαρδηνία και κάποια µικρά νησιά της Ιταλίας 

(Linosa, Lampiona και Conigli), στη Νάπολη (ανθρωποµεταφορά), στη Μάλτα, 

στο αρχιπελαγος των Chafarinas (Ισπανία) απέναντι από τις βόρειες ακτές του 

Μαρόκου, στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Κρήτη, Ρόδο, Κάρπαθο, Χίο, Νίσυρο, 

Κέα, Εύβοια, Αττική, ενώ έχει αναφερθεί και από την Πάτρα και την Πρέβεζα) 

(Εικόνα 1.3.9) (Bons & Geniez, 1996; Schleich et al., 1996; Cox et al., 2006).  
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Εικόνα 1.3.9. Χάρτης κατανοµής του C. ocellatus (επεξεργασµένο από Mateo et al., 1995). 
 

Μορφολογία 
     Η προέλευση του ονόµατος “ocellatus” είναι από τη λέξη “ocellus” (λατινικά 

υποκοριστικό του oculus = οφθαλµικός) που χαρακτηρίζει τις ραχιαίες φολίδες 

του ζώου, κάποιες από τις οποίες δηµιουργούν σχηµατισµούς που µοιάζουν µε 

µάτια (ocelli = οµατίδια) (Εικόνα 1.3.10). 
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     Πρόκειται για ένα µεσαίου µεγέθους µέλος της οικογένειας Scincidae, αν και 

από τους µεγαλύτερους αντιπροσώπους του γένους του (Mateo et al., 1995; 

Bons & Geniez, 1996; Schleich et al., 1996). Οι µέσες τιµές SVL είναι 130 µε 140 

mm στο υποείδος C. o. ocellatus και 170mm στο υποείδος C. o. tiligugu 

(Boulenger, 1890). Το ολικό µήκος φτάνει τα 300mm. Το µήκος της ουράς είναι 

περίπου ίσο ή λίγο µικρότερο από το SVL. Έχει καλά αναπτυγµένα 

πενταδάκτυλα άνω και κάτω άκρα και κυλινδρικό σώµα (Εικόνα 1.3.11). 

     Οι σειρές των φολίδων στο µέσο του σώµατος κυµαίνονται από 26 (28) έως 

32 (33) και χρησιµοποιούνται ως γνώρισµα για τον προσδιορισµό των υποειδών. 

     Γενικά, χαρακτηρίζονται από γυαλιστερή εµφάνιση, όπως και όλοι οι 

αντιπρόσωποι του γένους Chalcides. Από αυτό το χαρακτηριστικό τους πήραν 

και το όνοµα τους, από τη λέξη «χαλκός». Το χρώµα του είναι ανοικτό 

κιτρινοπράσινο έως καφεκίτρινο. Στην Κυρηναϊκή (Λιβύη) εµφανίζονται και 

καφεκόκκινες έως γκριζωπές µορφές. Εξάλλου, έχουν βρεθεί ελάχιστα 

µελανιστικά δείγµατα από το Αρχιπέλαγος Galita. Τα οµατίδια είναι γενικώς 

ακανόνιστα, εκτός από τη ραχιαία περιοχή όπου σχηµατίζουν πρότυπα τα οποία 

σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ανοιχτόχρωµων ή σκουρόχρωµων επιµηκών 

λωρίδων, είναι τυπικά για τον προσδιορισµό υποειδών (Schleich et al., 1996).  

 

 
.  

Εικόνα 1.3.10. Τα χαρακτηριστικά 
οµατίδια στη ραχιαία πλευρά του C. 
ocellatus. 
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Οικολογία 

     Το είδος αυτό βρίσκεται σε αφθονία και σχετικά ανεξάρτητα από τον τύπο του 

εδάφους, αλλά χρειάζεται κάποιου είδους φυτική κάλυψη και ηλιακή έκθεση. 

Πολύ συχνά το συναντάµε σε καλλιεργούµενα εδάφη, όπως επίσης σε δάση, 

µεσογειακή χαµηλή βλάστηση, περιοχές µε βλάστηση σε αµµώδεις ακτές, 

κήπους σπιτιών, χωριά ακόµα και πόλεις, εγκαταλελειµµένα κτίρια, οάσεις µε 

φοίνικες. Βρίσκει καταφύγιο σε ρωγµές τοίχων και ξηρό χώµα, κάτω από ρίζες 

δέντρων ή πέτρες. Σε αντίθεση µε άλλα Scincidae δεν βρίσκεται ποτέ σε 

περιοχές που έχουν αποκλειστικά άµµο. Μπορεί να βρεθεί στο επίπεδο της 

θάλασσας αλλά και σε µεγάλα υψόµετρα (µέχρι 2500m) (Schneider, 1981; 

Schleich et al., 1996; Baha El Din, 2006).  

     Αποφεύγει τη ζέστη κατά το µέσο της ηµέρας ενώ έχουν σηµειωθεί και 

περιπτώσεις που είναι νυκτόβιο (Gauthier, 1967). Στην Κυρηναϊκή παραµένουν 

δραστήρια ακόµα και τις πιο ζεστές ώρες της ηµέρας, ακόµα και τον Ιούνιο ή τον 

Ιούλιο.  Η θερµοκρασία δραστηριότητας του είναι  280 µε 370  C.  

     Κατά τη διάρκεια του έτους η δραστηριότητα τους κορυφώνεται από τον 

Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. ∆είγµατα που βρίσκονται σε χειµέρια νάρκη έχουν 

Εικόνα 1.3.11. Ένας χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος C. ocellatus:  
διακρίνονται τα οµατίδια στη ράχη και τα ανεπτυγµένα 5δάκτυλα άκρα. 
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βρεθεί σε βάθος 10 έως 50cm. Είναι πολύ θερµόφιλο και προτιµά ανοικτό πεδίο 

για ηλιακή έκθεση και πυκνή βλάστηση για να κρυφτεί.  

 

∆ιατροφή 

    Είναι ενεργητικοί θηρευτές µικρών (σαλιγκάρια, ισόποδα, αράχνες, µυρµήγκια, 

τερµίτες, κολεόπτερα, προνύµφες εντόµων, γρύλοι) ή µεγαλύτερων θηραµάτων 

(σαύρες ακόµα και του ίδιου είδους – σε αιχµαλωσία µπορεί να τραφούν µε τα 

µικρά τους), ενώ µπορούν να τραφούν και µε φυτικές ύλες. 

     Αποτελούν θηράµατα άλλων θηρευτών αλλά είναι εξαιρετικά κρυπτικά και 

ευκίνητα. 

 

Αναπαραγωγή 

     Όλα τα είδη του γένους Chalcides είναι ζωοτόκα και αποτελούν σε πολλές 

εργασίες αντικείµενο µελέτης του φαινοµένου της ζωοτοκίας σε µη θηλαστικά 

ζώα (βιβλιογραφία σε Corso et al., 2000).  

     Το Chalcides ocellatus είναι µια ζωοτόκος σαύρα που γεννά 2-20 νεογνά 

(συνήθως 4-8) στο τέλος του καλοκαιριού (Αύγουστος) (Corso et al., 2000). 

Εκτός από τη µεγάλη ποσότητα λεκίθου των ωοκυττάρων, η εµβρυική θρέψη 

υποστηρίζεται και µε πλακουντοτροφία  (Corso et al., 1994), που κάνει το 

φαινόµενο πιο ενδιαφέρον προς τους µελετητές. Η αναπαραγωγική ωρίµανση 

γίνεται περίπου στο 3ο έτος ηλικίας, και η κύηση διαρκεί 6 εβδοµάδες µε 3 µήνες. 

 

Υποείδη 

     Από τα πολλά υποείδη που έχουν κατά καιρούς χαρακτηρισθεί, πολλά έχουν 

µεταφερθεί στο επίπεδο του είδους ή θεωρούνται πλέον υποείδη άλλων ειδών 

του γένους. Η αναγνώριση τους γίνεται µε βάση τον αριθµό των φολίδων στο 

µέσο του σώµατος, την ύπαρξη ραχιαίων επιµηκών ανοιχτόχρωµων λωρίδων και 

το γενικότερο χρωµατικό πρότυπο. Τα υποείδη που σήµερα είναι αποδεκτά, αν 

και όχι σε όλες τις περιπτώσεις, φαίνονται στον Πίνακα 1.3.6., ενώ η γεωγραφική 

κατανοµή τους παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.3.12. 
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     O Baha El Din (2006) θεωρεί ότι υπάρχει µια ακόµα µορφή του C. ocellatus 

στην νότια περιοχή της κοιλάδας του Νείλου και σε κάποιες οάσεις της 

Αιγυπτιακής Σαχάρας (οάσεις Kharga, Dakhla και Gebel Elba). Ο Anderson 

(1898) παρατήρησε στην κοιλάδα του Νείλου, άτοµα που διέφεραν από τα τυπικά 

C. ocellatus επειδή είχαν ανοιχτόχρωµες ραχιαίες επιµήκεις λωρίδες, µειωµένο 

αριθµό ραχιαίων ocelli και λιγότερες φολίδες στο µέσο του σώµατος (26-28). 

Έδωσε σε αυτόν τον πληθυσµό την ονοµασία C. ocellatus humilis. Άτοµα αυτού 

του υποείδους συνυπάρχουν µε άτοµα C. o. ocellatus στη νότια κοιλάδα του 

Νείλου και στην Ερυθρά θάλασσα, καθώς και στο Σουδάν (Anderson, 1898; 

Baha El Din, 2006) αλλά και µε άτοµα C.  o. ocellatus και C. ragazzii στην 

Ερυθραία (Boulenger, 1896; Anderson, 1898). O Baha El Din (2006) αναφέρεται 

στο υποείδος αυτό ως ένα ξεχωριστό είδος (C. humilis) και, περιγράφοντας τη 

µορφολογία του, αναφέρει ότι φέρει µια σκούρα λωρίδα από την περιοχή του 

µατιού ως τα πρόσθια άκρα.  
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Πίνακας 1.3.6. Τα υποείδη του C. ocellatus και µερικά στοιχεία της εξάπλωσης και της 
µορφολογίας τους (Mateo et al., 1995; Bons & Geniez, 1996) 

Υποείδος Περιοχή 
εξάπλωσης 

Αριθµός φολίδων 
µέσο του σώµατος 

Χρωµατικό 
πρότυπο 

Σχόλια 

C. o. ocellatus 
Forsskal 1775 

Ακτές βόρειας 
Αφρικής, Μέσης 

Ανατολής, Τουρκίας, 
Ελλάδα. 

 
Ανατολική Μεσόγειος 

<31 (συνήθως 28 
αλλά 26, 27 ή και 

30) 

Καλά 
σχηµατισµένα 
οµατίδια & 

απούσες ή πολύ 
αχνές ραχιαίες 

λωρίδες 

Στην Ελλάδα 
έχουν βρεθεί 

µορφές µε αχνές 
ραχιαίες λωρίδες, 

µια σκούρα 
γραµµή στα 

πλάγια, αλλά 28 
φολίδες 

C. o. tiligugu 
Gmelin 1788 

Κεντρική & ∆υτική 
Μεσόγειος 

30 ή 32 
(περισσότερες από 

του ocellatus) 

Ραχιαίες λωρίδες, 
µία φαρδιά 

σκούρα λωρίδα 
σε κάθε πλευρά 
µε οµατίδια και 
πίλος (pileus) µε 
µαύρα στίγµατα, 

ειδικά στα 
αρσενικά 

 

C. o. subtypicus 
Werner 1931 

Βορειοανατολικό 
Μαρόκο & δυτική 

Αλγερία 

30 ή 32 Ενδιάµεσοι 
χαρακτήρες 
ocellatus & 

tiligugu: ραχιαίες 
λωρίδες, σκούρες 

λωρίδες στα 
πλάγια, πίλος µε 
αχνά στίγµατα  

Καταλαµβάνει 
γεωγραφική ζώνη 
µεταξύ ocellatus 

& tiligugu 

C. o. zavattarii 
Lanza 1954 

Νησιά Lampedusa, 
Conigli &  Lampione 

28-32 
Συνήθως 30 

Σχεδόν όµοιο είτε 
µε tiligugu είτε µε 

subtypicus 

Μπορεί να 
θεωρηθεί 

ενδιάµεση µορφή 
των tiligugu & 

subtypicus 
C. o. linosae 

Boulenger 1920 
Νήσος Linosa 30-32 Σχεδόν όµοιο µε 

tiligugu 
Μπορεί να 

θεωρηθεί πολύ 
συγγενικό µε το 

tiligugu 
C. o. tassiliensis 

Angel 1936 
Κεντρική Σαχάρα - Ραχιαίες λωρίδες 

που διακόπτονται 
στο τέλος της 

ράχης 
Κιτρινωπή ουρά 

Έχει περιγραφεί 
µε βάση 4 άτοµα 
που βρέθηκαν 
στις περιοχές 

Djanet & Tamrit 
(Angel, 1936) 

C. o. sacchii 
Lanza 1954 

Σοµαλία - Μελανιστικό Έχει περιγραφεί 
µε βάση 3 άτοµα 
που βρέθηκαν 
στον ποταµό 

Giuba 
(Lanza,1954) 
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Εικόνα 1.3.12. Η γεωγραφική κατανοµή των υποειδών του είδους C. ocellatus (subtypicus, 
tiligugu, ocellatus, linosae, zavattarii) (επεξεργασµένο από Mateo et al., 1995; Schleich et 
al., 1995; Bons & Geniez, 1996). 

 

          Τα χρωµατικά πρότυπα και χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι των βασικών 

υποειδών ocellatus, tiligugu και subtypicus, παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1.3.13. Τα χρωµατικά πρότυπα και χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι των βασικών 
υποειδών: A. ocellatus, B. subtypicus, C. tiligugu. Στην εικόνα D το «είδος» humilis από 
Baha El Din (2006). Τα χρωµατικά πρότυπα από Schleich et al. (1996). 
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Άλλα στοιχεία για το Chalcides ocellatus 

     Όπως αναφέραµε η ονοµασία Chalcides, προέρχεται από τη λέξη «χαλκός». 

Φαίνεται ότι ο πρώτος που χρησιµοποίησε αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσει 

τέτοιας µορφολογίας ζώα, ήταν ο Αριστοτέλης στο έργο του «Περί Ζώων» το 343 

π.Χ.. Συγκεκριµένα, αναφερόµενος σε ασθένειες των αλόγων µας λέει: 

 

«Η cicigna, που καλείται από κάποιους χαλκίς και από άλλους ζυγνίς, 

προκαλεί το θάνατο µε το δάγκωµα της ή, σε κάθε περίπτωση, έντονο 

πόνο. Είναι σαν µικρή σαύρα, µε το χρώµα του τυφλού φιδιού…» 

 

    Η λέξη cicigna, που αργότερα χρησιµοποιήθηκε για την ονοµατολογία του C. 

chalcides, χρησιµοποιήθηκε από τον Πλίνιο, ο οποίος διάβασε και µετέφρασε τα 

κείµενα του Αριστοτέλη. Πολλά από τα είδη που περιγράφει στο κείµενο του ο 

Αριστοτέλης είναι είδη του ανατολικού Αιγαίου, καθώς έζησε για πολλά χρόνια 

στη Λέσβο και στη Μικρά Ασία.  Περιγράφει, όµως και είδη που δεν υπήρξαν 

ποτέ στην ευρύτερη περιοχή. Είναι µάλλον δύσκολο να πιστέψουµε ότι ο 

Αριστοτέλης αναφερόταν στο C. ocellatus, καθώς δεν ταιριάζει τόσο στις 

περιγραφές, µε εξαίρεση το χάλκινο γυαλιστερό παρουσιαστικό. Το C. chalcides 

είναι πιο πιθανό, και σε κάθε περίπτωση κάποιο µέλος της οικογένειας Scincidae. 

     Από το κείµενο µπορούµε να καταλάβουµε ότι υπήρχε η πεποίθηση πως το 

συγκεκριµένο ζώο ήταν δηλητηριώδες. Η «κακή» φήµη συνέχισε να ακολουθεί το 

ζώο και αργότερα. ∆εν είναι τυχαία η ονοµασία “Seps” που χρησιµοποιήθηκε το 

18ο αιώνα για να περιγράψει µέλη του γένους Chalcides και που προέρχεται από 

τη λέξη «σήψη», εξαιτίας της φήµης ότι το τσίµπηµα του ζώου προκαλούσε σήψη 

της σάρκας λόγω του ισχυρού δηλητήριου (Schleich et al., 1996).  Η φήµη του 

συνεχίζει ακόµα και σήµερα. Στην περιοχή της Κρήτης θεωρείται δηλητηριώδες 

(αν και δεν είναι σαφές αν το δηλητήριο βρίσκεται στην ουρά ή στο δάγκωµα). Οι 

αναφορές είναι συχνές σε µαντινάδες και διηγήµατα: 
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«Έπαε, µου 'λεγε ο παππούς µου όταν περνούσαµε από το χαλασµένο 

σπίτι, εκάθουντονε, τα παλιά τα χρόνια µια φαµελιά. Μιαν αργατινή, ετσά 

που εµαγέρευγε σκιουφιχτά µακαρούνια στο φως του λύχνου η νοικοκερά, 

δεν επήρε είδηση πως ήπεσε στο τσικάλι ένα λιακόνι και τσι φαρµάκωσε… 

κιανείς, από το αντρόϋνο, τα κοπέλια, τσι παπουδολαλάδες δεν 

εγλύτωσε…» 

 

Μανώλη Μαστορογιαννάκη στο βιβλίο του "Ζορµπάδες" 

 

 
«Τσι πεθεράς µου εδάγκωσε το πόδα ένα λιακόνι  

και το λιακόνι εψόφησε κι εκείνη ζεί ακόµη!» 
 

