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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1  Εργασιες Οροσημα στη Μελετη της Οικογενειασ Lacertidae 

Η απαρχή της επιστημονικής μελέτης των Lacertidae χρονολογείται στα τέλη 

του 18ου αιώνα, όταν ο Linnaeus το 1758 στην εργασία του “Systema Νaturae” 

περιγράφει για πρώτη φορά μερικά από αυτά με ονοματολογικό τρόπο. Oρόσημα στη 

μελέτη των Μεσογειακών Lacertidae θεωρούνται οι εργασίες των: Betriaga (1886) 

“Beitraege zur Kenntnis der Lacertidenfamilie” (Abh.senck.naturf.Ges. 14), Mertens 

(1916) “Studien zur Systematik der Lacertiden” (Berlin), Schreiber (1874; 1912) 

“Herpetologia europea” (Braunschweig and Jena) και Boulenger (1920) 

“Monograph of the Lacertidae” (London). Ωστόσο μελέτες οικολογίας, 

βιογεωγραφίας και φυσικής ιστορίας των Lacertidae μόλις προσφάτως έχουν 

γνωρίσει ουσιαστική άνθηση και οι διαθέσιμες πληροφορίες διασπείρονται σε 

περιοδικά, και μονογραφίες μεγάλου εύρους, γεγονός που καθιστά επίπονη τη 

συλλογή απαραίτητης πληροφορίας για οποιεσδήποτε περαιτέρω μελέτες. Αν και η 

έλλειψη συνθετικών εργασιών είναι ακόμη αισθητή, δεν μπορεί κάποιος να μην 

αναφέρει τις εργασίες των Arnold (1973) “Relationships of the Palaearctic lizards 

assigned to the genera Lacerta, Podarcis, Algyroides and Psammodromus” (Bulletin 

of the British Museum of Natural History., Zool. 25) και Böhme (1981;1984;1986) 

“Hanbuch der Reptilien und Amphibien Europas” (vol.1 and 2, Wiesbaden), στις 

οποίες δίνονται συνoπτικά όλες οι πληροφορίες πάνω στα Ευρωπαϊκά Lacertidae 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσής τους. 

1.2  Η Οικογένεια Lacertidae 

Η οικογένεια Lacertidae περιλαμβάνει έναν κλάδο με 30 γένη και 250 περίπου 

είδη που εξαπλώνονται σε όλη την Αφρική και το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρασίας 

(Bauwens et al. 1995; Bauwens & Diaz-Uriarte 1997; Harris et al., 1999). Αποτελεί 

την πλέον διαδεδομένη, πολυμελή και κυρίαρχη ομάδα ερπετών στην Ευρώπη. Η 

οικογένεια διαφοροποιείται έντονα στις περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο, όπου 

εμφανίζονται πολλά ενδημικά είδη (Αrnold, 1973; Arnold et al., 1978). Στην Ευρώπη 

εξαπλώνονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα γένη Acanthodactylus, Algyroides, Eremias, 

Lacerta, Ophisops, Podarcis, και Psammodromus, (τα γένη Archaeolacerta, Teira, 

Timon και Zootoca από τους περισσότερους συγγραφείς χρησιμοποιούνται ως 

υπογένη του γένους Lacerta). Από τα παραπάνω γένη, τα Lacerta και Podarcis είναι 

σαφώς τα περισσότερο διαφοροποιημένα και ευρύτερα εξαπλωμένα στην Ευρώπη 

αποτελούμενα από 19 και 17 είδη αντίστοιχα. Τα γένη Eremias και Ophisops, στην 
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Ευρώπη, ζουν μόνο στην ανατολική Ρουμανία και τα νότια Βαλκάνια, και 

αντιπροσωπεύονται από ένα και μόνο είδος, τα Eremias arguτα και Ophisops elegans, 

αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα γένη (Acanthodactylus, Algyroides και Psammodromus) με 

συνολικά 8 είδη στην Ευρώπη εμφανίζουν πιο ευρεία εξάπλωση. 

Τα Lacertidae εμφανίστηκαν στην Ευρώπη κατά το Κρητιδικό (Estes et al., 

1989) και διαφοροποιήθηκαν έντονα κατά το Ολιγόκαινο (35,4 – 23,3 εκατομμύρια 

χρόνια πριν), οπότε και διαμορφώθηκαν τα πρώτα γένη, καθώς και κατά τις αρχές του 

Μειόκαινου (23,3 – 5,2 εκατομμύρια χρόνια πριν) (Lutz & Mayer, 1985; Oosterboek 

& Artntzen, 1992). Η πλήρης έλλειψη παλαιοντολογικών ευρημάτων σε άλλες 

περιοχές εκτός Ευρώπης μέχρι το μέσο Μειόκαινο ενισχύει την άποψη ότι τα 

Lacertidae πρωτοεμφανίστηκαν στο δυτικό ευρασιατικό χώρο (Mayer & Benyr, 

1994). 

1.2.1  Φυλογενετικά σχόλια για την οικογένεια Lacertidae 

Οι φυλογενετικές σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα είδη Lacertidae δεν έχουν 

πλήρως διαλευκανθεί. Οι διάφοροι τρόποι ερευνητικής προσέγγισης που έχουν κατά 

καιρούς ακολουθηθεί οδηγούν σε σχετικά αντικρουόμενες ταξινομήσεις με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια πλήρως αποδεκτή εικόνα για τη φυλογένεση της 

οικογένειας.  

Η μονοφυλετικότητα των Lacertidae δεν αμφισβητείται μετά την εργασία των 

Estes et al. (1989), οι οποίοι καθόρισαν δέκα μορφολογικές διαγνωστικές 

συναπομορφίες. Πολύ σταθερά εγκαθιδρυμένη ανάμεσα στα Scincomorfa (Camp, 

1923) η οικογένεια θεωρείται ότι έχει ως πλησιέστερο συγγενή τα Teeioidea (Estes et 

al.,1989). Τα γένη, μέσα στην οικογένεια, έχουν καθοριστεί βάση της μορφολογίας 

τους και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις εμφανίζονται ως κλάδοι, με μόνη εξαίρεση 

τη μεγάλη και αναντιρρήτως παραφυλετική ομάδα των Lacerta, μέσα στην οποία 

μερικοί μικρότεροι κλάδοι είναι αναγνωρίσιμοι. Ο πιο πρόσφατος φυλογενετικός 

υπολογισμός για την οικογένεια, βασισμένος στη μορφολογία, χρησιμοποιεί 112 

δευτερεύοντες χαρακτήρες προερχόμενους από εξωτερικά χαρακτηριστικά, σκελετικά 

στοιχεία, αναπαραγωγικά όργανα, νευρικό σύστημα και ηθολογία (Arnold, 1989a).  

Ωστόσο η μορφολογία αποκαλύπτει ελάχιστα στοιχεία για τη φυλογένεση των 

μεσογειακών Lacertidae, τα οποία εξαπλώνονται στις Παλαιαρκτικές περιοχές και 

τμήμα της Ανατολής. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας αυτής εμφανίζουν σχεδόν 

πρωτόγονη ανατομία και ενώ υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός καλά 

καθορισμένων γενών και ομάδων ειδών, οι εσωτερικές τους σχέσεις είναι ελάχιστα 

    9

  
 
                                                                                                                                                                       



αποσαφηνισμένες. Η θεωρία υποστηρίζει, ότι η περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση 

ελαττώνει γενικά τις πιθανότητες των διαφόρων μελών ενός φυλογενετικού κλάδου 

να καταλάβουν παρόμοιους οικολογικούς θώκους. Έτσι οι κλάδοι αυτοί δεν 

αναπτύσσουν παράλληλους μορφολογικούς χαρακτήρες και η μεταξύ τους 

διαφοροποίηση είναι σχετικά απλή. Όμως η παλαιαρκτική, ανατολική ομάδα και 

ειδικότερα τα είδη των Lacertidae της Μεσογείου δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα 

(Arnold, 1991).  

Ανοσολογικά στοιχεία (Lutz & Mayer 1984, 1985; Lutz et al. 1986; Mayer & 

Lutz 1989, 1990; Mayer & Benyr 1994) και πρωτεϊνικά δεδομένα  (Guillaume & 

Lanza 1982; Capula 1994, 1997) έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των 

σχέσεων μεταξύ των γενών και ομάδων ειδών στα Lacertidae, αλλά τα αποτελέσματα 

συχνά συγκρούονται και επιπλέον διαφέρουν από εκείνα που έχουν προέλθει από τη 

μορφολογία. 

Ανάλυση της πρωτοταγούς ακολουθίας τμημάτων του μιτοχονδριακού DNA 

(κομμάτια των γονιδίων 12S rRNA, 16S rRNA και κυτόχρωμα b) υποδεικνύει ένα 

πρότυπο φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ των Lacertidae που συμφωνεί με το 

προγενέστερο που έχει προέλθει από μορφολογικά δεδομένα και υποθέτει ότι τα 

Lacertidae εμφανίστηκαν στην Ευρασία, από όπου ένας κλάδος, εξαπλώθηκε 

αργότερα στην Αφρική, μετά από την επαφή της τελευταίας με την Ευρασία στο μέσο 

Μειόκαινο (Arnold, 1989b). Την εισβολή αυτή ακολούθησε εξάπλωση της ομάδας σε 

όλη την Αφρικανική ήπειρο, εξέλιξη των ταχύτατα προσαρμόσιμων σε ξερικές 

συνθήκες taxa και επαναεισβολή στην Παλαιαρκτική περιοχή καθώς και στα πιο ξηρά 

τμήματα της Σαχάρας από μίας εξ αυτών γενεολογικής γραμμής. 