Κρητική µαντινάδα 

 

 

 

«Αν σε δαγκάσει από το στόµα, γύρευε γιατρό και στρώµα 

Αν σε δαγκάσει απ’ την ουρά καδελέτο και παπά…» 

 

Κρητική µαντινάδα 

 

      

Μερικές από τις κοινές ονοµασίες του C. ocellatus είναι οι  παρακάτω: 

 

• Eyed ή Ocellated Skink (Αγγλία) 

• Gefleckter Walzenskink (Γερµανία)  

• Seps ocellé (Γαλλία) 

• Gongilo (Ιταλία) 

• Λιακόνι (Ελλάδα)  

• Benekli kertenkele (Τουρκία) 
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• Xaħmet l-art (Μάλτα) 

• Dasasa ή Lhssa (Αλγερία) 

• Reddaeeh (Λιβύη) 

• Dafan abu ‘uwaynat (Αραβικά) 

• Γλιάστρα (Κύπρος) 
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1.4. Σκοπός της Εργασίας 
 

     Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να προσεγγιστούν και να 

διασαφηνιστούν οι φυλογενετικές σχέσεις των οργανισµών µε τη βοήθεια των 

µοριακών τεχνικών και τη χρήση γενετικών δεδοµένων. Τα νέα δεδοµένα που 

έρχονται από το χώρο της µοριακής φυλογένεσης έρχονται να συνδυαστούν µε 

αυτά της µορφοµετρίας, παλαιοντολογίας, βιογεωγραφίας και άλλων κλάδων για 

να δώσουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την εξελικτική διαδροµή που έχει 

ακολουθήσει ο οργανισµός που µελετάµε κάθε φορά. Η αναθεώρηση των 

εξελικτικών σχέσεων πολύ συχνά οδηγεί και σε αλλαγές της συστηµατικής των 

οργανισµών, ενώ η προσέγγιση της φυλογεωγραφίας τους πλέον βασίζεται 

κυρίως στα µοριακά δεδοµένα. 

     Με τη συµβολή και των νέων µεθόδων, επιστήµονες σε όλο τον κόσµο 

προσπαθούν να αποκτήσουν µια καλύτερη εικόνα για τις εξελικτικές σχέσεις 

ανάµεσα στους οργανισµούς που µελετούν. Κάθε ένας από αυτούς έχει στα χέρια 

του ένα κοµµάτι από το παζλ που συνθέτει την εικόνα της βιοποικιλότητας στη 

Γη.  

     Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι φυλογενετικές σχέσεις των Μεσογειακών 

πληθυσµών του είδους C. ocellatus. Όπως αναφέραµε, το είδος αυτό εµφανίζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της µεγάλης περιοχής εξάπλωσης του και της 

ιδιαιτερότητας του να «ακολουθεί» τον άνθρωπο. Η συστηµατική του γένους και 

της οικογένειας στην οποία ανήκει είναι σαφώς προβληµατική.   

     Αυτή η εργασία αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των 

φυλογενετικών σχέσεων των πληθυσµών του είδους µε µοριακές τεχνικές. Όπως 

σε κάθε επιστηµονική ερευνητική δουλειά, αναµένουµε ότι τα ερωτήµατα που θα 

γεννηθούν µπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που θα απαντηθούν. Μερικά 

από αυτά τα ερωτήµατα είναι: 

• Ποιες είναι οι φυλογενετικές σχέσεις ανάµεσα στους πληθυσµούς του C. 

ocellatus, και αν αυτές εµφανίζουν κάποια σχέση µε τη γεωγραφική απόσταση 

τους. 
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• Ποιο είναι το φυλογεωγραφικό πρότυπο που έδωσε τη σηµερινή 

γεωγραφική κατανοµή του C. ocellatus. 

• Ποια είναι η συσχέτιση της γενετικής διαφοροποίησης των πληθυσµών ή 

των ατόµων µε τη µορφολογική. 

• Αν η µορφολογικές διαφορές που καθορίζουν το διαχωρισµό σε υποείδη 

αντικατοπτρίζονται και στο µοριακό επίπεδο. 

• Αν υπάρχουν σαφή µοριακά δεδοµένα που να οδηγούν σε ταξινοµικές 

αναθεωρήσεις. 
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22..  ΥΥλλιικκάά  κκααιι  ΜΜέέθθοοδδοοιι  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΣυυλλλλοογγήή  ττωωνν  ∆∆εειιγγµµάάττωωνν  
  

ΠΠεειιρρααµµααττιικκήή  ΠΠοορρεείίαα  
  

ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα  ττωωνν  ααλλλληηλλοουυχχιιώώνν  
  

ΦΦυυλλοογγεεννεεττιικκέέςς  ααννααλλύύσσεειιςς  
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2.1. Συλλογή δειγµάτων 
 

     Η επιλογή των δειγµάτων που συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα εργασία 

έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπευθεί όσον το δυνατόν καλύτερα η 

περιοχή µελέτης, δηλαδή το Μεσογειακό τµήµα της περιοχής εξάπλωσης του C. 

ocellatus, αλλά και να καλυφθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

ενδοπληθυσµιακή και διαπληθυσµιακή γενετική ποικιλότητα του εξεταζόµενου 

είδους. Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν, βρίσκονται αποθηκευµένα στις 

συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και 

συλλέχθηκαν ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια των αποστολών των 

ερευνητών του Μουσείου. Στη µελέτη αυτή συµπεριλήφθηκε και ένα δείγµα που 

συλλέχθηκε από τον David Donnaire και κατατέθηκε στις συλλογές του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας (δείγµα 85 – Μαρόκο). Εξάλλου, στις τελικές αναλύσεις 

συµπεριλήφθηκαν και αλληλουχίες από τη βάση µοριακών δεδοµένων 

(GenBank) του διαδικτύου NCBI (National Center of Biotechnology Information) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

     Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν, η περιοχή και η ηµεροµηνία συλλογής 

τους, ο κωδικός της µουσειακής συλλογής και τα ονόµατα των συλλεκτών 

εµφανίζονται στο Παράρτηµα Ι. Στον πίνακα 2.1.1 φαίνεται συνοπτικά ο αριθµός 

των δειγµάτων και η ευρύτερη περιοχή προέλευσής τους, ενώ στην Εικόνα 2.1.1 

φαίνεται η γεωγραφική εξάπλωση του είδους C. ocellatus στη Μεσόγειο και οι 

περιοχές δειγµατοληψίας.  

     Τα δείγµατα συλλέγονται κυρίως µε το χέρι ή µε σκόπευση του ζώου στην 

περιοχή του κεφαλιού, χτύπηµα µε λαστιχάκι και συλλογή µε το χέρι. Μετά τη 

θανάτωση τους (συνήθως µε ψύξη), συντηρούνται σε αιθανόλη 95%, σε γυάλινα 

δοχεία. 
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Πίνακας 2.1.1. Οι κωδικοί αριθµοί των δειγµάτων, το είδος στο οποίο ανήκουν, η ευρύτερη 
περιοχή προέλευσης τους και ο αριθµός των δειγµάτων από κάθε περιοχή. Οι 
αλληλουχίες που πάρθηκαν από το διαδίκτυο χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία των 
Brandley et al. (2005).   

A/A Είδος  Ευρύτερη περιοχή 
προέλευσης 

Αριθµός ατόµων

3-8, 10, 12, 14-17, 127-130 C. ocellatus Λιβύη 16 
21-26 C. ocellatus Αίγυπτος 6 

27 C. ocellatus Σικελία 1 
28, 85 C. ocellatus Τυνησία 2 
33, 36 C. ocellatus Νίσυρος 2 

67, 71, 73, 75, 77 C. ocellatus Κρήτη 5 
43 C. ocellatus Αττική 1 

46-47, 50, 52-53 C. ocellatus Συρία 5 
55-57, 59-61, 65, 66 C. ocellatus Κύπρος 8 

39, 40 C. ocellatus Στουρονήσια 2 
80,135 (ΑΥ649187)  C. mionecton Μαρόκο 2 

86, 87 C. montanus Μαρόκο 2 
136 (ΑΥ649189) C. polylepis Μαρόκο 1 
137 (ΑΥ649186) C. chalcides Γαλλία 1 

AY649217 Sphenops 
sphenopsiformis

Μαρόκο 1 

AY649216 Sphenops 
boulengeri 

Μαυριτανία 1 

 

 
2.2. Πειραµατική πορεία 

     Η τυπική διαδικασία που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο µετά τη συλλογή των 

δειγµάτων, περιλάµβανε τα ακόλουθα στάδια:  

• Εξαγωγή ολικού γονιδιωµατικού DNA 

• Πολλαπλασιασµός τµήµατος του µιτοχονδριακού γονιδίου της πρώτης 

υποµονάδας της NADH δεϋδρογονάσης (ND1), µέσω της αλυσιδωτή 

αντίδρασης πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR)  

• Καθαρισµός του προϊόντος της PCR  

• Προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (Sequencing) 
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2.2.1. Εξαγωγή ολικού γονιδιώµατος 
     Για την εξαγωγή του ολικού DNA χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικές 

διαδικασίες. Αρχικά εφαρµόσθηκε το πρωτόκολλο των Holmes & Bonner µε 

πολλές τροποποιήσεις από τους Poulakakis et al. (2005). Για τα δείγµατα που 

φάνηκε ότι η ποιότητα και η ποσότητα του εξαγόµενου DNA δεν ήταν 

ικανοποιητική, καθώς και για τα δείγµατα που δεν ήταν «καλά» συντηρηµένα ή 

ήταν πολύ σηµαντικά (µικρή ποσότητα ιστού ή σηµαντική περιοχή 

εκπροσώπησης) εφαρµόσθηκε ειδικό πρωτόκολλο εξαγωγής µε τη χρήση σειράς 

αντιδραστηρίων (kit) (NucleoSpin Tissue) της εταιρείας MACHEREY - NAGEL.   

     Και στις δύο περιπτώσεις ο ιστός (µυς ή ήπαρ) αρχικά τοποθετείται σε 

σωληνάκι Eppendorf (1,5ml) και «ξεπλένεται» για 36 ώρες µε δ/µα Tris-HCl 

(0.1M), προκειµένου να αφαιρεθεί η αλκοόλη, η οποία είναι αναστολέας των 

ενζύµων που χρησιµοποιούνται σε ακόλουθα πειραµατικά βήµατα. Κατόπιν, ο 

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

που περιέχει κάποια απορρυπαντική ουσία, και στο οποίο έχει προστεθεί µικρή 

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

δράση του απορρυπαντικού και της πρωτεϊνάσης Κ προκαλεί ρήξη των 

µεµβρανών των κυττάρων. 

     Από εκεί και πέρα, µε τη µέθοδο Holmes & Bonner γίνεται διαδοχική χρήση 

υπέρκορου δ/τος NaCl (6Μ), χλωροφορµίου και ισοπροπανόλης και τελική 

κατακρήµνιση του DNA µε δ/µα αλκοόλης (70%), Όσον αφορά την εξαγωγή µε τη 

χρήση του kit, η εφαρµοζόµενη µέθοδος στηρίζεται στη δέσµευση του DNA σε 

µεµβράνη πυριτίου και στην ακόλουθη απελευθέρωση του µε τη βοήθεια δ/τος 

κατάλληλης ιοντικής ισχύος, προκειµένου να εξαχθεί η µεγαλύτερη δυνατή 

ποσότητα ολικού DNA στη µεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση. 

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

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

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

τάση 90Volt. 
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Από τη φωτογραφία που λαµβάνουµε (Εικόνα 

2.2.1), µε έκθεση του πηκτώµατος σε 

υπεριώδες φως, εκτιµάµε την ποσότητα και 

την ποιότητα του εξαγόµενου DNA. 

Ανεξάρτητα από την κατάσταση του DNA όλα 

τα δείγµατα χρησιµοποιήθηκαν στις επόµενες 

φάσεις της πειραµατικής πορείας. 

Εικόνα 2.1.1. Οι περιοχές δειγµατοληψίας 
της παρούσας εργασίας και η γεωγραφική 
εξάπλωση του C. ocellatus στην περιοχή 
της Μεσογείου. 
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Εικόνα 2.2.1. Φωτογραφία εξαγωγής DNA µετά από ηλεκτροφόρηση  
σε πήκτωµα αγαρόζης και έκθεση σε υπεριώδες φως. 

 

 
2.2.2. Πολλαπλασιασµός των γονιδίων στόχων µέσω της PCR 

 

Επιλογή του γονιδίου στόχου και µοριακοί σηµαντές 

Το γονίδιο που επιλέξαµε για την προσέγγιση των φυλογενετικών 

σχέσεων ανάµεσα σε πληθυσµούς του C. ocellatus αλλά και συγγενικών 

ειδών του, είναι το µιτοχονδριακό γονίδιο που κωδικοποιεί τη 1η υποµονάδα 

του ενζύµου NADH, ή αλλιώς το γονίδιο ND1 (Εικόνα 2.2.2). Το γονίδιο αυτό 

επιλέχθηκε κυρίως γιατί έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα σε άλλες φυλογενετικές 

αναλύσεις του ίδιου είδους ή συγγενικών ειδών (Brandley et al., 2005) ενώ 

αποτελεί ένα από τα σχετικά ταχέως εξελισσόµενα γονίδια του µιτοχονδριακού 

γονιδιώµατος.  

Προκειµένου να πολλαπλασιάσουµε τη συγκεκριµένη περιοχή του 

γονιδίου ND1, χρησιµοποιήσαµε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR), µία ενζυµική µέθοδος 

ενίσχυσης συγκεκριµένης ακολουθίας DNA, in vitro. Με τη διαδικασία αυτή 

µπορούµε, µέσα σε λίγες ώρες, να πάρουµε έναν πολύ µεγάλο αριθµό 

αντιγράφων της επιθυµητής ακολουθίας DNA, µε τη χρησιµοποίηση ειδικών 

ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών (primers) και της ειδικής θερµοάνοχης  

πολυµεράσης (Taq) του DNA. Οι δύο εκκινητές υβριδίζονται σε 

συµπληρωµατικές θέσεις των δύο αλυσίδων στα άκρα του υπό ενίσχυση 

τµήµατος DNA. 
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Εικόνα 2.2.2. Σχηµατική παράσταση του κυκλικού µορίου του µιτοχονδριακού DNA, 
όπου φαίνονται οι θέσεις των γενετικών τόπων. Σε κύκλο διακρίνεται το γονίδιο ND1 
(Alexeyev, 2004). 
 

     Η διαδικασία της PCR ξεκινά µε ένα στάδιο αρχικής αποδιάταξης (5 min), 

ενώ ακολουθούν 40 επαναλαµβανόµενοι κύκλοι αποδιάταξης (denaturation), 

υβριδοποίησης (annealing) και επιµήκυνσης (extension). Οι ακριβείς 

συνθήκες της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) που 

εφαρµόσθηκαν για τον πολλαπλασιασµό του γονιδίου στόχου, δίνονται στον 

Πίνακα 2.2.1 
     Για τον πολλαπλασιασµό του γενετικού τόπου που επιλέξαµε, 

χρησιµοποιήθηκε συγκεκριµένο ζευγάρι εκκινητών, που είχε στο παρελθόν 

χρησιµοποιηθεί από τους Brandley et al. (2005) και τους Schmitz et al. (2005) 

σε εργασίες τους για τη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων ανάµεσα σε 

αντιπροσώπους της οικογένειας Scincidae. Οι αλληλουχίες των εκκινητών και 

το µέγεθος του προϊόντος που παράγουν δίνονται στον Πίνακα 2.2.2. 
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Πίνακας 2.2.1. Τo γονίδιο–στόχος της παρούσας εργασίας, οι αλληλουχίες των 
εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν, το µέγεθος των προϊόντων τους και η πηγή 
προέλευσής τους. 

Γονίδιο 
στόχος 

Όνοµα  
εκκινητή 

Αλληλουχία εκκινητή Μέγεθος 
προϊόντος

Θέση 
υβριδισµού* 

Αναφορά 

ND1-INTF CTAGCWGAAACMAAYCGAGCCCC 

 

3309 Schmitz et al. 

(2005) 

 

ND1 

tMET TCGGGGTATGGGCCCRARAGCTT 

 

 

527bp 

3836 Leache & 

Reeder, (2002) 

.*Θέση της 3’ βάσης για το είδος Eumeces egregius (GenBank accession number: 

NC000888; Kumazawa & Nishida, 1999). 

 

Πίνακας 2.2.2. Οι συνθήκες της αντίδρασης PCR που εφαρµόσθηκαν για τον 
πολλαπλασιασµό του γονιδίου στόχου. 

Συνθήκες Γονίδιο Όνοµα 
εκκινητή Στάδιο ΘοC Χρόνος 

Συγκέντρωση 
MgCl2 

 

 

ND1 

 

ND1-INTF 
tMET 

Αποδιάταξη 

Υβριδοποίηση 

Επιµήκυνση 

94 

60 

72 

60 sec 

60 sec 

60 sec 

 

1,5mM 

 
 

     Η απόδοση της αντίδρασης PCR ελέγχεται και πάλι χρησιµοποιώντας 1µl 

από το τελικό προϊόν για ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγορόζης όπως και 

στην περίπτωση της εξαγωγής (ίδιες συγκεντρώσεις, χρόνος και τάση). 

     Από τη φωτογραφία που λαµβάνουµε (Εικόνα 2.2.3), µε έκθεση του 

πηκτώµατος σε υπεριώδες φως, µπορούµε να εκτιµήσουµε το αν η αντίδραση 

πραγµατοποιήθηκε ή όχι, το µήκος του προϊόντος που πολλαπλασιάσαµε, την 

ποσότητα του πολλαπλασιασµένου προϊόντος και κατά πόσο αυτό έχει την 

κατάλληλη ποσότητα (200ng) και ποιότητα (καθαρότητα) προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί στα επόµενα βήµατα της πειραµατικής πορείας. 
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Εικόνα 2.2.3. Φωτογραφία αντίδρασης PCR, µετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 
αγαρόζης και έκθεση σε υπεριώδες φως. 
 

 

2.2.3. Καθαρισµός του προϊόντος της PCR 
     Προκειµένου το προϊόν της PCR να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό 

της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, είναι απαραίτητο να αποµακρυνθούν από 

αυτό τα υπολείµµατα των εκκινητών, των νουκλεοτιδίων και της 

πολυµεράσης. Ο καθαρισµός των προϊόντων της PCR έγινε µε τη 

χρησιµοποίηση σειράς αντιδραστηρίων (NucleoSpin Extract II) της εταιρείας 

MACHEREY – NAGEL µε τη µέθοδο της δέσµευσης και αποδέσµευσης του 

DNA σε µεµβράνη πυριτίου, ακολουθώντας το πρωτόκολλο που προτείνουν 

οι κατασκευαστές. 

     Ακολουθούσε νέα ηλεκτροφόρηση (βλ. πιο πάνω) προκειµένου να γίνει 

εκτίµηση της συγκέντρωσης του τελικού προϊόντος της PCR. 

 

 

2.2.4. Προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) 
Ο προσδιορισµός των αλληλουχιών έγινε σε αυτοµατοποιηµένη συσκευή 

προσδιορισµού νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (377 DNA SEQUENCER της 

ABI PRISM) (Εικόνα 2.2.4.(β)) µε κατάλληλη επεξεργασία των προϊόντων της 

PCR. Συγκεκριµένα, µε µια διαδικασία γνωστή ως “cycle sequencing”, το 

προϊόν της PCR, υπόκεινται σε µια παραλλαγή της αντίδρασης PCR µε χρήση 

εξειδικευµένης Taq πολυµεράσης (Big Dye), χρωµατισµένων νουκλεοτιδίων 
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και των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν στην αντίδραση της PCR. Με τη 

διαδικασία αυτή αντικαθίστανται τα νουκλεοτίδια της αλληλουχίας από 

χρωµατισµένα, που µπορεί να «διαβάσει» η συσκευή του sequencing, µετά 

την ηλεκτροφόρηση του προϊόντος της PCR σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 

(Εικ. 2.2.4. (α)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Επεξεργασία των αλληλουχιών 

 
     Μετά τη διαδικασία του προσδιορισµού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 

(sequencing), γίνεται η αποκωδικοποίηση των γραφηµάτων (Εικόνα 2.2.4(α)) 

σε αρχεία νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (Εικόνα 2.3.1.), τα οποία µε τη σειρά 

τους τα επεξεργαζόµαστε µε ειδικά λογισµικά προγράµµατα προκειµένου να 

κάνουµε τη στοίχιση τους (alignment).  

Εικόνα 2.2.4. (α) Η εικόνα 
της ηλεκτροφόρησης 
µετά τη διαδικασία του 
sequencing και (β) η 
συσκευή 377 DNA 
SEQUENCER της ABI 
PRISM. 
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Εικόνα 2.3.1. Παράδειγµα νουκλεοτιδικής αλληλουχίας όπως  
φαίνεται µετά το sequencing. 
 

     Η στοίχιση αποσκοπεί στον προσδιορισµό των οµόλογων θέσεων των 

αλληλουχιών, αφού µε βάση τις διαφορές σε αυτές τις θέσεις υπολογίζονται οι 

εξελικτικές σχέσεις των υπό µελέτη αλληλουχιών. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα CLUSTAL X (Thompson et al., 1997). Οι 

διορθώσεις, όπου ήταν απαραίτητο, έγιναν µε το «µάτι», ενώ οι περιοχές που 

ήταν δύσκολο να ευθυγραµµισθούν δεν χρησιµοποιήθηκαν στις παρακάτω 

αναλύσεις.  

 

2.3.1. Εκτίµηση γενετικών αποστάσεων 
     Οι γενετικές αποστάσεις (ανά ζεύγη) των αλληλουχιών εκτιµήθηκαν µε 

βάση τo µοντέλο Kimura-2παράµετροι (Kimura, 1981), µε τη βοήθεια του 

φυλογενετικού προγράµµατος MEGA (v 3.1, Kumar et al. 2004). 

 

 

2.3.2. Φυλογενετικές αναλύσεις 
     Η επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε 4 διαφορετικές 

µεθόδους φυλογενετικών αναλύσεων: 

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

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

2003)  
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• Μέγιστη Πιθανοφάνεια (Maximum Likelihood / ML)  

• Μπεϋζιανή Συµπερασµατολογία (Bayesian Inference / BI).  

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

µοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης, ανάµεσα στα 56 διαφορετικά 

µοντέλα που έχουν περιγραφεί. Η επιλογή αυτή έγινε µε τη βοήθεια των 

προγραµµάτων Modeltest 3.7 (Posada & Crandall, 1998) και PAUP* 

(v.4.0b10; Swofford, 2002), µε το κριτήριο του Akaike (Akaike Information 

Criterion - AIC, Akaike, 1974). 

     H NJ ανάλυση, που στηρίζεται σε εκτίµηση των γενετικών αποστάσεων 

µεταξύ των ατόµων, χωρίς να λαµβάνει υπόψη ρυθµούς νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης, πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα PAUP*. Η στατιστική 

µέθοδος των bootstrap (BSPs; Felsenstein, 1985) εφαρµόσθηκε για την 

στατιστική υποστήριξη των κλάδων του παραγόµενου φυλογενετικού δέντρου 

(1000 επαναλήψεις bootstrap). 

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

της ευρετικής (heuristic) αναζήτησης και µε στατιστική υποστήριξη 1000 

επαναλήψεων bootstrap. 

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

2006), όπου εφαρµόσθηκε η µέθοδος αναζητήσεων και αναδιάταξης κλάδων 

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

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

αλγόριθµου GARLI (Zwickl, 2006). Οι κλάδοι του φυλογενετικού δέντρου 

υποστηρίχθηκαν στατιστικά µε 1000 επαναλήψεις bootstrap (Felsenstein, 

1985). 

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

Ronquist & Huelsenbeck, 2003) µε 4 «τρεξίµατα» («runs») και 8 ανεξάρτητες 

αλυσίδες («chains») για κάθε τρέξιµο, και µε 107 γενεές («generations») σε 

κάθε αλυσίδα. Οι πρώτες 2.500 αγνοήθηκαν ως περίοδος «burn-in». Κάθε 

100 γενεές αποθηκευόταν το αντίστοιχο δέντρο και κατά τη διαδικασία της 

ανάλυσης πραγµατοποιήθηκε πλήρης εκτίµηση των παραµέτρων. Τέλος, οι 

τιµές «posterior probabilities» της BI ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν για τη 

στατιστική υποστήριξη του φυλογενετικού δέντρου (Huelsenbeck & Ronquist, 

2001). 
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     Ως εξωοµάδες, στις φυλογενετικές αναλύσεις, χρησιµοποιήθηκαν 

αλληλουχίες του  µιτοχονδιακού γονιδίου ND1, συγγενικών ειδών της 

οικογένειας Scincidae.  Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν τα είδη C. montanus, C. 

chalcides, C. mionecton και C. polylepis που ανήκουν στο ίδιο γένος µε το 

είδος που µελετάµε. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (βλ. Εισαγωγή), οι σχέσεις 

ανάµεσα στα είδη του γένους είναι αµφιλεγόµενες και η επιλογή των 

συγκεκριµένων ατόµων ενδεχοµένως να µας δώσει µια εικόνα για τη σχέση 

ανάµεσα σε αυτά τα 5 είδη. Εξάλλου, χρησιµοποιήσαµε στην εξωοµάδα και 

αλληλουχίες 2 ειδών του γένους Sphenops, και συγκεκριµένα τα S. 

sphenopsiformis και S. boulengeri,  προκειµένου να επιβεβαιώσουµε την 

παραφυλετικότητα του γένους Chalcides, σε σχέση µε το Sphenops, όπως 

προκύπτει από καρυολογικές και µοριακές µελέτες (Caputo et al., 1993a; 

Brandley et al., 2005). Τέλος, το είδος Scelotes mirus, επιλέχθηκε επειδή 

αποτελεί µέλος της οικογένειας Scincidae, είναι αρκετά συγγενικό 

φυλογενετικά µε το γένος Chalcides και πρόκειται, σύµφωνα µε άλλες 

µοριακές εργασίες, για µια αδιαµφισβήτητα ξεχωριστή εξελικτική γραµµή 

(Εικόνα 1.2.4, Εισαγωγή - Brandley et al., 2005).   

     Οι αλληλουχίες των ειδών της εξωοµάδας, που αντληθήκαν από τη βάση 

των γενετικών δεδοµένων GenBank, και οι κωδικοί τους είναι:  

• για το C. chalcides (ΑΥ649186: Brandley et al., 2005) 

• για το C. mionecton (ΑΥ649187: Brandley et al., 2005)  

• για το C. polylepis (AY649189: Brandley et al., 2005) 

• για το S. sphenopsiformis (ΑΥ649217: Brandley et al., 2005)  

• για το S. boulengeri (ΑΥ649216: Brandley et al., 2005) 

• για το Scelotes mirus (AY649212: Brandley et al., 2005) 

     Εξάλλου, για 1 άτοµο του είδους C. mionecton και 2 άτοµα του είδους C. 

montanus, οι αλληλουχίες προσδιορίστηκαν στην παρούσα εργασία.  
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33..  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΓεεννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττιιςς  ααλλλληηλλοουυχχίίεεςς  

ΓΓεεννεεττιικκέέςς  ααπποοσσττάάσσεειιςς  

ΦΦυυλλοογγεεννεεττιικκέέςς  ααννααλλύύσσεειιςς  

ΤΤοοπποολλοογγίίαα  ττωωνν  φφυυλλοογγεεννεεττιικκώώνν  δδέέννττρρωωνν  
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3.1. Γενικά στοιχεία για τις αλληλουχίες 
     Για τη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων ανάµεσα σε πληθυσµούς 

του είδους C. ocellatus στη Μεσόγειο. χρησιµοποιήθηκε ως µοριακός δείκτης 

ένα τµήµα του µιτοχονδριακού γονιδίου της NADH δεϋδρογονάσης (ND1). 

Συνολικά, προσδιορίστηκαν οι αλληλουχίες 43 ατόµων του είδους C. 

ocellatus, 2 ατόµων του είδους C. montanus, 1 ατόµου του είδους C. 

mionecton, ενώ 6 αλληλουχίες πάρθηκαν από τη βάση NCBI (C. chalcides, C. 

mionecton, C. polylepis, Sphenops boulengeri, Sphenops sphenopsiformis και 

Scelotes mirus). 

     Η ανάλυση των 43 αλληλουχιών του ND1, των ατόµων του είδους C. 

ocellatus αποκάλυψε 30 διαφορετικούς απλοτύπους. Το µήκος των 

αλληλουχιών αυτών κυµαίνεται από 492 έως 506 bp και όπως ήταν 

αναµενόµενο, αφού πρόκειται για περιοχή που κωδικοποιεί τη σύνθεση 

πρωτεΐνης, δεν περιέχουν ελλείψεις, προσθήκες και κωδικόνια λήξης της 

πρωτεϊνοσύνθεσης. 

     Η µέση νουκλεοτιδική σύσταση των παραπάνω αλληλουχιών είναι:  

• Τ (θυµίνη): 28,8%.  

• C (κυτοσίνη): 26,5%.  

• A (αδενίνη): 31,9%  

• G (γουανίνη): 12,8%  

     Συνολικά ευθυγραµµίστηκαν 492 ζεύγη βάσεων και εκτιµήθηκε το 

ποσοστό των συντηρηµένων και πολυµορφικών θέσεων, καθώς και των 

πληροφοριακών, µε βάση το κριτήριο της φειδωλότητας. Τα ποσοστά αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.1, για διάφορους συνδυασµούς οµάδων, 

προκειµένου να φανεί ο βαθµός γενετικής διαφοροποίησης. 
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Πίνακας 3.1.1. Τα ποσοστά των συντηρηµένων, πολυµορφικών και πληροφοριακών 
θέσεων για τις αλληλουχίες της εργασίας (κλάδος ανατ. Μεσογείου: πληθυσµοί 
ανατολικότερα της Λιβύης). 

Οµαδοποίηση  Συντηρητικές Πολυµορφικές Πληροφοριακές µε 

το κριτήριο της 

φειδωλότητας 

Όλα τα άτοµα 62% 37% 28% 

Όλα τα είδη Chalcides 65% 35% 26% 

Το είδος C. ocellatus 80% 19% 12% 

Πληθυσµοί του C. ocellatus  

Κυρηναϊκής και ανατ. Μεσογείου 

85% 12% 8% 

Πληθυσµοί ανατ. Μεσογείου 89% 8% 6% 

 

 

3.2. Γενετικές αποστάσεις 
     Η µέση τιµή των γενετικών αποστάσεων που λάβαµε είναι 8,2% 

(συµπεριλαµβανοµένων των εξωοµάδων) και 3,6% µόνο για το είδος C. 

ocellatus.  

     Οι τιµές των γενετικών αποστάσεων µεταξύ των αλληλουχιών που 

αναλύσαµε κυµαίνονται από 0%, συνήθως µεταξύ ατόµων του ίδιου 

πληθυσµού (π.χ. άτοµα 6 και 7 από Κυρηναϊκή) αλλά και διαφορετικών 

πληθυσµών (π.χ. 56-Κύπρος µε 25-Αίγυπτος), έως 28,9% όταν η σύγκριση 

γίνεται ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικών ειδών (Scelotes mirus µε 87-C. 

montanus). Αν συγκρίνουµε µόνο τα άτοµα του C. ocellatus, η µέγιστη τιµή 

της γενετικής απόστασης είναι 10,4%, µεταξύ των ατόµων 28-Τυνησία και 65-

Κύπρος.  

     Στον Πίνακα 3.2.1. παρουσιάζονται οι τιµές των γενετικών αποστάσεων 

ανάµεσα στις γεωγραφικές οµάδες που ορίσαµε και στον Πίνακα 3.2.2. 

παρουσιάζονται οι γενετικές αποστάσεις ανάµεσα στα είδη που 

συµπεριλάβαµε στην εργασία.  

 
 
 
 



 74

Πίνακας 3.2.1. Οι τιµές των γενετικών αποστάσεων (%) µεταξύ των γεωγραφικών 
πληθυσµών του είδους C. oellatus, όπως τους ορίσαµε, καθώς και των άλλων ειδών 
Chalcides, Sphenops και Scelotes, µε βάση το µοντέλο Kimura 2-parameters (Kimura, 
1981). Στη διαγώνιο καταγράφονται οι τιµές εντός της κάθε οµάδας. 

Οµάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ανατολική Μεσόγειος 2.7           

2. Κυρηναϊκή 3.7 1.7          

3. ∆υτική Λιβύη 5.6 4.9 -         

4. Τυνησία 1 9.0 7.5 9.3 -        

5. Τυνησία 2 6.8 6.3 7.9 6.9 1.7       

6. C. chalcides 16.9 16.4 18.0 17.7 15.8 -      

7. Sphenops 18.6 18.5 18.9 21.1 19.3 16.3 9.5     

8. C. mionecton 17.2 18.5 15.9 19.2 15.8 13.6 15.3 0.2    

9. C. polylepis 18.3 17.6 16.6 21.2 18.5 16.3 16.5 11.6 -   

10. C. montanus 20.1 19.4 19.4 21.9 19.2 16.9 18.0 11.4 8.5 0.3  

11. Scelotes 26.2 25.3 25.0 26.5 26.0 23.8 27.7 24.4 26.1 26.5 - 

 
Πίνακας 3.2.2. Οι τιµές των γενετικών αποστάσεων (%) µεταξύ των ειδών που 
µελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

Είδη 1 2 3 4 5 6 7 

1. C. ocellatus        

2. C. chalcides 16.7       
3. C. montanus 19.9 16.9      
4. C. mionecton 17.5 13.6 11.4     
5. C. polylepis 18.1 16.3 8.5 11.6    
6. Sphenops sphenopsiformis 19.2 15.4 18.9 15.4 16.3   
7. Sphenops boulengeri 18.1 17.2 17.0 15.1 16.6 9.5  
8. Scelotes mirus 25.9 23.8 26.5 24.4 26.1 28.2 27.2

 

     Μέσα στις οµάδες, λαµβάνοντας υπόψη µας µόνο το είδος C. ocellatus, η 

µικρότερη γενετική απόσταση έχει την τιµή 1,7% και παρατηρείται µέσα στις 

οµάδες της Κυρηναϊκής και της Τυνησίας2 (Πίνακας 3.2.1.). Όσον αφορά τις 

γενετικές αποστάσεις που παρατηρούνται µεταξύ των οµάδων της 

ενδοοµάδας, η µικρότερη τιµή είναι 3,7% και συναντάται µεταξύ των οµάδων 

της ανατολικής Μεσογείου και της Κυρηναϊκής, ενώ η µεγαλύτερη είναι 9,3% 
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και παρατηρείται µεταξύ των οµάδων Τυνησιά1 και ∆υτική Λιβύη (Πίνακας 

3.2.1).  