1.3  Το Γένος Podarcis 

Μεταξύ των ευρωπαϊκών Lacertidae υπάρχουν είδη τα οποία, αν και αρχικά 

είχαν ενταχθεί στο γένος Lacerta, στην πραγματικότητα αποτελούν δύο σαφείς 

ομάδες: η πρώτη συγκροτεί το γένος Podarcis (17 είδη), ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει 

όλες τις υπόλοιπες, πιο μικρόσωμες σαύρες του γένους Lacertα. Τα είδη και των δύο 

ομάδων διαφέρουν ως προς τα ανατομικά τους χαρακτηριστικά (κυρίως τα σκελετικά 

τους στοιχεία), αλλά η διάκριση με βάση τα στοιχεία της εξωτερικής μορφολογίας 

είναι συχνά αρκετά δύσκολη, επειδή αποτελούν στενά συγγενικές μορφές. Επιπλέον, 

τα περισσότερα είδη εμφανίζουν μέτρια έως μεγάλη μορφολογική ποικιλότητα 

μεταξύ των πληθυσμών, που ζουν σε επιμέρους τόπους της περιοχής εξάπλωσής τους. 

Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την κατασκευή μιας απλής κλείδας η οποία 
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θα βοηθούσε στην αναγνώριση τους. Ευτυχώς πολλά από τα παραπάνω είδη και 

υποείδη έχουν αυστηρά συγκεκριμένες κατανομές και γι’ αυτό οι περισσότερες 

ταξινομικές εργασίες αρχικά βασίζονται στην περιοχή συλλογής τους (Arnold et al., 

1978).  

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

λέξη “ποδάρκις” που σημαίνει ταχύπους, γοργοπόδαρος. Ο Wagler (1830)  στην 

αρχική του περιγραφή χρησιμοποίησε τη λατινική μετάφραση “pedibus celer” για να 

δώσει την ετυμολογία του Podarcis (Böhme, 1997).  

 1.3.1 Στοιχεία μορφολογίας και γεωγραφίας για το γένος Podarcis  

Το γένος Podarcis (Wagler, 1830) περιλαμβάνει 17, μέχρι σήμερα 

αναγνωρισμένα, είδη τα οποία εξαπλώνονται στη Νότια Ευρώπη και στα παράλια της 

ΒΔ Αφρικής, όπου εμφανίζεται ως η κυρίαρχη ομάδα ερπετών (Harris & Arnold, 

1999). Η ηλικία του γένους υπολογίζεται στα 20– 18 εκατομμύρια χρόνια (Βöhme & 

Corti, 1993). Οι σαύρες αυτές έχουν την τυπική εμφάνιση των Lacertidae και μέτριο 

μέγεθος, μέγιστο μήκος κεφαλοκορμού στα ενήλικα ατόμα 85– 90 mm, ενώ η ουρά 

έχει μήκος δύο φορές μεγαλύτερο από αυτό του σώματος. Φέρουν συνήθως λείο 

περιλαίμιο, και δύο οπισθιορινικές φολίδες σε κάθε πλευρά του κεφαλιού. Είναι 

ωοτόκες σαύρες. Εμφανίζουν ποικιλότητα στο χρωματισμό και τα σχέδια. 

Εξαπλώνονται κυρίως σε ξηρούς και βραχώδεις βιότοπους (Arnold et al., 1978). 

 Στο γένος Podarcis διακρίνονται 4 κλάδοι με κριτήριο τη γεωγραφική θέση 

που απαντώνται: α) η ομάδα των Δυτικών νησιών (Κορσική, Σαρδηνία, Μάλτα και 

Βαλεαρίδες)- P. filfolensis, (P. lilfordi, P. pityusensis) και P. tiliguerta, β) η ομάδα 

των Βαλκανίων- (P. melisellensis, P. taurica), (P. gaigeae, P. milensis) ίσως P. 

wagleriana,και (P. erhardii, P. peleponnesiaca), γ) η Ιταλική ομάδα- P. sicula, (P. 

raffonei, P. muralis) και δ) η νοτιοδυτική oμάδα (Ιβηρική χερσόνησος και περιοχή 

Πυρηναίων)- (P. atrata, P. bocagei) και P. hispanica (Harris & Arnold, 1999).  

Στην Ελλάδα εξαπλώνονται 5 είδη του γένους Podarcis από τα οποία το P. 

milensis (Betriaga, 1882), το P. peloponnesiaca (Bibron & Bory, 1833) και το P. 

gaigeae (Tiedemann & Mayer, 1980) είναι ενδημικά της Μήλου, της Πελοποννήσου 

και της Σκύρου αντίστοιχα. Τα άλλα είδη είναι το P. muralis (Linnaeus, 1748) το P. 

taurica (Pallas, 1814) και το P. erhardii (Betriaga, 1882), από τα οποία το πρώτο 

εξαπλώνεται στην ηπειρωτική Ελλάδα, το δεύτερο στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 

νησιά του Ιονίου και το τρίτο στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου. 

1.3.2  Φυλογενετικές σχέσεις στο γένος Podarcis 
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Η ταξινομία του γένους Podarcis είναι αρκετά ασταθής, κυρίως διότι τα είδη 

είναι μορφολογικώς παρόμοια και επιδεικνύουν ουσιαστική ενδοειδική ποικιλότητα 

(Arnold et al., 1978). Έχουν αναγνωριστεί περίπου 300, κυρίως νησιώτικα, υποείδη 

(Böhme, 1986) και τρεις τύποι έχουν οριστεί σε επίπεδο είδους μόλις πρόσφατα (P. 

gaigeae-Tiedemann & Mayer, 1980; P. raffonei- Capula, 1994; P. atrata-Castilla et 

al., 1998) (Harris & Arnold, 1999). 

Υπάρχουν μορφολογικά στοιχεία, που δηλώνουν ότι το γένος Podarcis 

αποτελεί κλάδο, δηλαδή τα είδη που απαρτίζουν το εν λόγω γένος μοιράζονται μια 

σταθερή ομάδα παραγώγων, αν και ομολογουμένως μη-μοναδικών, χαρακτήρων 

(Arnold, 1973, 1989a). Η μορφολογία προτείνει ως πλησιέστερο συγγενή των 

Podarcis το είδος Lacerta andreansky από το Μαρόκο (Arnold, 1973). Η στενή 

σχέση του τελευταίου είδους με το γένος Podarcis υποστηρίζεται από αναλύσεις της 

πρωτοδιάταξης γονιδίων του μιτοχονδριακού DNA. (Harris et al., 1998). 

Μέσα στο γένος Podarcis, οι σχέσεις των ειδών βρίσκονται σε πενιχρό 

επίπεδο κατανόησης. Η τόσο ομοιόμορφη μορφολογία παρέχει ελάχιστα 

χαρακτηριστικά για φυλογενετικές αναλύσεις, τα οποία συνήθως καταλήγουν σε 

αντιφατικά αποτελέσματα (Arnold, 1973, 1989a, 1991). Ποικίλες ανοσολογικές 

(Lanza & Cei, 1997) και πρωτεϊνικές (Capula, 1994, 1996, 1997) μελέτες έχουν 

διεξαχθεί, περιλαμβάνοντας όμως μειοψηφίες ειδών, και τα αποτελέσματα από 

διαφορετικούς συνδυασμούς ειδών συχνά αντικρούονται.  

1.4  Το Είδος Podarcis erhardii 

Το είδος Podarcis erhardii εξαπλώνεται στην Αλβανία, τη FYROM, τη νότιο 

Βουλγαρία και την Ελλάδα. Τα ώριμα άτομα φτάνουν σε μέγεθος κεφαλοκορμού έως 

700mm με ουρά συνήθως διπλάσιου μεγέθους. Συνιστούν μεσαίου μεγέθους σαύρες 

με καλοσχηματισμένο κεφάλι (μάλλον κοντό στις νότιες περιοχές της κατανομής 

τους), λείο κολάρο και σχεδόν πάντα λείες φολίδες κορμού. Το πρότυπο του σώματός 

τους  ποικίλει, αλλά συνήθως στα θηλυκά άτομα εμφανίζεται ζωνικό και στα 

αρσενικά δικτυωτό. Το χρώμα της κοιλιάς και του λαιμού ποικίλει αρκετά , ιδιαίτερα 

στους νησιώτικους πληθυσμούς. Συναντάται σε ξηρές και πετρώδεις περιοχές με 

πυκνή θαμνώδη βλάστηση. Στις πιο υγρές και μεγαλύτερου υψομέτρου ηπειρωτικές 

περιοχές αντικαθίσταται από το είδος P. muralis (Arnold et al., 1978)  

 1.4.1 Το είδος P.erhardii στην Ελλάδα 

Το είδος P. erhardii εξαπλώνεται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα 

(τεμαχισμένη κατανομή), τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες (εκτός του 
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συγκροτήματος της Μήλου), τις Β. Σποράδες, την Κρήτη και σε μερικές νησίδες 

γύρω από αυτή (Arnold et al., 1978; Gruber, 1987; Engelmann, 1993). Αναφέρονται 

30 υποείδη από τα οποία τα 3 εξαπλώνονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 

υπόλοιπα στα νησιά του Αιγαίου (Gruber, 1987; Engelmann, 1993). 

Το συνολικό μήκος του σώματος φτάνει τα 208 mm για τα αρσενικά και τα 

200 mm για τα θηλυκά. Το μήκος του σώματος (μύτη– αμάρα) κυμαίνεται από 60– 

75 mm. Στα μικρότερα νησιά εμφανίζονται τα μεγαλύτερα άτομα (Gruber, 1987). Το 

μήκος της κεφαλής είναι 12,5– 17,4 mm ενώ το αντίστοιχο πλάτος 6– 8,5 mm. Στο 

μέσο της ραχιαίας επιφάνειας έχει 55– 65 φολίδες. Στην κοιλιά έχει 24– 33 επιμήκεις 

φολίδες. Φέρει λείο κολάρο με 8– 13 φολίδες (Gruber, 1987). Το κεφάλι του 

καλύπτεται από ακανόνιστα τοποθετημένες μικρές και πολυγωνικές φολίδες, διαθέτει 

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

κανονικά άκρα με 19– 25 μηριαίους πόρους. Στην ποικιλομορφία των πιο πάνω 

χαρακτηριστικών στηρίζεται ο χωρισμός των υποειδών.   

 Η εξάπλωση και η oικολογία του είδους είναι αρκετά μελετημένη 

(Gruber, 1987). Υπάρχουν στοιχεία για τη δραστηριότητά διαφόρων πληθυσμών του 

εν λόγω είδους (Gruber, 1971; Katsadorakis, 1984), τη διατροφή τους (Valakos, 1986, 

1987), την πυκνότητα και τη βιομάζά τους, τη χρήση του χώρου, τη θερμική και 

τροφική τους οικολογία, τους θηρευτές τους και την αναπαραγωγή τους (Βαλάκος, 

1990; Valakos et al., 1997). 

 1.4.2  Το είδος P. erhardii στην Κρήτη 

Σύμφωνα με την εργασία “Herpetologia aegaea” του Otto Wettstein (1953, 

Wien) το είδος P. erhardii εμφανίζει τεμαχισμένη κατανομή στην ενδοχώρα της 

Κρήτης και μικρούς πληθυσμούς στις γύρω νησίδες της· συναντάται, δε, στην 

περιοχή με οκτώ διαφορετικά υποείδη. Τα υποείδη δίνονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Τα υποείδη του είδους P. erhardii στην Κρήτη και τις γύρω 

νησίδες της. 
Υποείδος Περιοχή 

P. e. cretensis (Wettstein, 1952) Ακρωτήρι, Σούδα, Χανιά, Καστέλλι, 

Ομαλός 

P. e. elaphonisii (Wettstein, 1952) Ελαφονήσι 

P. e. leukaorii (Wettstein, 1952) Σαμαριά, Λευκά Όρη 

P. e. naxensis (Werner, 1899) Ελάσα 

P. e. punctigularis (Wettstein, 1952) Πρασονήσι 
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P. e. rechingeri (Wettstein, 1952) Διονυσάδες, Δραγονάδα, Παξιμάδι 

P. e. sciebeli (Wettstein, 1952) Δία, Ηράκλειο 

P. e. werneriana (Wettstein, 1953) Κουφονήσι, Χρυσή, Μικρονήσι 

 

 

1.5 Περιγραφή της περιοχής μελέτης 

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο δυτικό τμήμα του νησιού (περιοχή νομού 

Χανίων). Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στις τοποθεσίες: Ακρωτήρι, μεγάλο 

νησί Σούδας, Γραμβούσα (Αγ. Ειρήνη, Μπάλος), Ήμερη Γραμβούσα και Ελαφονήσι 

(νησί και απέναντι ακτή). Όλες οι παραπάνω περιοχές χαρακτηρίζονται από χαμηλό 

υψόμετρο (έως 50 μέτρα) και ελάχιστη απόσταση από τη θάλασσα. Η βλάστηση των 

παραπάνω περιοχών αποτελείται από πυκνούς χαμηλούς θάμνους, με χαρακτηριστικά 

έντονη την παρουσία του γένους Pistacea. Στο Ελαφονήσι χαρακτηριστικοί βιότοποι 

του είδους είναι οι αμμόλοφοι με διάσπαρτες “νησίδες” χαμηλών θάμνων. Στη μελέτη 

εντάχθηκαν και δείγματα από τη συλλογή Ερπετών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα δείγματα αυτά είχαν συλλεχθεί στις τοποθεσίες: 

Σαμαριά, Αζογυρές, Σούγια και Μονή Γκουβερνέτου. Οι δύο πρώτες, από τις 

παραπάνω, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερα υψόμετρα (500 με 700 μέτρα) και 

μεγαλύτερες αποστάσεις από τη θάλασσα, ενώ οι δύο τελευταίες εμφανίζουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά με τις αρχικές περιοχές δειγματοληψιών. 

 

1.5.1  Στοιχεία Παλαιογεωγραφίας 

Μέρος των πετρωμάτων, που αποτελούν την Κρήτη αναδύονται και 

χερσεύουν για πρώτη φορά κατά το τέλος του Τριαδικού μέχρι τις αρχές του  

Ιουρασικού, οπότε και ξαναβυθίζονται (Ζαμάνη 1973).  

Η πρώτη ξηρά εμφανίζεται στις αρχές του Μειόκαινου, (Ακουιτάνιο,-23 my). 

Κατά το κατώτερο Τορτόνιο, (-11 my), η περιοχή αποκόπτεται από την μάζα των 

Κυκλάδων προς βορρά (Ζαμάνη 1973; Δερμιτζάκης & Παπανικολάου 1981). Η 

Κρήτη μετατρέπεται σε ένα μωσαϊκό ανυψωμένων και καταβυθισμένων τμημάτων, 

(Meulenkamp et al., 1988). 

Από εκείνη την εποχή και μέχρι το τέλος του Μειόκαινου, η Κρήτη ως 

συγκρότημα νησιών, διατηρεί τις συνδέσεις της, ανατολικά με την Κάρπαθο, Ρόδο, 

Μικρά Ασία και δυτικά με Αντικύθηρα, Κύθηρα και Πελοπόννησο. Δεν υπάρχει 
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καθολική συμφωνία των συγγραφέων για την έκταση και τη διάρκεια των συνδέσεων 

αυτών, χωρίς όμως να αμφισβητείται η ύπαρξή τους. 

Από τα τέλη του Μειόκαινου (Μεσσήνιο), ξεκινούν τοπικές ανοδικές και 

καθοδικές κινήσεις, οι οποίες προσδίδουν στην Κρήτη, σε αδρές γραμμές, το 

σημερινό της σχήμα. Ο Shule (1993) θεωρεί ότι, μετά την κρίση αλατότητας του 

Μεσσηνίου (-6.5 έως -5.3 my) και συγκεκριμένα εδώ και 5 my δεν υπήρξε σύνδεση 

της Κρήτης με γειτονική χέρσο. 

Το γεγονός αυτό υποστηρίζει και η άποψη ότι, από το Πλειόκαινο αρχίζουν 

έντονες ανοδικές κινήσεις οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Από τις αρχές 

του Πλειστόκαινου, η άνοδος που σημειώθηκε ήταν της τάξης των 1000 μέτρων. Την 

εποχή αυτή η Κρήτη αποκτά περίπου τη σημερινή της μορφολογία. (Ζαμάνη 1973; 

Δερμιτζάκης 1973; Δερμιτζάκης 1987; Παπανικολάου 1995). 

Οι Meulenkamp et al. (1994) προτείνουν μια συνεχή ανύψωση κατά το 

σύνολο του διαστήματος Πλειόκαινου– Πλειστόκαινου με μια πολύ μικρή περίοδο 

συνολικής βύθισης προς το τέλος του πρώτου. Θεωρούν δε ότι, το μέγιστο της 

συνολικής ανύψωσης κατά το διάστημα αυτό ήταν της τάξης των 2000 μέτρων. 

Αποκλείουν, τέλος, την περίπτωση η ανύψωση να έλαβε χώρα στο διάστημα μεταξύ 

του ανώτερου μέσου Μειόκαινου μέχρι και το Πλειόκαινο. 

Συνοψίζοντας τις βεβαιωμένες ανοδικές κινήσεις, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι η Κρήτη μέχρι τις αρχές του Πλειστόκαινου, οπότε πιθανώς και χωρίστηκε 

ολοκληρωτικά από τις γειτονικές χέρσους, δεν είχε υψόμετρο πάνω από 1500 μέτρων. 