     Οι αποστάσεις µεταξύ των ειδών κυµαίνονται από 8,5% µεταξύ των C. 

montanus και C. polylepis έως 27,7% µεταξύ των Scelotes mirus και 

Sphenops. Χωρίς το είδος Scelotes mirus, η µεγαλύτερη τιµή γενετικής 

απόστασης είναι 19,9% µεταξύ των C. ocellatus και C. montanus.  

 

 
3.3. Φυλογενετικές αναλύσεις 

 
3.3.1. Μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης 
     Το καταλληλότερο µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που ταιριάζει 

καλύτερα στα δεδοµένα µας, είναι το ΤΙΜ+Ι+G (lnL= -2623,5774), µε ποσοστό 

αµετάβλητων νουκλεοτιδικών θέσεων Ι=0,5396 και παράµετρο γάµµα για τις 

µεταβλητές θέσεις α=1,3520. Οι συχνότητες των νουκλεοτιδίων για τις 

µεταβλητές θέσεις είναι: Α=0,3513, C= 0,2879, G= 0,0874 και T= 0,2734. Oι 

ρυθµοί υποκαταστάσεων µεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδίων είναι: [A-

C]=1,000, [A-G]= 23,0410, [A-T]= 0,4367, [C-G]= 0,4367, [C-T]= 7,8193, [G-

T]=1,0000.  

 

 

3.3.2. Ανάλυση Σύνδεσης-Γειτόνων (Neighbor-Joining, NJ) 
     Στην ανάλυση NJ εφαρµόσαµε τη µέθοδο εκτίµησης γενετικών 

αποστάσεων, µε το µοντέλο Kimura-2-παράµετροι (Kimura, 1981), για την 

κατασκευή του φυλογενετικού δέντρου (Εικόνα 3.1). Για την στατιστική 

υποστήριξη των κλάδων εφαρµόσαµε τη δοκιµασία bootstrap, 

πραγµατοποιώντας 1000 επαναλήψεις. 
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3.3.3. Ανάλυση Μέγιστης Φειδωλότητας (Maximum Parsimony, MP) 
     Η ανάλυση MP των 136 πληροφοριακών θέσεων έδωσε περισσότερα από 

10.000 εξίσου φειδωλά δέντρα, το µήκος των οποίων είναι 457 εξελικτικά 

βήµατα (ΗΙ=0,53, RI=0,761) (Εικόνα 3.2). Ο έλεγχος της αξιοπιστίας των 

κλάδων έγινε µε τη µέθοδο bootstrap (1000 επαναλήψεις). 

 

 
3.3.4. Ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood, ML) 
     Η ανάλυση ML, µε το µοντέλο TIM + I + G, έδωσε ένα φυλογενετικό δέντρο 

µε τιµή πιθανοφάνειας lnL=-2742,6142 (Εικόνα 3.3). Όπως αναφέραµε, η 

στατιστική αξιοπιστία του συναινετικού δέντρου (consensus tree) 50% 

πλειονοτικής αποδοχής (50% majority – rule), ελέγχθηκε µε 1000 

επαναλήψεις bootstrap.  

 

 
3.3.5. Ανάλυση της Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας (Bayesian 
Inference, BI) 
     Η ανάλυση BI, µε το ίδιο µοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης, οδήγησε 

στην κατασκευή ενός φυλογενετικού δέντρου, µε µέση τιµή του συντελεστή 

πιθανοφάνειας lnL = -2740,253. Οι 4 ανεξάρτητες εφαρµογές οδήγησαν σε 

δέντρα όµοιας τοπολογίας και το συναινετικό δέντρο 50% πλειονοτικής 

αποδοχής των 9*106 δέντρων που απέµειναν µετά την απόρριψη των 

πρώτων 106 δέντρων, (µέχρι να σταθεροποιηθεί η τιµή της πιθανοφάνειας -

lnL), παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.4. 

 

 

3.4. Τοπολογία των φυλογενετικών δένδρων 
     Όλες οι φυλογενετικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν συγκλίνουν σε µια 

παρόµοια τοπολογία, που θα περιγράψουµε παρακάτω. Παρά τις διαφορές 

ανάµεσα στα δέντρα των τεσσάρων φυλογενετικών αναλύσεων, τα κοινά 

χαρακτηριστικά της τοπολογίας όλων των δέντρων είναι: 
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• Το είδος Chalcides ocellatus εµφανίζεται µονοφυλετικό ως προς τις 

εξωοµάδες που χρησιµοποιήσαµε (τιµές bootstrap = NJ-100, MP-99, ML-70 

και ΒΙ-0,99). 

•  Τα είδη Sphenops sphenopsiformis και Sphenops boulengeri, 

σχηµατίζουν ένα κοινό κλάδο (τιµές bootstrap = NJ-99, MP-99, ML-98, BI-

1,00), που εµφανίζεται µέσα στο γένος Chalcides. 

• Τα είδη C. montanus, C. polylepis και C. mionecton σχηµατίζουν µια 

µονοφυλετική οµάδα (τιµές bootstrap = NJ-94, MP-93, ML-94, BI-1,00), στην 

οποία τα C. montanus και C. mionecton είναι τα πιο συγγενικά (τιµές 

bootstrap = NJ-94, MP-72, ML-83, BI-1,00). 

     Όσον αφορά στο είδος C. ocellatus, λόγω των διαφορών ανάµεσα στα 

δέντρα των τεσσάρων φυλογενετικών αναλύσεων, θα περιγράψουµε την 

τοπολογία του φυλογενετικού δέντρου κάθε ανάλυσης ξεχωριστά. 

 

Μέθοδος NJ 
Παρατηρούνται οι παρακάτω µονοφυλετικοί κλάδοι (Εικόνα 3.1): 

A. Τυνησία, Σικελία. Τα άτοµα 27-Σικελία και 85-Τυνησία σχηµατίζουν µια 

µονοφυλετική οµάδα (bootstrap 99), ενώ µαζί µε το άτοµο 28-Τυνησία 

σχηµατίζεται ο κλάδος Τυνησίας-Σικελίας, (bootstrap 76). 

B.   ∆υτική Λιβύη. Αντιπροσωπεύεται από το άτοµο 130-Λιβύη. 

Γ. Κυρηναϊκή. Περιλαµβάνει όλα τα άτοµα της περιοχής της Κυρηναϊκής 

(εκτός του 14-Λιβύη) αλλά µε πολύ χαµηλή στατιστική υποστήριξη (bootstrap 

<50). 

∆. Ανατολική Μεσόγειος. Περιλαµβάνει όλα τα άτοµα της Αιγύπτου, Συρίας, 

Κύπρου, Κρήτης, Νισύρου, Αττικής, Στουρονησιών και το άτοµο 14-Λιβύη. Η 

στατιστική υποστήριξη και αυτού του κλάδου είναι πολύ χαµηλή (bootstrap 

<50).  

 
Μέθοδος MP 

Παρατηρούνται οι παρακάτω κλάδοι (Εικόνα 3.2): 

Α. Τυνησία, Σικελία. Τα άτοµα 27-Σικελία και 85-Τυνησία σχηµατίζουν µια 

µονοφυλετική οµάδα (bootstrap 98). 

B. Τυνησία. To άτοµο 28-Τυνησία διαχωρίζεται µόνο του. 
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Γ.  ∆υτική Λιβύη. Αντιπροσωπεύεται από το άτοµο 130-Λιβύη. 

∆. Κυρηναϊκή και Ανατολική Μεσόγειος.  Περιλαµβάνει όλα τα άτοµα της 

περιοχής της Κυρηναϊκής, Αιγύπτου, Συρίας, Κύπρου, Κρήτης, Νισύρου, 

Αττικής και Στουρονησιών (bootstrap 55). Μέσα σε αυτόν τον κλάδο, 

παρατηρούνται πολυτοµίες και µικρότεροι κλάδοι που περιλαµβάνουν άτοµα 

από διάφορες περιοχές.  
 
 
 
 



 79

 

Εικόνα 3.1. ∆ένδρο NJ, µε βάση την 
απόσταση Kimura – 2 παράµετροι 
(Kimura, 1981). Οι αριθµοί στους 
κόµβους των κλάδων αντιστοιχούν 
στις τιµές bootstrap (1.000 
επαναλήψεις). Μόνο τιµές bootstrap 
µεγαλύτερες από 50% 
παρουσιάζονται. 
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Εικόνα 3.2. Το συναινετικό δέντρο (consensus tree) της ανάλυσης της ΜP, βάσει του 
κανόνα του 50% πλειονοτικής αποδοχής (50% majority rule). Οι αριθµοί στους 
κόµβους των κλάδων αντιστοιχούν στις τιµές bootstrap (1000 επαναλήψεις). Μόνο 
τιµές bootstrap µεγαλύτερες από 50% παρουσιάζονται. 
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Μέθοδος ML 

Παρατηρούνται οι παρακάτω κλάδοι (Εικόνα 3.3): 

A. Τυνησία, Σικελία. Τα άτοµα 27-Σικελία και 85-Τυνησία σχηµατίζουν ένα 

κλάδο µε bootstrap 61. 

B. Τυνησία. To άτοµο 28-Τυνησία διαχωρίζεται µόνο του. 

Γ. ∆υτική Λιβύη. Αντιπροσωπεύεται από το άτοµο 130-Λιβύη. 

∆. Κυρηναϊκή. Περιλαµβάνει όλα τα άτοµα της περιοχής της Κυρηναϊκής 

(εκτός του 14-Λιβύη) αλλά µε πολύ χαµηλή στατιστική υποστήριξη (bootstrap 

<50). 

Ε. Ανατολική Μεσόγειος. Περιλαµβάνει όλα τα άτοµα της Αιγύπτου, Συρίας, 

Κύπρου, Κρήτης, Νισύρου, Αττικής, Στουρονησιών και το άτοµο 14-Λιβύη. Η 

στατιστική υποστήριξη και αυτού του κλάδου είναι πολύ χαµηλή (bootstrap 

<50).  

 

Μέθοδος ΒΙ 

Παρατηρούνται οι παρακάτω κλάδοι (Εικόνα 3.4): 

A. Τυνησία, Σικελία. Τα άτοµα 27-Σικελία και 85-Τυνησία σχηµατίζουν ένα 

κλάδο µε στατιστική υποστήριξη 0,52 (posterior probabilities). 

B. Τυνησία. To άτοµο 28-Τυνησία διαχωρίζεται µόνο του. 

Γ. ∆υτική Λιβύη. Αντιπροσωπεύεται από το άτοµο 130-Λιβύη. 

∆. Κυρηναϊκή. Περιλαµβάνει όλα τα άτοµα της περιοχής της Κυρηναϊκής 

(εκτός του 14-Λιβύη) αλλά µε στατιστική υποστήριξη 0,67. 

Ε. Ανατολική Μεσόγειος. Περιλαµβάνει όλα τα άτοµα της Αιγύπτου, Συρίας, 

Κύπρου, Κρήτης, Νισύρου, Αττικής, Στουρονησιών και το άτοµο 14-Λιβύη. Η 

στατιστική υποστήριξη αυτού του κλάδου είναι 0,94.  

 

     Στην Εικόνα 3.5. παρουσιάζονται και τα 4 δέντρα των φυλογενετικών 

αναλύσεων, όπου διακρίνονται οι διαφορές στην τοπολογία, κυρίως µεταξύ 

του MP δέντρου και των υπολοίπων. 
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Εικόνα 3.3. Το φυλογενετικό 
δέντρο της ανάλυσης της ΜL. 
Οι αριθµοί στους κόµβους των 
κλάδων αντιστοιχούν στις 
τιµές bootstrap (1000 
επαναλήψεις). Μόνο τιµές 
bootstrap µεγαλύτερες από 
50% παρουσιάζονται. 
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Εικόνα 3.4. Φυλογενετικό δέντρο 
BI. Οι αριθµοί στους κόµβους 
των κλάδων αντιστοιχούν στις 
εκ των υστέρων πιθανότητες της 
ΒΙ (posterior propabilities). 
Μόνο µεγαλύτερες τιµές από 

0,50 παρουσιάζονται. 
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Εικόνα 3.5. Τα 
φυλογενετικά δέντρα 
των τεσσάρων 
φυλογενετικών 
αναλύσεων. 
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44..  ΣΣυυζζήήττηησσηη  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 

 
 
 

ΤΤοοπποολλοογγίίαα  φφυυλλοογγεεννεεττιικκώώνν  δδέέννττρρωωνν  

ΒΒιιοογγεεωωγγρρααφφιικκόό  σσεεννάάρριιοο  

ΦΦυυλλοογγεεννεεττιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς,,  µµοορρφφοολλοογγίίαα  κκααιι  υυπποοεείίδδηη  

ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  
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4.1. Τοπολογία φυλογενετικών δέντρων 
     Τα φυλογενετικά δέντρα των αναλύσεων µας παρουσιάζουν τρεις 

ξεχωριστούς µονοφυλετικούς κλάδους, οι µεταξύ των οποίων σχέσεις δεν 

είναι καλά ορισµένες (Εικόνα 4.1). Οι κλάδοι αυτοί είναι: 

A. Sphenops, C. mionecton, C. montanus, C. polylepis 

B. C. chalcides 

Γ.  C. ocellatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4.1. Οι βασικοί κλάδοι που εµφανίζονται στις φυλογενετικές αναλύσεις της 
παρούσας εργασίας. 

 

4.1.1. Κλάδος Α: Η περίπτωση του Sphenops 

     Παρατηρούµε ότι τα είδη που κατατάσσονταν στο παρελθόν στο γένος 

Sphenops, εµφανίζονται µέσα στο γένος Chalcides. Προκειµένου να 

κατανοήσουµε τις σχέσεις ανάµεσα στα δύο αυτά taxa, θα ήταν σκόπιµο να 

παραθέσουµε κάποια στοιχεία για την πορεία που ακολούθησε η συστηµατική 

ταξινόµηση των ειδών που σήµερα κατατάσσουµε στο γένος Chalcides. 

     Το 1839, οι Dumeril & Bibron, πρότειναν µια γενική ταξινόµηση του τάξου 

που σήµερα καλούµε Chalcides, µε βάση τον αριθµό των δακτύλων (Εικόνα 

1.3.6). Στην εργασία τους αυτή όρισαν τα εξής 3 γένη:  

(1) Heteromeles Dumeril & Bibron 1839 (2 δάκτυλα άνω και 3 δάκτυλα κάτω 

άκρων),  
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(2) Seps Daudin 1802 (3 δάκτυλα άνω και 3 δάκτυλα κάτω άκρων)  

(3) Gongylus Wiegmann 1834 (5 δάκτυλα άνω και 5 δάκτυλα κάτω άκρων).  

     Όταν οι Dumeril & Bibron (1839) πρότειναν αυτήν την κατάταξη, δεν 

γνώριζαν την ύπαρξη του C. mionecton, που περιγράφηκε αργότερα από τον 

Boetger το 1874, και του οποίου οι αντιπρόσωποι από το βόρειο Μαρόκο 

φέρουν 4 δάκτυλα στα άνω και κάτω άκρα τους. Εξάλλου, συµπεριέλαβαν στο 

γένος Gongylus άλλα Scincidae που σήµερα ταξινοµούνται σε διαφορετικά 

γένη (και υποοικογένειες) όπως τα Eumeces, Mabuya και Lygosoma. 

     Ο Doumergue (1901) αναθεώρησε τα γένη των Dumeril & Bibron (1839), 

προτείνοντας τα εξής γένη:  

(1) Gongylus µε µόνο ένα είδος, το Gongylus ocellatus, που υποδιαιρείται σε 

5 φυλές, 

(2) Seps, συνώνυµο µε την οµάδα των σαυρών µε 3 δάκτυλα, στην οποία 

προσέθεσε το C. mionecton (ως Seps mionecton) αλλά όχι µε απόλυτη 

βεβαιότητα για αυτή του την υπόθεση, και  

(3) Heteromeles, µε ένα µόνο είδος, το Heteromeles mauritanicus.  

     Ο Doumergue (1901), δεν συµπεριέλαβε σε αυτά τα γένη, είδη που 

σήµερα ανήκουν στα Eumeces, Mabuya και Lygosoma και ξεχώρισε τα είδη 

C. sphenopsiformis, C. delislii και C. sepsoides σε ένα ξεχωριστό γένος, το 

Sphenops. 

     Οι Pasteur & Bons (1960) επανέφεραν τα ονόµατα Heteromeles και 

Sphenops, που είχαν ξεχαστεί από τις αρχές του αιώνα, και τα 

διαφοροποίησαν από τα άλλα Chalcides µε βάση µορφολογικούς χαρακτήρες. 

Όρισαν το Heteromeles υπογένος του Chalcides και το Sphenops ως 

ξεχωριστό γένος. 

     Tα είδη που σήµερα κατατάσσουµε στα γένη Chalcides και Sphenops 

είχαν θεωρηθεί στο παρελθόν είδη του ίδιου γένους, κυρίως λόγω 

µορφολογικών οµοιοτήτων και παρόµοιας γεωγραφικής εξάπλωσης. Από 

τους Pasteur & Bons (1960) και µετά, οι όροι Chalcides και Sphenops, 

αναφέρονταν σε διαφορετικά γένη. 

     Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα καρυολογικών 

µελετών, µπορούµε να πούµε ότι όσα είδη του γένους Chalcides έχουν 

καρυοτυπηθεί, καθώς και τα είδη του γένους Sphenops, παρουσιάζουν τον 

ίδιο αριθµό χρωµοσωµάτων, 2n=28. Αυτό αποτελεί ένδειξη της 
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µονοφυλετικότητας της παραπάνω οµάδας τάξων (Vegni & Talluri, 1968; 

Dallai & Talluri, 1969; De Smet, 1981; Cano et al., 1985 ; Caputo & Odierna, 

1991, 1992). 

     Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το είδος C. chalcides εµφανίζεται 

καρυολογικά οµοιότερο µε το Sphenops παρά µε το C. ocellatus, ενισχύοντας 

ακόµα περισσότερο τα σενάρια παραφυλετικότητας του Chalcides σε σχέση 

µε το Sphenops (Caputo et al., 1993). Ο Caputo (2004) ονοµάζει το Sphenops 

υπογένος του Chalcides, αυτή τη φορά και µε τη συνδροµή δεδοµένων 

σύγκρισης κρανιακών οστών και δοντιών. Αυτή η αναθεώρηση δε φαίνεται να 

ακολουθείται από άλλους επιστήµονες που σε επόµενες δηµοσιεύσεις 

εργασιών τους συνεχίζουν να αναφέρονται στο Sphenops ως ξεχωριστό 

γένος (Brandley et al., 2005; Schmitz et al., 2005). Ο Caputo, παρόλα αυτά, 

έχοντας µεταφέρει πλέον τα είδη του Sphenops µέσα στο Chalcides, αυξάνει 

τον αριθµό των ειδών και εµφανίζει νέα είδη. Το C. boulengeri (Sphenops 

boulengeri προηγουµένως) αποτελεί αντικείµενο νέας καρυολογικής µελέτης, 

των Kalboussi et al. (2006), στην οποία προκύπτει ότι ο αριθµός των 

χρωµοσωµάτων είναι επίσης 2n=28. 

     Οι Brandley et al. (2005), σε µια εργασία µοριακής φυλογένεσης των 

Scincidae,  καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα γένη Sphenops και Chalcides  

(συνεχίζουν να αναφέρονται στο Sphenops ως ξεχωριστό γένος) σχηµατίζουν 

έναν καλά υποστηριζόµενο κλάδο, γεγονός αναµενόµενο, εξαιτίας της 

παρόµοιας εξάπλωσης τους και του κοινού τους καρυότυπου (2N = 28 / Vegni 

& Talluri, 1968; Dallai & Talluri, 1969; De Smet, 1981; Cano et al., 1985 ; 

Caputo & Odierna, 1991, 1992). Παρόλα αυτά, το Chalcides εµφανίζεται 

παραφυλετικό σε σχέση µε το Sphenops, και µάλιστα µε πολύ υψηλή 

στατιστική υποστήριξη (Εικόνα 1.3.4). 

     Έτσι, ένα από τα σηµεία που επιβεβαιώνονται στην παρούσα εργασία είναι 

η εµφάνιση του γένους Sphenops µέσα στον κλάδο των Chalcides. Πρέπει να 

αναφέρουµε ότι οι αποστάσεις των ειδών που στο παρελθόν αναφέρονταν ως 

Sphenops, σε σχέση µε τα άλλα είδη Chalcides δεν φαίνεται να τα 

ξεχωρίζουν, ενισχύοντας την άποψη ότι πρέπει να συµπεριληφθούν στο 

γένος Chalcides (Πίνακας 3.2.2.). 
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     Η εργασία µας επιβεβαιώνει την απόφαση του Caputo (2004) να εντάξει το 

γένος Sphenops µέσα στο Chalcides, µε µεγαλύτερο όγκο µοριακών 

δεδοµένων (αριθµός ειδών και δειγµάτων). Παρόλα αυτά, όµως, κανένας 

ερευνητής, από το 2004, δεν χρησιµοποιεί την ονοµασία Chalcides για τα είδη 

αυτά, εκτός του Caputo και των συνεργατών του. Ο λόγος για αυτήν την 

αβλεψία είναι πιθανότατα ότι η αναθεώρηση αυτή έγινε σε µια εργασία του 

Caputo (2004) επάνω σε συγκριτικά δεδοµένα οστών, και όχι σε κάποια 

µελέτη αµιγώς ταξινοµικού ενδιαφέροντος.  

     Από την άλλη πλευρά, στη συγκεκριµένη περίπτωση του Sphenops, αυτό 

που περιπλέκει τα πράγµατα και ίσως αποθαρρύνει τους επιστήµονες να 

υιοθετήσουν την αναθεώρηση του Caputo, είναι η δηµιουργία από αυτόν ενός 

υπογένους (Sphenops) µέσα στο γένος Chalcides, στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται τα πρώην είδη Sphenops. Όπως παρατηρούµε και από 

τις φυλογενετικές αναλύσεις µας και την τοπολογία των δέντρων, η θέση των 

ειδών Sphenops µέσα στο γένος Chalcides δεν είναι ξεκάθαρη και δηµιουργεί 

παραφυλετικότητα µέσα στο Chalcides που περιπλέκει την κατάσταση. Οι 

φυλογενετικές σχέσεις των ειδών του γένους Chalcides δεν είναι ακόµα καλά 

ορισµένες, όπως επίσης και µε τα είδη του πρώην γένους Sphenops. Ίσως θα 

ήταν προτιµότερο να καταργηθούν οι ενδιάµεσες βαθµίδες, µέχρι να 

αποσαφηνισθούν αυτές οι σχέσεις, και εφόσον µέσα στο γένος Chalcides 

βρεθούν διακριτοί µονοφυλετικοί κλάδοι, τότε θα ήταν έγκυρη και έγκαιρη η 

δηµιουργία υπογενών.  

     Για τους παραπάνω λόγους δεν ακολουθήσαµε την ονοµατολογία του 

Caputo στην εργασία µας, παρότι συµφωνούµε µε την άποψη του ότι τα 

πρώην είδη Sphenops θα πρέπει να ονοµάζονται Chalcides.   

 

4.1.2. Κλάδοι Α, Β, Γ: Οι σχέσεις των ειδών Chalcides 

     Σε µια προσπάθεια να γίνει πιο σαφής η συστηµατική του γένους 

Chalcides, ο Pasteur (1981), χρησιµοποίησε το ποσοστό της επιµήκυνσης 

του σώµατος και της απώλειας των άκρων, για να οµαδοποιήσει τα είδη του 

γένους αυτού σε 5 οµάδες ειδών: thierryi, mionecton, mauritanicus, chalcides 

και ocellatus. Οι οµάδες του Pasteur, τα είδη που περιλαµβάνουν και κάποια 

σχόλια του συγγραφέα, που αξίζει να σηµειωθούν καταγράφονται στους 



 90

Πίνακες 4.1 (οι 4 πρώτες οµάδες) και 4.2. (η οµάδα ocellatus που µας 

ενδιαφέρει).  

     Εξάλλου στις Εικόνες 4.2 έως 4.6 φαίνεται η γεωγραφική εξάπλωση και η 

ανάπτυξη των άκρων κάθε οµάδας, όπως δίνεται σχηµατικά από τον Pasteur 

(1981). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 4.2. Η γεωγραφική 
εξάπλωση της οµάδας 
thierryi και η ανάπτυξη των 
άκρων σχηµατικά (Pasteur, 
1981). 
 

Εικόνα 4.3. Η 
 γεωγραφική εξάπλωση 
της οµάδας mionecton και 
η ανάπτυξη των άκρων 
σχηµατικά (Pasteur, 1981). 
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Εικόνα 4.4. Η γεωγραφική 
εξάπλωση της οµάδας 
chalcides και η ανάπτυξη 
των άκρων σχηµατικά 
(Pasteur, 1981). 

Εικόνα 4.5. Η γεωγραφική 
εξάπλωση της οµάδας 
mauritanicus και η ανάπτυξη 
των άκρων σχηµατικά 
(Pasteur, 1981). 
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Εικόνα 4.6. Η γεωγραφική 
εξάπλωση της οµάδας ocellatus 
και η ανάπτυξη των άκρων 
σχηµατικά.  
A.υποοµάδα bedriagai,  
Β. υποοµάδα viridanus και  
C. υποοµάδα ocellatus  
(Pasteur, 1981). 
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Πίνακας 4.1. Οι οµάδες που περιέγραψε ο Pasteur (1981), τα είδη που περιλαµβάνουν και κάποια σχόλια του συγγραφέα.

Οµάδα thierryi mionecton chalcides mauritanicus 
Είδη C. thierryi 

C. pulchellus 
C. mionecton 
C. armitagei 

C.chalcides 
C. guentheri 

C. mauritanicus 

Εξάπλωση Υπο – Σαχάρια Αφρική ∆υτικές 
Αφρικανικές ακτές 

C. chalcides: ∆υτική Μεσόγειος 
C. guentheri: Μέση Ανατολή 

Στενή λωρίδα στις ακτές της 
Αλγερίας 

Σχόλια • Μορφολογικά 
διαφοροποιηµένα από 
τα άλλα Chalcides. 

- • Υποπλασµένα άκρα 
 
• C. chalcides: 4 χρωµατικοί τύποι 
“concolor” 
“mertensi”   (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Ιταλία) 
“vittatus” 
 
“striatus”  (Μαρόκο, Ιβηρική, Γαλλία, Ιταλία) 
 
• C. guentheri: σχεδόν όµοιο µορφολογικά µε 
το “concolor” αλλά χωρίς άκρα 
 
• Ο συγγραφέας πιστεύει ότι κάποτε υπήρχε µια 
ενιαία κατανοµή, µιας “concolor” µορφής, καθώς 
τα ανατολικά C. chalcides έχουν ακόµα πιο 
υποπλασµένα άκρα και είναι γεωγραφικά πιο 
κοντά στο C. guentheri.  
 
• Στην περιοχή του 8ου µεσηµβρινού (Ιταλία ) 
συνυπάρχουν µορφές C. chalcides µε κοντά ή 
µακριά δάκτυλα (όχι ενδιάµεσα). Ο συγγραφέας 
αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο της ύπαρξης 2 
«ηµιειδών» (semispecies): 
 
C. (chalcides) chalcides (ανατολικά) 
C. (chalcides) striatus (δυτικά) 
 

• Χαρακτηριστικά µικρό µέγεθος 
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     Ο Pasteur (1981) χαρακτηρίζει ως υπολειµµατικές τις οµάδες mionecton, 

chalcides και mauritanicus και παρατηρεί ότι οι οµάδες αυτές περιλαµβάνουν 

«φιδόµορφους» αντιπροσώπους ενώ η οµάδα ocellatus αποτελείται από είδη 

πενταδάκτυλα και περισσότερο «σαυρόµορφα». Εξάλλου, η οµάδα ocellatus 

είναι πολύ πιο οµοιόµορφη µε τα 9 είδη της σε σχέση µε κάθε µια από τις 

οµάδες mionecton και chalcides, που έχουν µόλις 2 είδη η καθεµιά.  Επίσης, 

θεωρεί ότι και µέσα σε κάθε οµάδα, αλλά και µεταξύ των οµάδων, η εξελικτική 

τάση είναι από «σαυρόµορφες» σε φιδόµορφες» µορφές. Επισηµαίνει ότι το 

βορειοδυτικό άκρο της Αφρικής, και πιο συγκεκριµένα το Μαρόκο, αποτελεί το 

κέντρο εξέλιξης του γένους, καθώς εκεί ζουν τα περισσότερα είδη του 

(περίπου 54% του συνόλου και 4 από τις 5 οµάδες που περίγραψε ο 

Pasteur), πολλά από τα οποία είναι ενδηµικά, αλλά και οι περισσότεροι 

χρωµατικοί τύποι του κάθε είδους (Pasteur, 1981). 

     Πρέπει να αναφέρουµε ότι η εργασία του Pasteur (1981), χαρακτηρίζεται 

από το συγγραφέα ως «εισαγωγική» µιας σειράς εργασιών που θα 

ξεκαθάριζαν το τοπίο γύρω από τη φυλογένεση και τη συστηµατική του 

γένους. Παρόλα αυτά καµία άλλη εργασία δεν δηµοσιεύθηκε από τον Pasteur 

πάνω σε αυτό το θέµα. Από την άλλη πλευρά, άλλοι επιστήµονες 

χρησιµοποίησαν την παραπάνω δουλειά ως υπόβαθρο για νέες εργασίες 

πάνω σε συγκεκριµένα είδη ή οµάδες του γένους. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποίησαν µορφολογικά, καρυολογικά και µοριακά δεδοµένα, 

ηλεκτροφορητικά δεδοµένα αλλοενζύµων και στοιχεία βιογεωγραφίας. 
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Πίνακας 4.2. Η οµάδα ocellatus, τα είδη που περιλαµβάνει και κάποια σηµαντικά 
στοιχεία που την αφορούν (Pasteur, 1981). 

 

 

Οµάδα ocellatus 
Αριθµός 
ειδών 

Τουλάχιστον 9 

Είδη A. Υποοµάδα 
bedriagai 

 
C. bedriagai 

B. Υποοµάδα 
viridanus 

 
C. viridanus 

C. sexlinetaus 

C. Υποοµάδα  
ocellatus 

 
C. ocellatus 

C. colosii 
C. ebneri 

C. polylepis 
C. levitoni 
C. ragazzii 

Εξάπλωση Ιβηρική Χερσόνησος ∆υτικά Κανάρια 
νησιά & Μαδέϊρα 

Μεσόγειος, Αφρική & Ασία 

Σχόλια • Ετερογενής οµάδα 
που χρειάζεται 
αναθεώρηση. Ο 
συγγραφέας θεωρεί 
ότι πρόκειται 
τουλάχιστον για 2 
διαφορετικά είδη: 
  

C. bedriagai 
(νοτιοανατολική 

Ιβηρική) 
 

C. pistaciae 
(κεντρική Ισπανία & 

Πορτογαλία) 

• C. viridanus  
(Tenerife, 
Gomera, Hierro) 
 
• C. sexlinetaus 
(Gran Canaria) 
 

• Σίγουρα 2 
διαφορετικά είδη. 

• C. ocellatus: µεγαλύτερη βιοµάζα (sic) & 
περιοχή εξάπλωσης από όλα τα Chalcides µαζί. 
 
• Βιογεωγραφικά διακρίνονται 2 κλάδοι: 
- Μαρόκο: C. colosii, C. ebneri, C. polylepis, C. 
ocellatus 
- Ερυθρά θάλασσα: C. levitoni, C. ragazzii, , C. 
ocellatus 
 
• Τα ενδηµικά είδη του Μαρόκου είναι 
µικρότερου µεγέθους,  πιο σκούρου χρώµατος & 
ζουν σε λιγότερο ξηρά περιβάλλοντα σε σχέση µε 
τα ενδηµικά της Ερυθράς θάλασσας. Το ίδιο 
πρότυπο ισχύει για τα C. ocellatus που ζουν στη 
βόρεια Αφρική & την Αραβική χερσόνησο 
αντίστοιχα.  
 
• Το C. polylepis διακρίνεται σε 2 υποείδη (C. 
p. polylepis & C. p. occidentalis) που 
πιθανότατα θα έπρεπε να θεωρηθούν 2 
διαφορετικά είδη. 
 
• Το C. ragazzii υποδιαιρείται σε 2 υποείδη (C. 
r. ragazzii & C. r. bottegi) που δεν θα 
µπορούσαν σε καµία περίπτωση να θεωρηθούν 
διαφορετικά είδη.  Ενδεχοµένως να υπάρχει & 
ένα τρίτο υποείδος. Όλες οι µορφές ζουν στην 
περιοχή του Σουδάν, της Κένυας & της Σοµαλίας. 
 
• To C. levitoni της Αραβικής ακτής της 
Ερυθράς θάλασσας έχει αρκετές οµοιότητες µε το 
C. ragazzii (αφρικανικές ακτές Ερυθράς). 
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     Από τα είδη της οµάδας ocellatus που έχουν µελετηθεί χρωµοσωµικά, τα 

C. ocellatus, C. polylepis, C. sexlineatus, και C. viridanus έχουν 2n=28 αλλά 

εµφανίζουν επίσης και τον ίδιο αριθµό χρωµοσωµικών βραχιόνων, NF=56. Ο 

τύπος αυτός (2n=28, NF=56) θεωρείται πλεισιοµορφικός χαρακτήρας. 

Εξάλλου, το είδος Chalcides ghiarai (συνώνυµο µε το C. parallelus 

Doumergue 1901; Mateo et al. (1995)) που περιέγραψαν οι Caputo & Mellado 

(1992), από την περιοχή του βορειοανατολικού Μαρόκου, και που 

τοποθέτησαν µορφολογικά στην οµάδα του ocellatus, εµφανίζει επίσης τον 

ίδιο καρυότυπο, 2n=28, NF=56. Το είδος όµως C. bedriagai, που επίσης 

συγκαταλέγεται στην οµάδα του ocellatus, έχει καρυότπο 2n=28, NF=54, 

παρουσιάζοντας µια περικεντρική αναστροφή που το διαχωρίζει καρυολογικά 

από τα είδη της υπόλοιπης οµάδας. Οι περικεντρικές αναστροφές θεωρούνται 

από τους µελετητές ως το καρυολογικό φαινόµενο που οδηγεί την εξέλιξη και 

την αναπαραγωγική αποµόνωση των Chalcides. ∆ιαφορές στον καρυότυπο 

παρουσιάζει και το είδος C. colosii της οµάδας ocellatus, έχοντας όµως τον 

προγονικό χρωµοσωµικό τύπο 2n=28, NF=56 (Vegni & Talluri, 1968; Dallai & 

Talluri, 1969; De Smet, 1981; Cano et al., 1985 ; Caputo & Odierna, 1991, 

1992).  

    Όσον αφορά στo C. mionecton, o καρυότυπος του είναι αρκετά όµοιος µε 

αυτόν της οµάδας ocellatus, δείχνοντας ότι η µορφολογική του 

διαφοροποίηση, µε βάση την οποία ο Pasteur (1981) το διαχωρίζει σε άλλη 

οµάδα (οµάδα του mionecton) οφείλεται σε εξελικτική προσαρµογή (Caputo et 

al., 1993b).  