Στα τέλη δε του Πλειόκαινου, οπότε ξεκίνησαν και οι έντονες ανοδικές κινήσεις που 

προαναφέρθηκαν, το μέγιστό της υψόμετρο θα πρέπει να ήταν ακόμη πιο χαμηλό 

(πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Συνοπτικά γεωλογικά γεγονότα στη περιοχή της Κρήτης 
Χρο

νολογία 

Εποχή Γεγονός Σύν

δεση της 

Κρήτης 

Μέγι

στο 

υψόμ

ετρο 

-23 

my 

Αρχές 

Μειόκαινου 

Εμφάνιση ξηράς Nαι ; 

-11 

my 

Μέσο 

Μειόκαινο 

Αποκοπή από Κυκλάδες. Η Κρήτη ως 

συγκρότημα νησιών. 

Nαι < 

500m 

-6,5 

my 

Τέλη 

Μειόκαινου 

Τοπικές ανοδικές και καθοδικές κινήσεις. Nαι Σταθ

ερό 
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-5 

my 

Αρχές 

Πλειόκαινου 

Αποκοπή της Κρήτης από τις υπόλοιπες 

στεριές. Έντονες ανοδικές κινήσεις. Η Κρήτη ως 

ενιαίο νησί, περίπου στο σημερινό της σχήμα. 

 

Oχι 

 

 

~500

m 

-1,6 

my 

Αρχές 

Πλειστόκαινου 

Συνέχεια των ανοδικών κινήσεων. Η 

Κρήτη περίπου στη σημερινή της μορφολογία, με 

την εξαίρεση του υψομέτρου. 

 

Oχι 

 

~150

0m 

      σήμερα  Oχι ~250

0m 

 

 1.6  ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
1.6.1  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η προσέγγιση θεμάτων, που αφορούν ερωτήματα βιογεωγραφικών 

κατανομών, βιοϊστορικών γεγονότων και φυλογεωγραφίας διαφόρων taxa, γίνεται 

μέσω ενός πολυπαραγοντικού συστήματος συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας 

δεδομένων. Η πιο χρήσιμη ένδειξη για την εξήγηση της κατανομής μιας ομάδας είναι 

ένα καλό απολίθωμα, γιατί μπορεί να καταδείξει με σαφήνεια πότε δημιουργήθηκε 

μια ομάδα και επιπρόσθετα εάν και πως αυτή τεμαχίστηκε και διαφοροποιήθηκε στο 

χώρο και στο χρόνο. Απουσία επαρκών απολιθωμάτων, η ιστορία της σημερινής 

κατανομής μιας ομάδας μπορεί, με αρκετή ασφάλεια, να συναχθεί από τη 

φυλογενετική ανάλυση, αφού η ιστορική βιογεωγραφία σχετίζεται πλήρως με τη 

φυλογενετικά επακριβή ταξινομική. Δεδομένα, που αφορούν την εύρεση 

φυλογενετικών σχέσεων ενός είδους, μπορούν να συναχθούν, τόσο από μελέτες 

μορφολογικών και ανατομικών χαρακτηριστικών όσο και από μοριακές μελέτες.  

Η μελέτη των μορφολογικών χαρακτήρων δεν μπορεί από μόνη της να 

προσφέρει αξιόπιστη εκτίμηση των φυλογενετικών, βιογεωγραφικών και γενετικών 

σχέσεων διαφόρων ειδών και πληθυσμών. Οι μορφολογικοί χαρακτήρες 

παρουσιάζουν μια σειρά μειονεκτημάτων, όπως εξάρτηση από το φύλο, την ηλικία, 

τη φυσιολογία του οργανισμού, αλλά και την ποικιλότητα που, σε μεγάλο βαθμό, 

μπορεί να οφείλεται σε περιβαλοντικούς παράγοντες. Για τους λόγους αυτούς, οι 

ερευνητές στράφηκαν προς τη χρήση βιοχημικών και μοριακών δεικτών που έχουν 

απλό τρόπο κληρονομικότητας, αποτελούν μόνιμο χαρακτηριστικό των ατόμων και 

εμπεριέχουν γενετική ποικιλότητα, που δεν θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μόνο με τη 

μελέτη μορφολογικών χαρακτήρων. 
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Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και μετά χρησιμοποιήθηκε ευρέως η 

μελέτη των αλλοενζύμων (δηλαδή των ηλεκτροφορητικών προτύπων διαφορετικών 

τύπων ενζύμων), που αποκάλυψε μια εκτεταμένη γενετική ποικιλότητα μεταξύ των 

φυσικών πληθυσμών (Futuyma, 1986). Η χρήση των αλλοενζύμων παρουσιάζει, 

όμως, μια σειρά από μειονεκτήματα, όπως το ότι ορισμένα μόνο ένζυμα  

παρουσιάζουν πολυμορφισμό, ενώ συχνά διαφορετικοί τύποι ενζύμων παρουσιάζουν 

την ίδια ηλεκτροφορητική κινητικότητα. Έτσι, με την επινόηση νέων μοριακών 

τεχνικών, οι μελέτες στράφηκαν στην πρωτογενή πηγή των εξελικτικών διεργασιών 

που είναι το DNA. Η δυνατότητα να εκτιμηθεί η απόκλιση της νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας μεταξύ ατόμων, πληθυσμών, ειδών ή και ανώτερων ταξινομικών 

βαβμίδων αποτέλεσε ένα επαναστατικό βήμα για τις μελέτες της εξελικτικής και της 

συστηματικής βιολογίας (Harrison, 1989). 

Για την εκτίμηση της νουκλεοτιδικής απόκλισης του DNA έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες μέθοδοι, που ποικίλουν ως προς το είδος της πληροφορίας που παρέχουν 

και ως προς το μέρος του γονιδιώματος που εξετάζουν. Η λιγότερο πληροφοριακή, 

αλλά και ταυτόχρονα λιγότερο επίπονη, θεωρείται η μέθοδος της υβριδοποίησης 

DNA- DNA, που δίνει μόνο μια απλή εκτίμηση της μέσης απόστασης των 

γονιδιωμάτων από διαφορετικά είδη. Οι μέθοδοι της ανάλυσης πολυμορφισμού 

μήκους περιοριστικών θραυσμάτων (Restriction Fragment Length Polymorphism, 

RFLP) και της σύγκρισης των περιοριστικών χαρτών είναι περισσότερο 

πληροφοριακές και ταυτόχρονα αρκετά εύκολες στην εφαρμογή τους, γι' αυτό και 

προτιμώνται σε πολλές μελέτες. Η πλέον πληροφοριακή, αλλά ταυτόχρονα 

χρονοβόρα και δαπανηρή, είναι η ανάλυση της πρωτοδιάταξης των βάσεων του 

DNA. Η ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας αποκαλύπτει το μέγιστο ποσοστό 

πληροφορίας, που μπορεί να αντληθεί από τη μελέτη της γενετικής ποικιλομορφίας 

ενός πληθυσμού ή της γενετικής  απόκλισης μεταξύ πληθυσμών, λόγω της υψηλής 

διακριτικής ικανότητας και της εύκολης ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Οι χρονικοί 

και οικονομικοί περιορισμοί, που υπήρχαν για την εφαρμογή της μεθόδου, φαίνεται 

να αίρονται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Μοριακής Βιολογίας με την 

ανάπτυξη της μεθόδου της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης (Polymerase 

Chain Reaction, PCR). 

1.6.2  Το μιτοχονδριακό DNA ως γενετικός δείκτης 

Το μοριακό εργαλείο, που επιλέγεται, συχνότερα, για εξελικτικές μελέτες 

στους ζωικούς οργανισμούς, είναι το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA). Την τελευταία 
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εικοσαετία, η ανάλυση του 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 αl., 1987; Avise, 1994). Το mtDNA έχει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που το καθιστούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο σύστημα για 

την ανίχνευση γενετικών διαφορών σε διαειδικό και ενδοειδικό επίπεδο. Μερικά από 

αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο υψηλός ρυθμός υποκατάστασης των βάσεων, η 

έλλειψη ανασυνδυασμού, η μητρική κληρονόμιση, ο μεγάλος αριθμός αντιγράφων 

ανά κύτταρο, η ευκολία απομόνωσης και ο μεγάλος ενδοειδικός πολυμορφισμός. 

1.6.3  Μοριακά χαρακτηριστικά του mtDNA 

Το mtDNA των ζώων είναι ένα μικρό, δίκλωνο, κυκλικό, υπερελικωμένο 

μόριο, που περιέχεται σε πολλαπλά αντίγραφα στα μιτοχόνδρια. Εξαίρεση αποτελούν 

δύο είδη του γένους Hydra (Warrior & Gall, 1985) και το πρωτόζωο Paramecium 

(Prichard et αl., 1990), που φέρουν γραμμικά μόρια mtDNA. Το μέγεθός του, τυπικά, 

κυμαίνεται γύρω στα 16.500 ± 500 ζεύγη βάσεων (ανασκοπήσεις από Brown, 1983, 

1985; Moritz et αl. 1987). Το μεγαλύτερο γονιδίωμα που έχει εντοπιστεί σε ζώο είναι 

στο χτένι Ρlacopecten  magellanicus (39.3 kb) και παρουσιάζει μεγάλη ενδοειδική 

διαφοροποίηση (Snyder, 1987). 

Το mtDNA εξαπλώνεται καθολικά σε όλο το ζωικό βασίλειο και 

χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη συντηρητικότητα ως προς το γονιδιακό του 

περιεχόμενο (Harrison, 1989). Σε όλα τα πολυκύτταρα ζώα που εξετάστηκαν, καθώς 

και σε μερικά πρωτόζωα, το mtDNA περιλαμβάνει την ίδια ομάδα γονιδίων και 

συγκεκριμένα 2 γονίδια rRNA, 22 γονίδια tRNA και 13 γονίδια, που κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες, καθώς και μια περιοχή, την περιοχή ελέγχου (D-Ιοορ), που ελέγχει την 

αντιγραφή του mtDNA και τη μεταγραφή του σε RNA. Τα μιτοχονδριακά γονίδια, 

που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, καθορίζουν υπομονάδες ενζύμων, που εμπλέκονται 

στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα και είναι τα 

ακόλουθα: οι εφτά υπομονάδες της αφυδρογονάσης του NADH (ND 1, 2, 3, 4, 4L, 5, 

6), μια υπομονάδα του κυτοχρώματος b, τρεις υπομονάδες της οξειδάσης του 

κυτοχρώματος c (CO Ι, II, III) και δύο υπομονάδες της μιτοχονδριακής συνθετάσης 

του ΑΤΡ (ΑΤΡάση 6 και 8). Μελέτες προσδιορισμού της αλληλουχίας του mtDNA 

έδειξαν ότι απουσιάζουν πλήρως τα ιντρόνια από τα γονίδια, ενώ οι μεσογονιδιακές 

αλληλουχίες είναι γενικά μικρές ή απούσες (Moritz et al., 1987). Αλλαγές στη 

διάταξη των γονιδίων εμφανίζονται μόνο μεταξύ διαφορετικών φύλων (Wilson et. al., 

1985). 
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Οι δύο αλυσίδες του mtDNA χαρακτηρίζονται ως ελαφριά [L (light)] και 

βαριά [Η (heavy)] αντίστοιχα και αντανακλούν σημαντικές διαφορές στο περιεχόμενό 

τους σε γουανίνη και θυμίνη (G + Τ), που καταλήγει σε διαφορετική συμπεριφορά σε 

διαβάθμιση πυκνότητας CsCl2. Στο μιτοχονδριακό γονιδίωμα των σπονδυλωτών όλα 

σχεδόν τα γονίδια, εκτός κάποιων εξαιρέσεων (το γονίδιο ND6 και 8 τύποι tRNA), 

κωδικοποιούνται από την Η αλυσίδα. Αυτή η μεροληψία ως προς την Η αλυσίδα, ως 

κωδικοποιούσας, είναι πιο έντονη στα σπονδυλόζωα από ότι στα ασπόνδυλα. Οι 

τύποι εξελικτικής αλλαγής, που παρατηρούνται στο ζωικό mtDNA, είναι σχετικά 

απλές, κυρίως αντικαταστάσεις βάσεων, μικρές ελλείψεις ή προσθήκες και 

μεταλλάξεις μήκους (Brown, 1985; Meyer 1993). Οι τελευταίες παρατηρούνται 

κυρίως στις μικρές μη κωδικοποιούσες περιοχές. 

Το ζωικό mtDNA παρουσιάζει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μητρική 

κληρονομικότητα και έτσι γενικά ένας μόνο τύπος mtDNA βρίσκεται σε έναν 

οργανισμό (ομοπλασμία). Έχουν διαπιστωθεί και περιπτώσεις ετεροπλασμίας, 

δηλαδή παρουσία περισσότερων του ενός τύπων mtDNA σε έναν οργανισμό, που 

μπορεί να οφείλεται σε περιορισμένη πατρική συνεισφορά ή σε μετάλλαξη 

(ανασκόπηση σε Moritz et αl., 1987; Gyllensten et αl., 1991; Zouros et αl., 1994). 

1.6.4  Εξέλιξη νουκλεοτιδικής ακολουθίας mtDNA 

Ο μέσος ρυθμός απόκλισης για ολόκληρο το μόριο του mtDNA έχει 

υπολογιστεί κατά προσέγγιση σε 2% ανά ένα εκατομμύριο έτη στα πρωτεύοντα, τους 

ρινόκερους, τα τρωκτικά, το γένος Equus, τα αρτιοδάκτυλα, τα ορνιθόμορφα πουλιά, 

τις χήνες, τους βατράχους, τα ψάρια της οικογένειας Salmonidae και στο γένος 

Drosophilα της Χαβάης (Wilson et αl., 1985). Αυτές οι εκτιμήσεις προέρχονται από 

ομάδες ειδών για τις οποίες υπάρχουν μαρτυρίες από απολιθώματα, από 

βιογεωγραφικά δεδομένα ή πρωτεΐνες που σχετίζονται με χρόνους απόκλισης. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ρυθμός εξέλιξης του mtDNA μπορεί να μην είναι 

σταθερός ακόμα και μέσα σε συγγενικά τάξα (Moritz et αl., 1987). Στη Drosophila 

της Χαβάης, για παράδειγμα, φαίνεται ότι το mtDNA μιας εξελικτικής γραμμής 

εξελίχθηκε τρεις φορές γρηγορότερα από αυτό μιας άλλης (DeSalle & Templeton, 

1988). Πρέπει κανείς, λοιπόν να είναι προσεκτικός στην αποδοχή ενός μοριακού 

ρολογιού καθολικής ισχύος. 

Ο ρυθμός απόκλισης που αναφέρθηκε προηγουμένως παραμένει σταθερός για 

συνολική απόκλιση μεταξύ αλληλουχιών έως 15%. Πέρα από αυτήν την απόκλιση ο 

ρυθμός μειώνεται δραστικά έως και μία τάξη μεγέθους, όταν η απόκλιση φθάσει το 
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30% (Moritz et al., 1987). Αυτή η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι ο ρυθμός 

εξελικτικής απόκλισης ποικίλλει κατά μήκος του μορίου. Οι θέσεις σιωπηλών 

αντικαταστάσεων μέσα στις κωδικοποιούσες περιοχές, οι μεσογονιδιακές 

αλληλουχίες και η ρυθμιστική περιοχή παρουσιάζουν πολύ υψηλό ρυθμό 

νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων (Moritz et αl., 1987), στις οποίες οφείλεται ο 

αρχικά υψηλός εξελικτικός ρυθμός. Η πτώση του ρυθμού παρατηρείται πιθανώς λόγω 

συσσώρευσης αλλαγών στις περιοχές αυτές, ενώ τα γονίδια tRNA και rRNA καθώς 

και οι κωδικοποιούσες περιοχές βρίσκονται κάτω από ισχυρή επιλεκτική πίεση και 

παρουσιάζουν πολύ πιο μειωμένο εξελικτικό ρυθμό. Οι μεταπτώσεις υπερτερούν 

κατά πολύ των μεταστροφών στα σπονδυλωτά, αλλά όσο η συνολική απόκλιση 

μεγαλώνει, μειώνεται η σχετική υπεροχή των μεταπτώσεων (Moritz et al., 1987). 

Το mtDNA φαίνεται να εξελίσσεται 5-10 φορές ταχύτερα συγκρινόμενο με το 

μοναδικό (μη επαναλαμβανόμενο) πυρηνικό DNA (single copy nuclear DNA, 

scnDNA). Προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι το mtDNA ποικίλλει τόσο πολύ στην 

αλληλουχία του. Αρχικά θεωρούνταν συντηρητικό μόριο επειδή κωδικοποιεί 

πρωτεΐνες, που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον κυτταρικό μεταβολισμό. H 

απόκλιση σε σιωπηρές θέσεις δομικών γονιδίων μπορεί να είναι 10% ανά ένα 

εκατομμύριο έτη (γενίκευση αποτελεσμάτων από πρωτεύοντα), δέκα φορές δηλαδή 

ταχύτερη από αυτήν που παρατηρείται σε πυρηνικά δομικά γονίδια. O ρυθμός των 

σιωπηρών μεταλλάξεων (κυρίως μεταπτώσεων) είναι 4-6 φορές ταχύτερος από το 

ρυθμό των μη σιωπηρών (Brown et αl., 1979, 1982). Εντούτοις, μεταξύ στενά 

συγγενικών ειδών, εάν αγνοηθούν οι μεταπτώσεις και υπολογιστούν μόνο οι 

μεταστροφές, η διαφορά στο ρυθμό εξέλιξης μεταξύ μιτοχονδριακών και πυρηνικών 

γονιδίων γίνεται λιγότερο εμφανής. 

Έχουν προταθεί πολλοί λόγοι για να ερμηνευτεί ο υψηλότερος ρυθμός 

εξέλιξης του mtDNA, για παράδειγμα ότι η μιτοχονδριακή DNA-πολυμεράση δεν 

έχει ικανότητα επιδιόρθωσης λαθών, επειδή το mtDNA δεν κωδικοποιεί πρωτείνες 

που εμπλέκονται άμεσα στο σύστημα αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης 

(Wilson et αl., 1985), ότι πιθανώς τα μιτοχόνδρια δεν έχουν ένα αποτελεσματικό 

σύστημα απομάκρυνσης των διμερών πυριμιδίνης ή ότι η μεγαλύτερη έκθεση του 

mtDNA σε οξειδωτικές ουσίες, όπως ρίζες και υπεροξείδια, μπορεί να προκαλεί έναν 

υψηλότερο ρυθμό μεταλλάξεων. 