     Για το είδος C. chalcides, υπήρχαν ήδη από τον Pasteur (1981) οι ενδείξεις 

ότι σε επίπεδο τουλάχιστον υποειδών υπήρξε προβληµατική συστηµατική 

ταξινόµηση. Με τα καρυολογικά δεδοµένα προκύπτει ότι ως είδος είναι πολύ 

διαφορετικό από τα είδη της οµάδας ocellatus, 2n=28, NF=46 (Vegni & Talluri, 

1968; Dallai & Talluri, 1969; De Smet, 1981; Cano et al., 1985), ενώ πλέον 

αναγνωρίζονται τα είδη: 

• Chalcides chalcides chalcides (Ιταλική χερσόνησος & Σικελία, Ιβηρική)  

• Chalcides chalcides vittatus (Σαρδηνία, Τυνησία, Λιβύη, ΒΑ Αλγερία) 

• Chalcides pseudostriatus (δυτικό Μαρόκο) 

• Chalcides minutus (ΒΑ Μαρόκο) 
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• Chalcides mertensi (βόρεια Αλγερία, δυτική Τυνησία) 

• Chalcides striatus (Ιβηρική χερσόνησος, Γαλλία, Λιγουρία) 

(Busack, 1986; Caputo, 1993; Caputo & Odierna, 1992). 

     Όσον αφορά στις οµάδες του Pasteur (1981), στην εργασία µας 

περιλαµβάνονται τα είδη C. ocellatus, C. polylepis και C. montanus, από την 

οµάδα ocellatus (µάλιστα το C. montanus δεν αναφέρεται στην εργασία του 

Pasteur (1981) γιατί το περιλαµβάνει στο είδος C. ocellatus, ως µορφολογική 

φυλή; Caputo et al., 1999), το C. mionecton, από την οµάδα mionecton, και το 

C. chalcides,  από την οµάδα chalcides. Θα περιµέναµε, εφόσον ισχύει η 

οµαδοποίηση αυτή, που βασίζεται στο βαθµό απώλειας άκρων και 

επιµήκυνσης σώµατος, µια αντίστοιχη οµαδοποίηση των ειδών και στη δική 

µας εργασία. Αυτή, όµως, δεν παρατηρείται. Αντίθετα, βλέπουµε το C. 

ocellatus αρκετά διαφοροποιηµένο γενετικά από τα C. polylepis (18,1% 

γενετική απόσταση) και C. montanus (19,9%). Μάλιστα, µε το C. montanus 

(που θεωρούταν φυλή του C. ocellatus) παρουσιάζει τη µεγαλύτερη γενετική 

απόσταση µεταξύ των Chalcides της εργασίας µας. Εξάλλου, το C. mionecton 

είναι συγγενικότερο µε τα C. montanus και C. polylepis, παρότι τοποθετείται 

σε εντελώς διαφορετική οµάδα από τον Pasteur (1981). Τέλος, το C. 

chalcides, το πιο «φιδόµορφο», παρουσιάζει µικρότερη γενετική απόσταση 

(16,7%) µε το C. ocellatus, το πιο «σαυρόµορφο», από ότι το C. ocellatus µε 

άλλα «σαυρόµορφα» είδη (Greer et al., 1998). Τα παραπάνω είναι σαφείς 

ενδείξεις ότι η συστηµατική που έχει ακολουθηθεί κατά καιρούς, και που 

βασίζεται στη µορφολογία των Chalcides (αριθµός δακτύλων, αριθµός 

φαλαγγών, µήκος σώµατος, µήκος άκρων) είναι προβληµατική, καθώς το 

φαινόµενο της επιµήκυνσης του σώµατος και της απώλειας των άκρων οδηγεί 

σε λανθασµένες οµαδοποιήσεις που περιπλέκουν την ταξινοµική του γένους. 

Στην εργασία αυτή δεν µπορούµε, φυσικά, να κάνουµε συστηµατικές 

αναθεωρήσεις, αλλά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι «σαυρόµορφα» και 

«φιδόµορφα» είδη εµφανίζονται πιο συγγενικά, από γενετικής άποψης, σε 

σύγκριση µε «σαυρόµορφα» είδη µεταξύ τους.  

     Η σχέση των C. ocellatus, C. chalcides και C. montanus, φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται και από δεδοµένα αλλοενζύµων (Εικόνα 4.7.; Caputo et al., 

1999). Στο κλαδόγραµµα της εργασίας τους, που βασίζεται σε γενετικές 
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αποστάσεις κατά Roger’s, φαίνεται η ίδια οµαδοποίηση στους κλάδους µε τη 

δική µας εργασία (δεν περιλαµβάνει το C. mionecton που υπάρχει στο δικό 

µας φυλογενετικό δέντρο). Στον πίνακα µε τις γενετικές αποστάσεις που 

παραθέτουν, η γενετική απόσταση µεταξύ C. ocellatus – C. chalcides είναι 

µεγαλύτερη (0,35) σε σχέση µε την απόσταση C.ocellatus – C. montanus 

(0,29), Η διαφορά αυτή ενδεχοµένως να οφείλεται στον αριθµό των 

δειγµάτων: συµπεριλαµβάνονται 33 δείγµατα C. ocellatus (6 πληθυσµοί, δηλ. 

περίπου 5-6 δείγµατα ανά πληθυσµό), 33 δείγµατα C. chalcides (1 

πληθυσµός) και 7 µόλις δείγµατα C. montanus (1 πληθυσµός).  

      

 
Εικόνα 4.7. Το κλαδόγραµµα των φυλογενετικών σχέσεων ανάµεσα σε είδη του γένους 
Chalcides, µε τη χρήση αλλοενζύµων (Caputo et al., 1999). 

 

     Για το C. montanus δεν υπάρχουν καρυολογικά δεδοµένα, αλλά το C. 

chalcides   (2n=28, NF=46) είναι πολύ διαφορετικό καρυολογικά σε σχέση µε 

τα C. ocellatus, C. mionecton και C. polylepis (2n=28, NF=56) (Vegni & 

Talluri, 1968; Dallai & Talluri, 1969; De Smet, 1981; Cano et al., 1985). 
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     Τόσο στην εργασία των Caputo et al. (1999), όσο και στην δική µας 

εργασία, το C. ocellatus φαίνεται αρκετά διαφοροποιηµένο γενετικά και 

αποκλίνει πρώτο από τα υπόλοιπα είδη στα παραγόµενα φυλογενετικά 

δέντρα. Τα αποτελέσµατα αυτά ίσως να επιβεβαιώνουν τον Pasteur (1981), 

που θεωρεί την οµάδα ocellatus ως την πιο πρωτόγονη, και το C. ocellatus το 

πιο πρωτόγονο µέλος της. Ο συγγραφέας συµπεραίνει ότι εξελικτικές γραµµές 

προς «φιδόµορφα» είδη αποσχίστηκαν επανειληµµένα από πρωτόγονες 

πενταδάκτυλες µορφές, και αναρωτιέται αν αυτές οι πρωτόγονες µορφές είναι 

τα είδη της οµάδας ocellatus. 

      Η έλλειψη εργασιών µοριακής φυλογένεσης σε άλλα taxa των Scincidae, 

στις οποίες να χρησιµοποιείται ως µοριακός δείκτης το γονίδιο ND1, δεν µας 

επιτρέπει τη σύγκριση των ποσοστών πολυµορφισµού και των τιµών των 

γενετικών αποστάσεων που εξάγονται στην εργασία µας.  

     Όµως, θα πρέπει να αναφέρουµε τη χαµηλή τιµή της γενετικής απόστασης 

µεταξύ των C. montanus – C. polylepis (8,5%) σε σύγκριση µε τη µέση τιµή 

των αποστάσεων για τα Chalcides (15,9%) αλλά και µε τη µέγιστη γενετική 

απόσταση µέσα στο είδος C. ocellatus (9,5%: Τυνησία2 – ∆υτική Λιβύη). Τα 

δύο αυτά είδη είναι συντοπικά αλλά δεν φαίνεται να υβριδίζουν (Caputo et al., 

1999). Αν δεχτούµε ότι πρόκειται όντως για δύο διαφορετικά είδη, τι µας λέει 

αυτό για την υψηλή γενετική απόσταση µέσα στο είδος C. ocellatus;  

     Η εργασία αυτή δεν έχει ως σκοπό την αναθεώρηση της συστηµατικής 

κατάταξης του γένους Chalcides, και δεν περιλαµβάνει τον απαιτούµενο όγκο 

πληροφορίας για να κάνει κάτι τέτοιο. Προκειµένου να επιλυθούν τα 

προβλήµατα της συστηµατικής κατάταξης στα Chalcides απαιτείται η 

εκπροσώπηση όλων των ειδών που αναγνωρίζονται σήµερα σε µια 

φυλογενετική εργασία µοριακής µελέτης περισσότερων γονιδίων. Θεωρώ 

όµως απαραίτητη τη σχετικά εκτενή ανάλυση πάνω στις φυλογενετικές 

σχέσεις του γένους που προηγήθηκε για να µπορέσουµε καλύτερα να 

κατανοήσουµε τις σχέσεις µέσα στο είδος Chalcides ocellatus. 
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4.1.3. Κλάδος Γ: Φυλογεωγραφία του Chalcides ocellatus 

 

Γενετική ποικιλότητα και γενετικές αποστάσεις 

     Είναι εντυπωσιακό ότι η γενετική διαφοροποίηση δεν κατανέµεται 

οµοιόµορφα µέσα στο είδος C. ocellatus, όσον αφορά στη γεωγραφική 

κατανοµή του. Μη λαµβάνοντας υπόψη τα δείγµατα της Τυνησίας, Σικελίας και 

δυτικής Λιβύης (συνολικά 4 µόλις δείγµατα σε µικρή σχετικά γεωγραφική 

απόσταση), το ποσοστό πολυµορφισµού πέφτει στο 12%, ενώ η οµάδα των 

πληθυσµών της Αιγύπτου, Συρίας, Κύπρου, Κρήτης, Αττικής, Εύβοιας, 

Νισύρου (ανατολική Μεσόγειος – 30 δείγµατα) παρουσιάζει ένα ποσοστό 8%, 

µε µόλις 6% των θέσεων να είναι πληροφοριακές µε το κριτήριο της 

φειδωλότητας. 

     Ανάλογα συµπεράσµατα µπορούµε να εξάγουµε και από τις τιµές των 

γενετικών αποστάσεων. Παρατηρούµε ότι πολλά δείγµατα από γεωγραφικά 

αποµακρυσµένες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, εµφανίζουν µηδενικές 

ή σχεδόν µηδενικές γενετικές αποστάσεις. Φαίνεται δηλ., ότι ο ίδιος 

απλότυπος εµφανίζεται σε πολλά σηµεία. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι 

οι παρακάτω οµάδες, τα άτοµα των οποίων εµφανίζουν σχεδόν µηδενικές 

γενετικές αποστάσεις: 

• 55, 60, 61, 66 (Κύπρος), 67, 75, 71, 73 (Κρήτη), 43 (Αττική). 

• 21, 22, 25, 26 (Αίγυπτος), 33, 36 (Νίσυρος), 56, 57, 59, 65 (Κύπρος), 

52 (Συρία), 77 (Κρήτη), 39, 40 (Στουρονήσια).  

     Το γεγονός ότι ο ίδιος απλότυπος (ή µε ελάχιστες διαφορές) εµφανίζεται σε 

τόσο διασκορπισµένα σηµεία µπορεί να εξηγηθεί µε µια πολύ πρόσφατη 

διασπορά, που δεν έχει αφήσει ακόµα το χρονικό περιθώριο για γενετική 

διαφοροποίηση των πληθυσµών. Η διασπορά αυτή, εκτός από πρόσφατη, 

φαίνεται ότι είναι και ακανόνιστη, καθώς οι περιοχές που εµφανίζουν τους 

ίδιους απλότυπους είναι διάσπαρτες και η θέση τους δεν αντικατοπτρίζει 

κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο.  

     Όσον αφορά στις γενετικές αποστάσεις µεταξύ των γεωγραφικών οµάδων 

(Πίνακας 3.2.1.), παρατηρούµε ότι η µικρότερη απόσταση είναι αυτή µεταξύ 

της ανατολικής Μεσογείου και της Κυρηναϊκής (3,7%), που φανερώνει τη 
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φυλογενετική τους συγγένεια. Μερικές άλλες παρατηρήσεις που αφορούν στις 

τιµές των γενετικών αποστάσεων είναι: 

 

Τυνησία - Σικελία 
     Παρατηρώντας τα φυλογενετικά δέντρα των αναλύσεων µας µπορούµε να 

διακρίνουµε κάποιες σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Παρόλα αυτά, η 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων µας είναι κοινή για όλες τις φυλογενετικές 

αναλύσεις, και είναι η συγκεκριµένη ερµηνεία που εξηγεί και το λόγο που τα 

δέντρα µας έχουν σχετικά διαφορετική τοπολογία. 

     Σε όλα τα φυλογενετικά δέντρα µπορούµε να διαπιστώσουµε τον αρχικό 

διαχωρισµό των ατόµων της Τυνησίας, Σικελίας και δυτικής Λιβύης, αυτών, 

δηλαδή, που ανήκουν στους δυτικότερους πληθυσµούς που εκπροσωπούνται 

στην εργασία. Οι απλότυποι αυτών των ατόµων είναι αρκετά διαφορετικοί από 

αυτούς των ανατολικών περιοχών, πράγµα που φαίνεται από τις τιµές των 

γενετικών αποστάσεων αλλά και από τις πολυµορφικές θέσεις, που 

αυξάνονται  σηµαντικά εξαιτίας της παρουσίας τους. Τα άτοµα της Τυνησίας, 

Σικελίας και δυτικής Λιβύης είναι αρκετά γενετικά διαφοροποιηµένα, τόσο 

συγκρινόµενα µε αυτά της Κυρηναϊκής και της ανατολικής Μεσογείου, όσο και 

µεταξύ τους. Σύµφωνα µε τον Pasteur (1981) το γένος Chalcides έχει το 

κέντρο της εξέλιξης και της εξάπλωσης του στη βορειοδυτική Αφρική (κυρίως 

στο Μαρόκο). Αναµένουµε, εποµένως, µια διαβάθµιση της γενετικής 

διαφοροποίησης του είδους Chalcides ocellatus κατά µήκος της βόρειας 

Αφρικανικής ακτογραµµής, που είναι και η περιοχή εξάπλωσης του, µε 

αφετηρία το Μαρόκο. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται στα φυλογενετικά µας 

δέντρα, καθώς διαχωρίζονται µε τη σειρά οι κλάδοι της Τυνησίας-Σικελίας, 

Τυνησίας και δυτικής Λιβύης, δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. 

     Θα πρέπει, βέβαια, να εξηγήσουµε γιατί τα δύο Τυνησιακά δείγµατα (85 και 

28) δεν δηµιουργούν έναν ενιαίο κλάδο, ενώ αυτό γίνεται ανάµεσα στα 

δείγµατα 85-Τυνησία και 27-Σικελία. Υπάρχει έντονη συσχέτιση ανάµεσα στις 

πανίδες της βόρειας Αφρικής (ειδικά της περιοχής της Τυνησίας) και της 

Σικελίας. Πολλά είδη εποίκησαν την Σικελία από τις ακτές τις βόρειας Αφρικής 

µέσω συνδέσεων που, ενδεχοµένως, υπήρχαν κατά το κατώτερο 

Πλειστόκαινο. Η ύπαρξη τέτοιων συνδέσεων έχει προταθεί από 

ανθρωπολόγους και παλαιοντολόγους (Bonfiglio & Piperno, 1996; Bonfiglio et 
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al., 2002), για να εξηγηθεί η εποίκιση της Σικελίας από διάφορα είδη. Ακόµα κι 

αν αυτές οι συνδέσεις δεν υπήρχαν, πολλά είδη θα µπορούσαν να 

µεταφερθούν µε τη βοήθεια φυσικών σχεδιών, όπως έχει παρατηρηθεί και σε 

πολλά είδη ερπετών, ακόµα και σε µεγάλες αποστάσεις, µεταξύ των οποίων 

και στα Scincidae του γένους Mabuya  (Arnold, 1976; Carranza & Arnold, 

2003; Carranza et al., 2001; Mausfeld et al., 2000), σε χαµαιλέοντες 

(Raxworthy et al., 2002) και σε είδη Geckonidae (Carranza et al., 2000). Με 

τον τρόπο αυτό, οι Giovannotti et al. (2007), εξηγούν τη µεταφορά του 

Chalcides chalcides, από την Τυνησία στη Σικελία κατά το Πλειστόκαινο, όταν 

η απόσταση µεταξύ των δύο ξηρών ήταν µόλις 60 km (Antonioli et al., 2004). 