Δε φαίνεται να υπάρχει σαφής αντιστοιχία μεταξύ του βαθμού αλληλουχιακής 

απόκλισης και ταξινομικής βαθμίδας των οργανισμών ή των πληθυσμών που 
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συγκρίνονται (Harrison, 1989). 'Έτσι, ενώ μεταξύ πουλιών που ανήκουν σε 

διαφορετικά γένη (Melospiza και Zonotrichia) υπήρχε απόκλιση 6% μόνο (Kessler & 

Avise, 1985), σε ομοειδικά ψάρια του γένους Lepomis των γλυκών νερών, τα μόρια 

του mtDNA παρουσίαζαν αποκλίσεις της τάξης του 8%- 10% (Bermingham & Avise, 

1986). 

1.7  Φυλογεωγραφία 

Το mtDNA παρουσιάζει σημαντική διαπληθυσμιακή αλλά και 

ενδοπληθυσμιακή ποικιλότητα, γι' αυτό χρησιμοποιείται εκτεταμένα ως μοριακός 

δείκτης σε μελέτες που ερευνούν την πληθυσμιακή δομή και την ενδοειδική 

γεωγραφική  διαφοροποίηση πληθυσμών. Εξαιτίας του μητρικού τρόπου 

κληρονόμισης και της έλλειψης ανασυνδυασμού, καθώς και της ταχείας εξέλιξης της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του, το μόριο του mtDNA εμφανίζει πολλούς 

διαφορετικούς απλότυπους που μπορούν να ταξινομηθούν φυλογενετικά μέσα σε ένα 

είδος. Με αυτόν τον τρόπο, η ενδοειδική φυλογένεση μπορεί να αποτυπωθεί στη 

μητρική γενεαλογική γραμμή του οργανισμού. 

Σε πολλά είδη οι κλάδοι του mtDNA είναι εντοπισμένοι γεωγραφικά. Τέτοιου 

είδους παρατηρήσεις οδήγησαν τους Avise et al.(1987) στην εισαγωγή του όρου 

Φυλογεωγραφία. Ο όρος αναφέρεται στη μελέτη των αρχών και των διαδικασιών που 

διέπουν τη γεωγραφική κατανομή των γενεαλογικών γραμμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών στο ενδοειδικό επίπεδο. 

Σε μια μεγάλη ποικιλία ζωικών ειδών έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου η 

υποδιαίρεση σε πληθυσμούς χαρακτηρίζεται από τοπικά εντοπισμένη γενεαλογική 

δομή ή και από σημαντικά φυλογενετικά κενά στο mtDNA κατά μήκος της περιοχής 

εξάπλωσης  του είδους (Avise, 1994). Τέτοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί σε 

θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, αμφίβια, ψάρια γλυκών αλλά και αλμυρών νερών, 

σαλιγκάρια, έντομα και άλλα πολλά είδη ζώων (Avise, 1994). Γενικά διαφορές στην 

κινητικότητα των οργανισμών και στη διαμερισματοποίηση του περιβάλλοντος 

φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στα πρότυπα της φυλογεωγραφικής δομής του 

mtDNA. Πιθανώς, ο τοπικός εντοπισμός των κλώνων του mtDNA στα περισσότερα 

είδη να αντικατοπτρίζει περιορισμένη γονιδιακή ροή (τουλάχιστο μέσω των 

θηλυκών), και τα μεγάλα γενετικά κενά που παρατηρούνται να μαρτυρούν 

μακροχρόνιο ιστορικό διαχωρισμό των πληθυσμών. 

Περιπτώσεις, όπου συγγενή τάξα δείχνουν ασυνεχή γεωγραφική κατανομή, 

ερμηνεύονται συνήθως από δύο αντίθετες υποθέσεις. Την υπόθεση της διασποράς, 
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που υποστηρίζει ότι κάθε ταξινομική μονάδα κατέλαβε τη σημερινή περιοχή 

κατανομής της μέσω ενεργητικής ή παθητικής διασποράς διαμέσου ενός 

προϋπάρχοντος γεωγραφικού ή οικολογικού φράγματος και, εναλλακτικά, τη 

βικαριανιστική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία, οι σχετικά συνεχείς κατανομές των 

προγονικών μορφών διασπάστηκαν λόγω συγκεκριμένων γεωλογικών γεγονότων. 

Και οι δύο θεωρίες συμφωνούν στο ότι η ειδογένεση είναι πρωταρχικά αλλοπάτρια. 

Εντούτοις, μια σημαντική πρόβλεψη της βικαριανιστικής βιογεωγραφίας (που δεν 

προβλέπεται από την υπόθεση της διασποράς) είναι ότι, οι κλαδιστικές σχέσεις 

μεταξύ συγγενών, διαχωρισμένων ειδών ή πληθυσμών θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν 

πιστά τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών που τα είδη αυτά ή οι 

πληθυσμοί καταλαμβάνουν. 

1.8 Σκοπός της Παρούσας Εργασίας  

Στο γένος Podarcis διακρίνονται δύο βασικά προβλήματα. Αφενός, η 

μορφολογία των διαφόρων ειδών του εμφανίζεται παρόμοια και ανίκανη να υποδείξει 

ξεκάθαρες ομαδοποιήσεις, αφετέρου η ανάλυση του πολυμορφισμού τμημάτων 

mtDNA αντικρούει ή στηρίζει αρκετές από τις, μορφολογικά προερχόμενες, 

ομαδοποιήσεις, επιδεικνύει, όμως και η ίδια, αδυναμία συγκρότησης ξεκάθαρης και 

χωρίς “θορύβους” εικόνας πάνω στο θέμα της φυλογένεσης και φυλογεωγραφίας του 

γένους.  

Στην παρούσα μελέτη έγινε μία ακόμη προσπάθεια διάκρισης των 

φυλογενετικών και βιογεωγραφικών προτύπων μέσα στην ομάδα του γένους 

Podarcis, χρησιμοποιώντας ως πρωταρχική πηγή δεδομένων το είδος P. erhardii. Η 

επιλογή του είδους βασίστηκε στο γεγονός ότι, το είδος P. erhardii είναι το μοναδικό 

είδος του γένους Podarcis που εμφανίζει πληθυσμούς στη περιοχή της Κρήτης, 

καθώς επίσης και στην παντελή έλλειψη μοριακών δεδομένων για το εν λόγω είδος.  

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι 

φυλογενετικές σχέσεις ανάμεσα σε κρητικούς γειτονικούς πληθυσμούς του είδους P. 

erhardii, που σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα αποτελούν διαφορετικά υποείδη. 

Η περιοχή της παρούσας μελέτης περιορίστηκε στη δυτική πλευρά της Κρήτης, 

προκειμένου να προσεγγιστεί αρχικά το θέμα με χρήση ατόμων από κοντινούς, 

ωστόσο “οικολογικά” και “συστηματικά” διαφορετικούς, πληθυσμούς. Ο σχεδιασμός 

της διερεύνησης των φυλογεωγραφικών σχέσεων στο είδος P. erhardii  αφορούσε, 

τόσο σε συλλογή μορφολογικών όσο και μοριακών δεδομένων, έστω και αν η 

βιβλιογραφικές αναφορές δεν προσέδιδαν ιδιαίτερο βάρος στα πρώτα.  
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Δεύτερος σκοπός της παρούσας μελέτης μελέτης ήταν να διαπιστωθεί η θέση 

των κρητικών πληθυσμών του είδους P. erhardii μέσα στο σύνολο των ελληνικών και 

ευρωπαϊκών ομάδων του γένους  Podarcis. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν 

δεδομένα πρωτοδιάταξης της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας τμήματος του 

μιτοχονδριακού γονιδίου κυτ.b για όλα τα υπόλοιπα είδη του γένους Podarcis από 

βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο.  