Εκτιµούν ότι η εποίκιση πραγµατοποιήθηκε πριν 1,8 εκατ. χρόνια. Στην 

εργασία τους, οι Giovannotti et al. (2007), ανακαλύπτουν µια στενή 

φυλογενετική σχέση ανάµεσα στους πληθυσµούς της Σικελίας και σε αυτούς 

της Τυνησίας, για το είδος Chalcides chalcides. Πρέπει όµως να αναφέρουµε 

ότι οι 3 δειγµατοληπτικοί σταθµοί που επέλεξαν στην περιοχή της Τυνησίας 

ήταν στο βορειότερο άκρο της, πολύ κοντά στις ακτές. Στην περίπτωση µας, 

το δείγµα 28, όπως φαίνεται και από το χάρτη της Εικόνας 2.1.1., έχει 

συλλεχθεί από µια περιοχή που βρίσκεται στην ενδοχώρα της Τυνησίας και 

που είναι αρκετά αποµονωµένη, αφού χαρακτηρίζεται ως όαση. Εξάλλου, οι 

Giovannotti et al. (2007), στην ίδια εργασία, αναφέρουν µια πολύ υψηλή 

γενετική διαφοροποίηση στους πληθυσµούς της Τυνησίας, που 

παρουσιάζουν 11 απλοτύπους σε µόλις τρεις δειγµατοληπτικούς σταθµούς, η 

οποία επιβεβαιώνεται για το Chalcides ocellatus και στην εργασία µας. Τα 

παραπάνω στοιχεία µπορούν να εξηγήσουν γιατί το άτοµο 28 της Τυνησίας 

δεν οµαδοποιείται µε το 85. ∆υστυχώς, δεν γνωρίζουµε την ακριβή τοποθεσία 

συλλογής του ατόµου 85, αλλά πιθανολογούµε ότι βρίσκεται πιο κοντά στις 

ακτές της Τυνησίας από ότι το 28, καθώς φαίνεται να είναι φυλογενετικά 

συγγενικότερο µε το 27 άτοµο της Σικελίας. Εξάλλου, µε το παραπάνω 

σκεπτικό, µπορούν να εξηγηθούν οι υψηλές τιµές γενετικών αποστάσεων του 

ατόµου 28-Τυνησία µε όλα τα υπόλοιπα C. ocellatus. 

 

Κυρηναϊκή 

     Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στην Εικόνα 3.5 στις αναλύσεις NJ, 

ML και ΒΙ τα δείγµατα της Κυρηναϊκής (ανατολική Λιβύη) σχηµατίζουν 
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ξεχωριστούς κλάδους. Στην BI ανάλυση η στατιστική υποστήριξη του κλάδου 

είναι υψηλή (0,94) αλλά στις άλλες 2 αναλύσεις η στατιστική υποστήριξη είναι 

πολύ χαµηλή (<50). Εξάλλου, στην ανάλυση MP, τα δείγµατα της Κυρηναϊκής 

δεν σχηµατίζουν ενιαίο κλάδο, λόγω χαµηλής στατιστικής υποστήριξης, και 

δίνουν πολυτοµίες. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι τα άτοµα της 

περιοχής της Κυρηναϊκής έχουν κάποιου βαθµού φυλογενετική συγγένεια 

µεταξύ τους, αλλά η γενετική διαφοροποίηση τους, ως κλάδος, δεν είναι τόσο 

σηµαντική σε σχέση µε τα δείγµατα της ανατολικής Μεσογείου, ώστε οι 

αναλύσεις µας να τα διαχωρίσουν σε ένα ξεχωριστό κλάδο µε υψηλή 

στατιστική υποστήριξη. 

     Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ένα από τα δείγµατα που προέρχονται από 

την περιοχή της Κυρηναϊκής (άτοµο 14), δεν περιλαµβάνεται σε αυτόν τον 

κλάδο αλλά εµφανίζεται στον κλάδο της ανατολικής Μεσογείου σε όλες τις 

αναλύσεις µας. Το άτοµο αυτό είναι από ένα δειγµατοληπτικό σταθµό 75χµ. 

δυτικά του Tobruk και βρέθηκε συντοπικό µε τα άτοµα 15 και 16. 

 

Ανατολική Μεσόγειος 

     Ένα κοινό σηµείο όλων των τοπολογιών που προέκυψαν από τις 

αναλύσεις µας, είναι η ύπαρξη ενός κλάδου που περιλαµβάνει όλα τα 

δείγµατα από την ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή από την Αίγυπτο, Συρία, 

Κρήτη, Κύπρο, Αττική, Νίσυρο, Στουρονήσια και το άτοµο 14 της Κυρηναϊκής. 

Πρέπει να αναφέρουµε ότι τα άτοµα των περιοχών αυτών είτε δεν χωρίζονται 

σε επί µέρους κλάδους και σχηµατίζουν πολυτοµίες (ΜΡ), είτε χωρίζονται, 

αλλά ο διαχωρισµός τους αυτός δεν ακολουθεί κανένα γεωγραφικό πρότυπο 

και δεν υποστηρίζεται στατιστικά (NJ, ML, BI). Στην πραγµατικότητα τα άτοµα 

των παραπάνω περιοχών ανήκουν στον ίδιο απλότυπο ή σε απλοτύπους µε 

µικρές διαφορές. Ενδεικτική είναι η τιµή της γενετικής διαφοροποίησης 

ολόκληρου του κλάδου, που είναι 2,7%.   

     Η παρουσία ενός τέτοιου κλάδου µε πολύ χαµηλή εσωτερική γενετική 

διαφοροποίηση σε συνδυασµό µε το γεγονός οι ίδιοι απλότυποι 

χαρακτηρίζουν άτοµα πολύ αποµακρυσµένων πληθυσµών (π.χ. Κρήτη, 

Αίγυπτος, Νίσυρος, Κύπρος, Συρία, Στουρονήσια), µπορεί να εξηγηθεί από 

µια πολύ πρόσφατη διασπορά του είδους, τουλάχιστον στην περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου, που θα µπορούσε να οφείλεται µόνο στον άνθρωπο. 
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Η διασπορά αυτή, εποµένως πραγµατοποιήθηκε στους ιστορικούς χρόνους, 

πριν µερικές χιλιάδες χρόνια.  

     Θα µπορούσε κανείς να επεκτείνει αυτήν την υπόθεση 

συµπεριλαµβάνοντας στην περιοχή διασποράς και την Κυρηναϊκή. Άλλωστε, 

αναφέραµε ότι ο διαχωρισµός αυτών των δύο κλάδων (Κυρηναϊκή και 

ανατολική Μεσόγειος) δεν υποστηρίζεται ισχυρά στατιστικά, όπως επίσης 

αναφέραµε και την παρουσία του ατόµου 14-Λιβύη µέσα στον κλάδο της 

ανατολικής Μεσογείου. Εξάγεται το συµπέρασµα, από τα φυλογενετικά 

δέντρα, ότι η µεταφορά έγινε, τουλάχιστον από κάποιο χρονικό σηµείο και 

µετά, από και προς διάφορες κατευθύνσεις. Η έντονη εµπορική 

δραστηριότητα στο χώρο της Μεσογείου ενώνει και ένωνε στο παρελθόν 

πολλά µεγάλα λιµάνια, όπως αυτά της Αιγύπτου, της Συρίας και της Ελλάδας, 

µε αποκορύφωµα το λιµάνι της Καρχηδόνας, αποικίας των Φοινίκων στη 

σηµερινή Τυνησία. Εποµένως, η παρουσία του ατόµου 14-Λιβύη, ή και τα 

υπόλοιπα στοιχεία που έχουµε στα χέρια µας, δεν µπορούν να µας δείξουν µε 

βεβαιότητα την κατεύθυνση που ακολούθησε η ανθρωπόχωρη µεταφορά. 

Επίσης, δεν θα µπορούσε να αποκλείσει κανείς και το ενδεχόµενο µιας 

παράλληλης φυσικής και παθητικής διασποράς του C. ocellatus, µε τη 

µεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό θα περιέπλεκε ακόµα 

περισσότερο τα πράγµατα. Για να απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτηµα µε 

απόλυτη σιγουριά θα πρέπει να χρησιµοποιήσει διαγνωστικά «εργαλεία» 

µεγάλης διακριτικής ικανότητας, όπως είναι η ανάλυση του µικροδορυφορικού 

DNA, και φυσικά θα χρειαζόταν ένα πολύ µεγαλύτερο και 

αντιπροσωπευτικότερο δείγµα ατόµων, προκειµένου να αυξήσει τις 

πιθανότητες να εντοπίσει τον απλότυπο ή τους απλότυπους που 

µεταφέρθηκαν. 

     Η µικρή γενετική διαφοροποίηση των δειγµάτων της ανατολικής 

Μεσογείου, αλλά και της Κυρηναϊκής, έχουν σαν αποτέλεσµα τις διαφορές στα 

φυλογενετικά δέντρα των αναλύσεων µας. Οι Harris et al. (2004) µελετώντας 

το είδος Tarentola mauritanica, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι είναι ένα 

ανθρωποµεταφερόµενο είδος. Και στη δική τους εργασία αναφέρουν ότι οι 

αναλύσεις ML και BI (δεν πραγµατοποίησαν NJ ανάλυση) έδωσαν παρόµοιας 

τοπολογίας δέντρα, ενώ η MP έδωσε µια όχι και τόσο καλά ορισµένη 

φυλογένεση. Την ίδια ακριβώς εικόνα παρουσιάζουν τα φυλογενετικά δέντρα 
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των αναλύσεων µας (Εικόνα 3.5), πράγµα που οφείλεται σε χαµηλές τιµές 

στατιστικής υποστήριξης των κλάδων από την MP, και το χαρακτηριστικό του 

προγράµµατος να δηµιουργεί πολυτοµίες όταν οι τιµές αυτές είναι µικρότερες 

του 50. Εξάλλου, η ανάλυση ΜΡ χρησιµοποιεί τις πληροφοριακές, µε το 

κριτήριο της φειδωλότητας, νουκλεοτιδικές θέσεις, οι οποίες στην περίπτωση 

µας είναι µόλις 8% για τους πληθυσµούς της Κυρηναϊκής και της ανατολικής 

Μεσογείου.  

     Η διασπορά του C. ocellatus από τον άνθρωπο φαίνεται να επιβεβαιώνει 

τις απόψεις διαφόρων επιστηµόνων. Πολλοί ερπετολόγοι έχουν βάσιµες 

υποψίες ότι σε κάποιες από τις περιοχές εξάπλωσης του, κυρίως ανατολικά, 

το είδος αυτό έχει φτάσει µε τη βοήθεια ανθρωπογενών διεργασιών. 

Συγκεκριµένα, ο Schneider (1981) θεωρεί ότι η πολύ χαµηλή µορφολογική 

διαφοροποίηση ανάµεσα στους πληθυσµούς του, πιθανώς να οφείλεται σε 

πολύ πρόσφατη εποίκιση, ίσως µε ανθρωποµεταφορά. Σύµφωνα µε τον ίδιο 

συγγραφέα η άποψη αυτή µπορεί να υποστηριχθεί κι από το γεγονός ότι το 

είδος αυτό είναι τυπικό των αγροτικών καλλιεργειών. Οι Disi et al. (2001), σε 

µια εργασία τους για την ερπετοπανίδα της Ιορδανίας, χαρακτηρίζουν το C. 

ocellatus ως τυπικό είδος που ακολουθεί τον άνθρωπο και ότι πολύ συχνά 

µεταφέρεται µε ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο Αnderson (1999) σηµειώνει ότι 

η κατανοµή του είναι κυρίως παράκτια ή ακολουθεί µεγάλους ποταµούς, και 

πιθανολογεί ότι η ανατολική, τουλάχιστον, εξάπλωση του οφείλεται στον 

ανθρώπινο παράγοντα. Μάλιστα, ως πιθανό µέσο µεταφοράς του, στην 

περιοχή του Ιράν, θεωρεί το έρµα άµµου ή χώµατος των αραβικών καϊκιών 

που έπλεαν για αιώνες στον Περσικό κόλπο. Την ανθρωποµεταφορά 

επικαλείται και ο Baha El Din (2006) ως µια πιθανή εξήγηση της ευρείας 

εξάπλωσης του C. ocellatus. Τέλος, είναι και επίσηµα αποδεδειγµένη µια 

περίπτωση µεταφοράς του στην περιοχή της Νάπολης της Ιταλίας (Caputo et 

al., 1997). Το 1738, ο βασιλιάς Κάρολος της Bourbon, αποφάσισε να 

κατασκευάσει τον κήπο του νέου βασιλικού παλατιού. Για το σκοπό αυτό 

µετέφερε λεµονιές από την περιοχή της Σικελίας. Με αυτά τα δέντρα, κάποια 

άτοµα του είδους C. ocellatus µεταφέρθηκαν στο βασιλικό κήπο. Πολύ συχνά 

αυτές οι σαύρες παραµένουν µέσα στις ρίζες των δέντρων και κατ’ επέκταση 

µεταφέρθηκαν µέσα στο χώµα των δέντρων. Ο Monticelli (1902, 1914) 

καταγράφει ότι αυτά τα άτοµα εξελίχθηκαν σε διακριτό πληθυσµό, που όµως 
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είχε θεωρηθεί εξαφανισµένος µέχρι την πρόσφατη ανακάλυψη του, τον 

Αύγουστο του 1994. Οι Caputo et al. (1997) αναγνώρισαν το άτοµο ως C. 

ocellatus tiligugu, που πράγµατι είναι η µορφή που κατανέµεται στην περιοχή 

της Σικελίας.  Οι ίδιοι συγγραφείς θεωρούν ότι η µορφολογική οµοιογένεια 

(Schneider, 1981) αλλά και η γενετική (Caputo, 1987), οφείλεται στο γεγονός 

ότι τουλάχιστον οι πληθυσµοί της Σικελίας, Σαρδηνίας και πολλών 

Μεσογειακών νησιών είναι αποτέλεσµα ανθρωποµεταφοράς, και 

συγκεκριµένα από τη βόρεια Αφρική. Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί και η 

ασυνεχής κατανοµή του στον Ελλαδικό χώρο, όπου η περιοχή προέλευσης 

θεωρείται η βορειοανατολική Αφρική και η Μικρά Ασία (Schneider, 1981; 

Caputo et al., 1997). 

     Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η ταχύτητα µε την οποία το είδος αυτό 

κατάφερε να εγκατασταθεί στην ανατολική Μεσόγειο και να αυξήσει την 

πυκνότητα των πληθυσµών του. Πρόκειται προφανώς για ένα ευκαιριακό 

είδος, µε µικρή µεν ικανότητα ενεργητικής διασποράς αλλά µε µεγάλη 

ικανότητα προσαρµογής σε νέα περιβάλλοντα. Σε αυτό συνέβαλε η ιδιότητα 

του να τρέφεται µε πολλές διαφορετικές τροφές, η κρυπτική συµπεριφορά του 

και ενδεχοµένως η ζωοτοκία που αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης των 

νεογνών αλλά και αυξάνει τις πιθανότητες να µεταφέρονται ζώα που 

κυοφορούν (Schleich et al., 1996). Σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν 

ανταγωνιστικά είδη, όσον αφορά στην οικολογία του, δηµιούργησε 

πληθυσµούς µεγάλης πυκνότητας, όπως στην περίπτωση της Κρήτης. 

     Οι Greenbaum et al. (2006) σε µια εργασία τους για τα  υπο-Σαχάρια είδη 

C. bottegi και C. ragazzii, στην οποία µελέτησαν µορφολογικά και άτοµα C. 

ocellatus από διάφορες περιοχές της Σοµαλίας, βόρειας Αφρικής και 

Αραβικής χερσονήσου, επισηµαίνουν την εκπληκτική µορφολογική 

οµοιογένεια, όσον αφορά στον αριθµό των φολίδων στο µέσο του σώµατος, 

µεταξύ πληθυσµών του C. ocellatus αποµονωµένων περιοχών της Σοµαλίας, 

άλλων περιοχών της Αφρικής και της Αραβικής χερσονήσου. Αυτές οι 

περιοχές είναι µεταξύ τους αποµονωµένες, από τις οροσειρές της Αιθιοπίας 

και τον κόλπο του Aden, για περισσότερο από 5-7 εκατοµµύρια χρόνια 

(Arnold, 1987; Joger, 1987; Smith, 1989; Coleman, 1993). Οι συγγραφείς 

προσπαθούν να εξηγήσουν την κατανοµή των αποµονωµένων πληθυσµών 

χαρακτηρίζοντας τους υπολειµµατικούς, αλλά αδυνατούν να εξηγήσουν την 
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µορφολογική οµοιογένεια µε άλλους πληθυσµούς C. ocellatus. Θεωρείται, 

ωστόσο, πολύ πιθανό ότι οι πληθυσµοί αυτοί του C. ocellatus εξαπλώθηκαν 

σε αυτές τις περιοχές πολύ πρόσφατα από τη βορειοανατολική Αφρική, µε τη 

βοήθεια του ανθρώπου, από τη βορειοανατολική Αφρική, ερµηνεύοντας έτσι 

τη µορφολογική τους οµοιογένεια. 

 

Κρήτη 

     Θα αναφερθούµε µε περισσότερη λεπτοµέρεια στην περίπτωση της 

Κρήτης γιατί, όπως φαίνεται από τα φυλογενετικά δέντρα και από τον πίνακα 

των γενετικών αποστάσεων, τα άτοµα που την αντιπροσωπεύουν στην 

παρούσα εργασία ανήκουν όλα στον ίδιο απλότυπο (µε εξαίρεση το άτοµο 77 

που προέρχεται από το Ελαφονήσι).  

     Το σηµαντικό στην περίπτωση της Κρήτης είναι ότι αποκαλύπτεται πως 

ένα ακόµα από τα µέλη της φτωχής ερπετοπανίδας της, έχει µεταφερθεί στο 

νησί µε τη συνδροµή του ανθρώπου. Η Κρήτη, συγκριτικά µε άλλα 

Μεσογειακά νησιά και σε σχέση µε τη µεγάλη της έκταση, έχει πολύ λίγα είδη 

χερσαίων ερπετών. Συγκεκριµένα, πρόκειται για 4 είδη φιδιών, ένα είδος 

νεροχελώνας, και 7 είδη σαυρών, συµπεριλαµβανοµένου και του C. ocellatus. 