  Το είδος P. erhardii (όπως και αρκετά από τα υπόλοιπα είδη του 

συγκεκριμένου γένους) τείνει να αναπτύσσει ευδιάκριτους πληθυσμούς σε νησιά και 

νησίδες. Το γεγονός αυτό ενέπνευσε αρκετούς συγγραφείς, ώστε να περιγράψουν και 

να ονομάσουν όλους τους πληθυσμούς με απόρροια την κατάταξη αυτών των 

“ποικιλιών” και “φυλών” ως τριωνυμικά υποείδη. Αυτή η πληθώρα υποειδικών 

ονομάτων, 30 για το υπό μελέτη είδος (Engelmann, 1993), μετέτρεψε την γ-ταξινομία 

σε ένα κακώς-νοούμενο επιστημονικό τομέα τόσο για τους ζωολόγους όσο και για 

τους συστηματικούς (Böhme & Corti, 1993). Με βάση τα μοριακά δεδομένα για τα 

κρητικά υποείδη του είδους P. erhardii, γίνεται συζήτηση πάνω στο θέμα της έννοιας 

του υποείδους. 
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 2.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1  ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 Για τη μελέτη της μορφολογικής και γενετικής διαφοροποίησης του P. 

erhardii συλλέχθηκαν δείγματα από το νομό Χανίων Κρήτης. Οι δειγματοληψίες 

ξεκίνησαν στα μέσα Απριλίου 1999 και τελείωσαν τον Οκτωβρίο 1999. Έγινε μία 

επιπλέον απόπειρα δειγματοληψίας, την 27η Μαρτίου 2000, στην Ήμερη Γραμβούσα, 

αλλά χωρίς αποτέλεσμα, είτε λόγω άκαιρης προσπάθειας, είτε λόγω εξαφάνισης του 

πληθυσμού  του P. erhardii από το μικρονήσι αυτό. Το ίδιο αποτέλεσμα είχε και η 

απόπειρα δειγματοληψίας στο Ακρωτήρι. Επιπλέον δείγματα χρησιμοποιήθηκαν από 

τη συλλογή Ερπετών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(ΜΦΙΚ, ΠΚ). Στον πίνακα 2.1 δίνονται συνοπτικά οι πληροφορίες για τον τόπο και 

την ημερομηνία συλλογής των δειγμάτων, καθώς και για τον αριθμό συλλεχθέντων 

ατόμων από κάθε δειγματοληπτική περιοχή. 

 Τα δείγματα συλλέγονταν με σκόπευση του ζώου στην περιοχή 

“πίλος” (pileus) του κεφαλιού, χτύπημα με λαστιχάκι και συλλογή με το χέρι. Τα 

δείγματα μεταφέρονταν ζωντανά ή νεκρά στο εργαστήριο Οικολογίας του τμήματος 

Βιολογίας  του Π.Κ, όπου τα πρώτα τοποθετούνταν σε ειδικούς κλωβούς έως τη μέρα 

θανάτωσής τους. Στην περίπτωση επιτόπιου θανάτου του ζώου, το δείγμα 

τοποθετούνταν απευθείας σε φιαλίδιο με 70% αιθανόλη. 

 Όλα τα ζωντανά δείγματα θανατώθηκαν με ψύξη στους 4° C επί 

τέσσερις ώρες και ολονύκτια κατάψυξη στους -20° C. Την επομένη μέρα 

ακολουθούσε απόψυξη του ζώου και μέτρηση των εξωτερικών χαρακτήρων του, 

τόσο με χρήση βερνιέρου όσο και με το σύστημα ανάλυσης εικόνας (LAICA–Image 

Analysis System) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μετά το πέρας των εξωτερικών 

μετρήσεων, αποκόπτοταν τμήμα της ουράς και εξάγονταν όλα τα εσωτερικά όργανα, 

τα οποία τοποθετούνταν σε πλαστικά φιαλίδια, καταψύχονταν με υγρό άζωτο και 

τοποθετούνταν στους -80° C. Το υπόλοιπο σώμα του ζώου τοποθετούνταν σε γυάλινο 

δοχείο με 70% αιθανόλη. Τα τμήματα της ουράς του κάθε δείγματος διατηρήθηκαν 

στους -80° C, έως τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία εξαγωγής ολικού DNA, 

οπότε και αποψύχονταν σταδιακά, αφαιρούνταν ένα μικρό τεμάχιο με νυστέρι και το 

υπόλοιπο μεγαλύτερο τμήμα τοποθετούνταν σε πλαστικό φιαλίδιο με 70% αιθανόλη. 

Όλα τα τμήματα κάθε ατόμου καθώς και οι κατάλογοι καταγραφής στοιχείων και 

εξωτερικών μετρήσεών ανήκουν πλέον στο τμήμα Ερπετών του ΜΦΙΚ. 
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 Πίνακας 2.1. Συνοπτικές πληροφορίες για τα δείγματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Οι κωδικοί με πλάγια μορφή γραμμάτων 

αναφέρονται σε δείγματα που αποτελούνται μόνο από την ουρά του ζώου. 

Περιοχή Υποείδοςς Ημερομηνία Κωδικός#ΜΦΙΚ Αριθμός  ατόμων 

Γραμβούσα 

(Μπάλος) 

P.e.cretensis 9 – 5 –  1999 80.3.51.500–503 

80.3.51.531 

5 

Γραμβούσα 

(Αγ. Ειρήνη) 

P.e.cretensis 9 – 5  – 1999 80.3.51.504–514 

 

11 

Πρασονήσι P.e.punctigularis 6 – 6 –  1999 80.3.51.515 

80.3.51.534 

2 

Ελαφονήσι (απέναντι 

ακτή) 

P.e.elaphonisii 6 – 6 – 1999 80.3.51.516 

 

1 

Ελαφονήσι P.e.elaphonisii 7 – 6 –  1999 80.3.51.517–525 

80.351.532– 533 

80.3.51.53 – 538 

15 

Μεγάλο νησί Σούδας P.e.cretensis 14 – 7 – 1997 

14 – 10 –  1999 

14 – 10 – 1999 

80.3.51.64-65 

80.3.51.526–530 

80.3.51.539–540 

80.3.51.541–542 

11 

Φαράγγι Σαμαριάς P. e. leukaorii 10 – 5 –  1995 

14 – 4 – 1998 

19 – 4 – 1998 

80.3.51.3 

80.351.176 

80.3.51.177 

3 

Αζογυρές P. e. leukaorri (;) 12 – 5– 1996 80.3.51.6 1 

Σούγια P.e. leukaorri (;) 12 – 5 – 1996 80.3.51.13 1 

Μ. Γκουβερνέτου P. e. cretensis 9 –  3 –  1997 80.3.51.43 1 
 

 2.2  Εξωτερικοί Xαρακτήρες 

 Για κάθε άτομο καταγράφησαν παρατηρήσεις και μετρήσεις 

εξωτερικών χαρακτηριστικών. Αρχικά έγιναν οι παρατηρήσεις με τη χρήση 

στερεοσκοπίου και καταγράφηκαν σε καταλόγους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 

οι μετρήσεις με χρήση βερνιέρου και καταλογραφήθηκαν. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες παρατηρήσεις και μετρήσεις με χρήση του συστήματος 

ανάλυσης εικόνας (LAICA–Image Analysis System) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
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 Οι χαρακτήρες που παρατηρήθηκαν ή μετρήθηκαν επιλέχθηκαν έτσι 

ώστε: α) να περιλαμβάνουν το σύνολο των εξωτερικών μετρήσεων, που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο γένος Podarcis ή σε συγγενικά γένη από άλλους ερευνητές 

(Αrnold, 1973, 1978, 1989; Gruber, 1987) β) να είναι εύκολα μετρήσιμοι και 

επαναλήψιμες οι μετρήσεις τους και γ) να περιγράφουν όσο το δυνατόν καλύτερα  το 

εξωτερικό του σώματος κάθε ζώου. Από το σύνολο των 51 δειγμάτων μετρήθηκαν 46 

δείγματα. Οι κωδικοί αριθμοί τους δίνονται στον πίνακα 2.1. Σε κάθε άτομο 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρατηρήσεις και μετρήσεις: 

1. S = φύλο 

2. W = βάρος 

3. L = ολικό μήκος 

4. SVL = μήκος κεφαλοκορμού 

5. TL = μήκος ουράς 

6. PL = μήκος πίλου 

7. PW = πλάτος πίλου 

8. HH = ύψος κεφαλιού 

9. FFL = μήκος μπροστινού ποδιού 

10. HFL = μήκος πίσω ποδιού 

11. ASW = πλάτος εδρικής πλάκας 

12. ASL = μήκος εδρικής πλάκας 

13. SSN_L = αριθμός επιβλεφαρικών φολίδων αριστερού ματιού 

14. SSN_R = αριθμός επιβλεφαρικών φολίδών δεξιού ματιού 

15. SGN_L = αριθμός επιβλεφαρικών κοκκίων αριστερού ματιού 

16. SGN_R = αριθμός επιβλεφαρικών κοκκίων δεξιού ματιού 

17. StSN_L = αριθμός επικροταφικών πλακών αριστερής πλευράς κεφαλιού 

18. StSN_R = αριθμός επικροταφικών πλακών δεξιάς πλευράς κεφαλιού 

19. CSN = αριθμός φολίδων περιλαιμίου 

20. GSN = αριθμός λαιμικών φολίδων 

21. DSN = αριθμός ραχιαίων φολίδων 

22. VSN = αριθμός εγκάρσιων κοιλιακών φολίδων 

23. FPN_L = αριθμός μηριαίων πόρων αριστερού ποδιού  

24. FPN_R = αριθμός μηριαίων πόρων δεξιού ποδιού 

25. HFD_L = αριθμός υποδακτυλικών ελασμάτων 

26. TL/SVL = λόγος μήκους ουράς προς μήκος κεφαλοκορμού 
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27. PL/PW = λόγος μήκους πίλου προς πλάτος πίλου 