Από µελέτες µοριακής φυλογεωγραφίας προκύπτει ότι φαινόµενα διασποράς, 

και όχι βικαριανιστικά γεγονότα, είναι κυρίως οι παράγοντες που επηρέασαν 

το φυλογεωγραφικό πρότυπο των περισσότερων από αυτά τα είδη 

(Poulakakis et al., 2005; Μάντζιου, 2006; Κυριαζή, προσωπική επικοινωνία). 

Επί πλέον, για τα είδη Tarentola mauritanica (Harris et al., 2004) και 

Hemidactylus turcicus (Carranza & Arnold, 2006), γνωρίζουµε ότι έχουν 

µεταφερθεί στο νησί πολύ πρόσφατα από τον άνθρωπο. Σε αυτά τα είδη 

έρχεται να προστεθεί και το C. ocellatus.  

     Γίνεται κατανοητό ότι τα είδη των ερπετών της Κρήτης ήταν ακόµα 

λιγότερα στο παρελθόν, και τα ερωτήµατα για τα αίτια αυτού του φαινοµένου 

παραµένουν ακόµα ανοιχτά. 

     Εξάλλου, το C. ocellatus ίσως να µεταφέρθηκε δύο φορές στην Κρήτη, 

όπως φαίνεται από τις αναλύσεις µας. Τα δείγµατα της Κρήτης παρουσιάζουν 

δύο απλότυπους, εκ των οποίων ο ένας χαρακτηρίζει το άτοµο 77 από το 

Ελαφονήσι (νοτιοδυτική Κρήτη) και ο άλλος τα υπόλοιπα άτοµα (67, 75, 71, 

73) (ανατολική Κρήτη και βόρεια του νοµού Χανίων). Η περίπτωση αυτή δεν 
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είναι µοναδική για το νησί της Κρήτης, καθώς από διπλή εποίκιση φαίνεται να 

προήλθε και το µικροθηλαστικό Acomys minus, µε διασπορά από την Τουρκία 

και την Αίγυπτο (Barome et al., 2001). Για το C. ocellatus, διπλή 

ανθρωποµεταφορά φαίνεται να πραγµατοποιήθηκε και στην περίπτωση της 

Κύπρου, που παρουσιάζει τους ίδιους απλότυπους µε την Κρήτη, αυτή τη 

φορά στα άτοµα 56, 57, 59, 65 (ο απλότυπος του Ελαφονησίου) και 61, 67, 

55, 66, 60 (ο απλότυπος των υπολοίπων ατόµων της Κρήτης). 

 

4.2. Βιογεωγραφικό σενάριο 
 
     Συνοψίζοντας τα παραπάνω, µπορούµε να προτείνουµε ένα υποθετικό 

βιογεωγραφικό σενάριο που να εξηγεί την εξάπλωση του C. ocellatus στη 

Μεσόγειο.  

     ∆υστυχώς, στην εργασία µας δεν περιλαµβάνονται δείγµατα του είδους 

αυτού από τις περιοχές του Μαρόκου και της Αλγερίας. ∆εν µπορούµε, 

εποµένως, να εξάγουµε πληροφορίες για τις περιοχές αυτές. Παρόλα αυτά, η 

υψηλή γενετική διαφοροποίηση των ατόµων από την Τυνησία, Σικελία και 

δυτική Λιβύη, µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι το C. ocellatus έφτασε στις 

περιοχές αυτές µε ενεργητική διασπορά. Οι µεταξύ τους γενετικές αποστάσεις 

µαρτυρούν µια µακροχρόνια γενετική αποµόνωση. Από την άλλη πλευρά, 

στοιχεία όπως η τοπολογία των δέντρων µας, η γενετική και µορφολογική 

οµοιογένεια των ανατολικών πληθυσµών, αλλά και: 

• η υψηλή γενετική συγγένεια που φαίνεται να συνδέει τη δυτική Λιβύη µε 

την Κυρηναϊκή (4,9%) και την ανατολική Μεσόγειο (5,6%), παρά µε την 

Τυνησία (µ.ο. 8,6%) και 

• οι χαµηλότερες τιµές γενετικών αποστάσεων που παρουσιάζουν οι 

πληθυσµοί της Τυνησίας µε την Κυρηναϊκή (7,5% και 6,3%) παρά µε την 

πλησιέστερη τους δυτική Λιβύη (9,3% και 7,9%), 

µας κάνουν να υποθέσουµε ότι από την περιοχή της Τυνησίας, το 

µελετούµενο είδος µεταφέρθηκε πρόσφατα, µε παθητική διασπορά µέσω 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, στην υπόλοιπη Μεσόγειο. 

     Παρακολουθώντας τις οµοιότητες ανάµεσα στους απλότυπους που 

προκύπτουν, καταλαβαίνουµε ότι η διασπορά συνεχίστηκε και από άλλα 
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λιµάνια. Η Κυρηναϊκή, η Αίγυπτος και η Συρία είναι πιθανότατα, όπως φαίνεται 

από τα φυλογενετικά δέντρα, κάποια από αυτά.  

     Στην Εισαγωγή αναφέραµε πως το C. ocellatus έχει µια πολύ µεγάλη 

κατανοµή και δεν περιορίζεται µόνο στην περιοχή της Μεσογείου. Το 

συµπέρασµα ότι τουλάχιστον στην ανατολική Μεσόγειο έχει µεταφερθεί 

πρόσφατα µε τη συνδροµή του ανθρώπου, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η 

πηγή της εξάπλωσης του είναι η περιοχή του Μαρόκου, έχει άµεσες συνέπειες 

σε αυτά που γνωρίζαµε για την υπόλοιπη κατανοµή του. Γνωρίζουµε ότι από 

την Αίγυπτο, συνεχίζει την εξάπλωση του στις δυτικές ακτές της Αφρικής αλλά 

και κατά µήκος του Νείλου. Επίσης, κατανέµεται και στις ακτές της Αραβικής 

χερσονήσου µέχρι το Πακιστάν (Mateo et al., 1995; Bons & Geniez, 1996; 

Schleich et al., 1996; Cox et al., 2006). Το πιο φειδωλό σενάριο θα ήταν να 

θεωρήσουµε ότι και σε αυτές τις περιοχές η κατανοµή του είναι πρόσφατη, 

συνέπεια της περεταίρω εξάπλωσης του µε αφετηρία τις περιοχές στις οποίες 

βρέθηκε εξαιτίας του ανθρώπου ή ότι µεταφέρθηκε εκεί επίσης µε παθητική 

διασπορά.  

 

4.3. Φυλογενετικές σχέσεις, µορφολογία και υποείδη 
     

     Η διάκριση των υποειδών του C. ocellatus γίνεται µε βάση τη 

βιογεωγραφία τους, τον αριθµό των φολίδων στο µέσο του σώµατος και 

κυρίως το χρωµατικό πρότυπο (Mateo et al., 1995). Όπως, όµως προκύπτει 

από τη βιβλιογραφία κανένα από αυτά τα κριτήρια δεν είναι ξεκάθαρα 

ορισµένο. Οι περιοχές εξάπλωσης των υποειδών (µε εξαίρεση νησιωτικές 

ενδηµικές µορφές) αλληλοεπικαλύπτονται (Εικόνα 1.3.17.), ο αριθµός των 

φολίδων στα υποείδη κυµαίνεται ανάµεσα σε τιµές που είναι λίγο-πολύ κοινές 

για όλα (Πίνακας 1.3.6.) και το χρωµατικό πρότυπο είναι πολύ συχνά 

αποτέλεσµα οικολογικής προσαρµογής ή και υποκειµενικής αντίληψης.  

     Προκειµένου να απαντήσουµε στο ερώτηµα αν τα υποείδη του C. ocellatus 

έχουν κάποια φυλογενετική διαφορά ή πρόκειται απλά για µορφολογικές ή 

χρωµατικές παραλλαγές, θα έπρεπε να συµπεριλάβουµε στην παρούσα 

εργασία άτοµα των υποειδών του C. ocellatus, από τις περιοχές που 

θεωρητικά εξαπλώνονται, και κυρίως από περιοχές όπου τα υποείδη αυτά 
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συνυπάρχουν και φαίνεται να υβριδίζουν (Mateo et al., 1995). ∆υστυχώς, 

στην εργασία αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται τέτοια δείγµατα. Τα υποείδη C. o. 

zavattarii και C. o. linosae είναι ενδηµικά των νησιών Lampedusa και Linosa 

(Εικ. 1.3.17.) αντίστοιχα. Τα υποείδη C. o. tassiliensi και C. o. sacchii, η 

ύπαρξη των οποίων στηρίζεται σε 4 και 3 δείγµατα αντίστοιχα από τη δεκαετία 

του ’30, βρίσκονται σε υπο-Σαχάριες περιορισµένες περιοχές της Αφρικής. 

Τέλος, τα υποείδη µε τη µεγαλύτερη εξάπλωση, τα C. o. ocellatus, C. o. 

tiligugu και C. o. subtypicus µπορούν να βρεθούν συντοπικά στην περιοχή 

του βορειοανατολικού Μαρόκου (Εικόνα 1.3.17) (Mateo et al., 1995; Schleich 

et al., 1995; Bons & Geniez, 1996). Θα µπορούσαµε να ελέγξουµε τη 

διαφορετικότητα των τριών τελευταίων υποειδών αν µελετούσαµε δείγµατα 

της κοινής τους περιοχής εξάπλωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η 

οποιαδήποτε γενετική διαφοροποίηση που θα βρίσκαµε θα µπορούσε να 

ερµηνευθεί και ως αποτέλεσµα αποµόνωσης λόγω απόστασης των 

πληθυσµών.  

     Με κριτήριο τη γεωγραφική εξάπλωση των υποειδών, στην εργασία αυτή, 

συµπεριλαµβάνονται άτοµα C. o. tiligugu (27-Σικελία) και C. o. ocellatus (όλα 

τα υπόλοιπα άτοµα). Για το άτοµο 85 από την Τυνησία, που θα µπορούσε να 

είναι µια από τις δύο µορφές, δεν γνωρίζουµε σε ποιο υποείδος ανήκει, καθώς 

µας παραχωρήθηκε µόνο ιστός από τον David Donnaire. Εξάλλου, το άτοµο 

28-Τυνησία είναι ανώριµο και άχρωµο (εξαιτίας της παραµονής στην 

αιθανόλη), και η ταυτοποίηση του είναι αδύνατη. Η γενετική απόσταση του 

ατόµου 27-Σικελία από τα  C. o. ocellatus θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως 

γενετική διαφοροποίηση σε επίπεδο υποειδών ή ως διαφοροποίηση εξαιτίας 

της γεωγραφικής απόστασης και του φαινόµενου της ανθρωπόχωρης 

µεταφοράς στην ανατολική Μεσόγειο, στην οποία εξαπλώνεται το υποείδος C. 

o. ocellatus. Είναι, εποµένως, ένα ερώτηµα που µένει να απαντηθεί. 

     Παρόλα αυτά, είναι εντυπωσιακή η χρωµατική ποικιλότητα που 

παρουσιάζουν τα δείγµατα της Κυρηναϊκής, και σε µικρότερο βαθµό άλλων 

περιοχών. Στα 15 δείγµατα από την περιοχή της Κυρηναϊκής περιλαµβάνονται 

άτοµα που ανήκουν στον τυπικό χρωµατικό τύπο του C. o. ocellatus, στον 

τύπο του C. o. tiligugu, αλλά και σε διάφορες ενδιάµεσες µορφές που φέρουν 

σε ποικίλο βαθµό ανάπτυξης τα οµατίδια, τις επιµήκεις ανοιχτόχρωµες 

ραχιαίες ραβδώσεις και τις µαύρες λωρίδες στην περιοχή του µατιού. Όλα 
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αυτά τα άτοµα, όπως αναφέραµε, σχηµατίζουν έναν κλάδο µε χαµηλή 

γενετική διαφοροποίηση 1,7%. Στην περίπτωση που τα άτοµα αυτά πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις (µετά από µορφοµετρικές µελέτες) ώστε να ανήκουν 

και τυπικά στα υποείδη που αναφέραµε, τότε µπορούµε να µιλήσουµε για 

αλλαγή στο χάρτη εξάπλωσης των υποειδών, εφόσον εµφανίζονται C. o. 

tiligugu και πέρα από την Τυνησία, αλλά και ενδεχόµενη κατάργηση των 

υποειδών αφού δεν φαίνεται να διαφέρουν στο γενετικό επίπεδο. 

     Προς το παρόν, εξάγουµε το συµπέρασµα ότι οι χαρακτήρες που έχουν 

επιλεγεί για τον καθορισµό των υποειδών δεν είναι οι κατάλληλοι, εφόσον στο 

παράδειγµα µας, άτοµα µε µεγάλες µορφολογικές διαφορές που συµβιώνουν 

στην ίδια περιοχή έχουν ελάχιστη γενετική διαφοροποίηση. Στο ίδιο 

συµπέρασµα καταλήγουν οι Greenbaum et al. (2006) σε µια εργασία τους για 

τα  υπο-Σαχάρια είδη C. bottegi και C. ragazzii, στην οποία µελέτησαν 

µορφολογικά και άτοµα C. ocellatus από διάφορες περιοχές της Σοµαλίας, 

βόρειας Αφρικής και Αραβικής χερσονήσου. Σηµειώνουν την µεγάλη 

χρωµατική ποικιλότητα του C. ocellatus και αφήνουν σαφή υπονοούµενα για 

το κατά πόσο είναι κατάλληλα ταξινοµικά κριτήρια οι χρωµατικές διαφορές για 

την αναγνώριση υποειδών του C. ocellatus. 

 

4.4. Συµπεράσµατα 
 

 Το βασικότερο συµπέρασµα της παρούσας εργασίας είναι η 

ανθρωπογενής µεταφορά του Chalcides ocellatus στην ανατολική Μεσόγειο. 

Αυτή η πρόσφατη παθητική µεταφορά, που πιθανώς πραγµατοποιήθηκε από 

τα εµπορικά πλοία µε τη µεταφορά εµπορικών αγαθών, εξηγεί την εξάπλωση 

του από την ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου, ή και ενδεχοµένως από την 

Κυρηναϊκή, µέχρι τον Ελλαδικό χώρο. Το γεγονός αυτό εξηγεί τη χαµηλή 

µορφολογική και γενετική διαφοροποίηση των πληθυσµών της ανατολικής 

Μεσογείου αλλά και της ανατολικής ακτής της Αφρικής και της Αραβικής 

χερσονήσου. Επίσης εξηγεί τη ασυνεχή κατανοµή του, όπως στην περίπτωση 

της Ελλάδας, και δικαιώνει την άποψη πολλών επιστηµόνων που θεωρούσαν 

το είδος ανθρωπόφιλο, παρατηρώντας την παράκτια κυρίως κατανοµή του. 

Είναι δύσκολο να προσδιορισθεί η τοποθεσία από την οποία ξεκίνησε η 



 112

διασπορά αλλά µπορούµε να υποθέσουµε, από τα αποτελέσµατα µας, ότι 

είναι η ευρύτερη περιοχή της Τυνησίας. 

 Εξάλλου, επιβεβαιώνεται από την εργασία µας η φυλογενετική σχέση 

ειδών που εµφανίζονται στη Σικελία και στην Τυνησία, τουλάχιστον στις 

παράκτιες περιοχές της. Αντίθετα, η ενδοχώρα της Τυνησίας και οι 

αποµονωµένες περιοχές της βόρειας Αφρικής (π.χ. οάσεις) συγκρατούν 

γενετικά διαφοροποιηµένους πληθυσµούς. 

 Ενισχύουµε µε περισσότερα δεδοµένα την επιλογή της ένταξης του 

γένους Sphenops µέσα στο γένος Chalcides, αλλά προβάλουµε αντιρρήσεις 

στη δηµιουργία του υπογένους Sphenops, που δηµιουργεί παραφυλετικότητα 

στο γένος Chalcides. 

 Παρατηρούµε την επίδραση που έχει το φαινόµενο της απώλειας των 

άκρων και της επιµήκυνσης του σώµατος στη συστηµατική και ταξινοµική 

σύγχυση. Οι φυλογενετικές σχέσεις, µε βάση τα µοριακά δεδοµένα, δεν 

αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις που εξάγονται από σωµατικές µετρήσεις και 

κοινά στοιχεία που αφορούν στον αριθµό των δακτύλων και των φαλαγγών.  

 Εξάλλου, η µορφολογία και ιδιαίτερα το χρωµατικό πρότυπο, που 

χρησιµοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισµό των υποειδών του είδους 

C. ocellatus, µάλλον δεν αποτελούν τα καταλληλότερα ταξινοµικά κριτήρια, 

τουλάχιστον για την οµάδα αυτή. ∆ιαφαίνεται από τα αποτελέσµατα µας ότι η 

µορφολογική (χρωµατική) ποικιλότητα δεν συνοδεύεται κι από αντίστοιχη 

διαφοροποίηση στο γενετικό επίπεδο. 

 Τέλος, για την περίπτωση της Κρήτης, συµπεραίνουµε ότι άλλο ένα 

από τα λιγοστά, σχετικά, είδη ερπετών που διαθέτει, έχει µεταφερθεί στο νησί 

µε ανθρωποµεταφορά, πιθανότατα διπλή. Μάλιστα, στην περίπτωση του C. 

ocellatus, η απουσία ανταγωνιστικών ειδών µε παρόµοιες οικολογικές 

συνήθειες, είχε σαν αποτέλεσµα το είδος να εξαπλωθεί µε γρήγορο ρυθµό σε 

όλο το νησί και να δηµιουργήσει πυκνούς πληθυσµούς. 
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