28. PL/HH = λόγος μήκους πίλου προς ύψος κεφαλιού 

29. PL/SVL = λόγος μήκους πίλου προς μήκος κεφαλοκορμού 

30. FFL/SVL = λόγος μήκους μπροστινού ποδιού προς μήκος κεφαλοκορμού 

31. HFL/SVL = λόγος μήκους πίσω ποδιού προς μήκος κεφαλοκορμού 

32. ASW/ASL = λόγος πλάτους εδρικής πλάκας προς μήκος εδρικής πλάκας  

33. R-R = Επαφή ρυγχιαίας πλάκας με ρινικά ανοίγματα 

34. M-S = Επαφή μασητηριακής πλάκας με επικροταφικές πλάκες 

35. O/I = Σχέση πλάτους ινιακής πλάκας με μεσοβρεγματική πλάκα 

36. 3η = ύπαρξη τρίτης πλάκας μεταξύ ινιακής και μεσοβρεγματικής πλάκας 

37. FF = Σχέση μήκους μπροστινού ποδιού προς το ύψος του κεφαλιού στο 

οποίο φτάνει  τεντωμένο     εμπρός 

38.HF  = Σχέση μήκους πίσω ποδιού προς το ύψος του σώματος στο οποίο 

φτάνει τεντωμένο εμπρός 

39. C = Χρωματισμός 

 Η χρήση λόγων στη βιολογία και τη στατιστική έχει πολλές φορές 

συζητηθεί (Atchley et al.,1976; Albrecht, 1978; Atchley & Anderson, 1978), όμως 

κάποιοι τους χρησιμοποιούν χωρίς κανένα προβληματισμό (Baur, 1988) και κάποιοι 

άλλοι (Goodin & Jonson, 1992) προτιμούν να τους χρησιμοποιούν, αφού πληρούνται 

κάποιες προϋποθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση μεριστικών γνωρισμάτων, 

όπως ο αριθμός των ραχιαίων φολίδων. Στη συγκεκριμένη μελέτη οι μετρήσεις 

χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με το χαρακτήρα στον οποίο αναφέρονται. 

Έτσι, προέκυψαν οι εξής ομάδες: 

Ομάδα Ι: μετρήσεις που αφορούν σε μήκη και πλάτη τμημάτων (μετρήσεις 3– 

12) 

Ομάδα ΙΙ: μετρήσεις αριθμού μεριστικών γνωρισμάτων (μετρήσεις 13– 25) 

Ομάδα ΙΙΙ: λόγοι μεταβλητών (μετρήσεις 26– 32) 

Ομάδα ΙV: κωδικοποιημένες παρατηρήσεις (μετρήσεις 33– 38) 

Όλες οι παραπάνω ομάδες χρησιμοποιήθηκαν χωριστά σε κάθε ανάλυση. Οι 

παρατηρήσεις 1 και 2 δε συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις που ακολουθούν. 

 2.3  Στατιστική Eπεξεργασία Mετρήσεων 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ομαδοποίηση των 

πληθυσμών με βάση τις μετρήσεις των εξωτερικών χαρακτήρων τους 

πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (P.C.A.), Πολυδιάστατη Διάταξη 
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(MDS) και Ανάλυση Ομάδων (Cluster Analysis) με το στατιστικό πακέτο 

προγραμμάτων Statistica (version 5.0). 

 2.3.1  Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) 

 Η ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis- 

PCA) έχει ευρύτατα χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τομείς της οικολογίας και της 

συστηματικής. Αυτό που κάνει είναι να μειώνει τις διαστάσεις ενός συνόλου 

δεδομένων με το να δημιουργεί ένα μικρότερο αριθμό εξαγόμενων μεταβλητών 

(γραμμικός συνδυασμός αρχικών μεταβλητών = κύριες συνιστώσες). Οι νέες 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Συχνά το μεγαλύτερο μέρος της 

μεταβλητότητας των αρχικών μεταβλητών συνοψίζεται σε λίγες νέες συνιστώσες και 

συνεπώς δεδομένα με πολλές μεταβλητές μπορούν πλέον να απεικονιστούν σε ένα 

δισδιάστατο ή τρισδιάστατο γράφημα που πλέον χρησιμοποιεί τις κύριες συνιστώσες 

σαν άξονες (James & McCulloch, 1990). Το γεγονός ότι οι νέες μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, διευκολύνει την ερμηνεία. Η ανάλυση κύριων συνιστωσών 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη μήτρα συσχετίσεων (correlation matrix) των 

αρχικών μεταβλητών με το Statistica.  

 2.3.2  Πολυδιάστατη Διάταξη (ΜDS) 

 Η Πολυδιάστατη Διάταξη (Multidimensional Scaling – MDS) 

αποτελεί μια τεχνική με μεγάλη εφαρμογή στις βιολογικές επιστήμες. H MDS 

παράγει μια διάταξη n δειγμάτων σε καθορισμένο αριθμό διαστάσεων. Αρχικά 

μεταφράζει ένα μέρος του μέτρου διαφοράς ανάμεσα σε κάθε ζευγάρι σταθμών ως 

απόσταση στον κανονικό Ευκλείδειο χώρο. Στη συνέχεια αναζητά την καλύτερη 

δυνατή διευθέτηση των n(n-1)/2 αποστάσεων μέσα στα δείγματα με τη φυσική 

απόσταση ανάμεσα στα n σημεία σε ένα δισδιάστατο ή πολυδιάστατο χάρτη (James 

& McCulloch, 1990).  

 2.3.3 Ανάλυση Ομάδων (Cluster Αnalysis) 

 Με αυτήν την ανάλυση, τα αντικείμενα (άτομα, πληθυσμοί, είδη, τάξα, 

τοποθεσίες) τοποθετούνται σε ομάδες σύμφωνα με ένα μέτρο ομοιότητας και έναν 

αλγόριθμο ομαδοποίησης (Albrecht, 1980). Τα αποτελέσματα συνήθως εκφράζονται 

με ένα δενδρόγραμμα, το οποίο είναι ένα δισδιάστατο διάγραμμα ιεράρχησης που 

αντιπροσωπεύει τις πολύπλοκες πολυπαραγοντικές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων 

(James & McCulloch, 1990).  

 2.4  Μοριακές Tεχνικές 

 2.4.1  Εξαγωγή ολικού DNA 
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 Η εξαγωγή ολικού DNA βασίστηκε στη μέθοδο εξαγωγής DNA με 

πρωτεϊνάση Κ και καθαρισμό με υπέρκορο διάλυμα αλατιού (NaCl) (Miller et al., 

1988). Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 2 και 

πραγματοποιήθηκε σε όλα τα άτομα που αναφέρονται στον πίνακα 2.1.  

 2.4.2  Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμερασης (PCR)  

 Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, 

PCR) είναι μία ενζυμική μέθοδος ενίσχυσης μίας συγκεκριμένης ακολουθίας DNA in 

vitro. Μπορούν, μέσα σε λίγες ώρες, να συντεθούν πάνω από 106 αντίγραφα μιας 

συγκεκριμένης ακολουθίας DNA με τη χρησιμοποίηση ειδικών ολιγονουκλεοτιδικών 

εκκινητών (primers) και της πολυμεράσης του DNA. Η εξειδικευμένη αυτή ενίσχυση 

ενός τμήματος DNA βασίζεται στους δύο ολιγονουκλεοτικούς εκκινητές, οι οποίοι 

υβριδίζονται σε συμπληρωματικές θέσεις των δύο αλυσίδων στα άκρα του υπό 

ενίσχυση τμήματος DNA. Η διαδικασία PCR περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενους 

κύκλους: 

θερμικής μετουσίωσης του DNA (90 με 95°C) 

σύνδεσης (υβριδισμού) των ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών στις 

συμπληρωματικές ακολουθίες  

σύνθεση συμπληρωματικών ακολουθιών με τη δράση της πολυμεράσης του 

DNA  

 Η ανακάλυψη της θερμικά σταθερής DNA πολυμεράσης Taq, που έχει 

απομονωθεί από το θερμόφιλο βακτήριο Thermus aquaticus, και αντέχει σε 

θερμοκρασίες έως 95° C (Saiki et al., 1988), επέτρεψε την αυτοματοποίηση της 

μεθόδου και τη χρησιμοποίηση υψηλότερων θερμοκρασιών, που αυξάνουν την 

απόδοση και την ακρίβεια της. 

 Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένα ζεύγος 

εκκινητών για την ενίσχυση τμήματος του μιτοχονδριακού γονιδίου του 

κυτοχρώματος b (κυτ. b). Οι εκκινητές αυτοί παραχωρήθηκαν ευγενώς από τον Δρ. 

Κωτούλα Γεώργιο και είναι οι ακόλουθοι: 

GLUDG-L: 5’– TGACTTGAARAACAAYCGTTG– 3’ 

CB2-H:       5’– CCCTCAGAATGATATTTGTCCTCA– 3’ 

Πρόκειται για παγκόσμιους εκκινητές (universal primers), που με τη χρήση 

τους στην PCR ενισχύεται ένα τμήμα του κυτ. b, μήκους 450 περίπου ζευγών 

βάσεων, σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών (από τη δροσόφιλα έως τον άνθρωπο). Οι 
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συγκεκριμένοι εκκινητές δοκιμάστηκαν σε διαλύματα αντιδράσεων με διαφορετικές 

συγκεντρώσεις MgCl2 (1,5mM, 3mM και 6mM) και διαφορετικές αραιώσεις ολικού 

DNA (1:10 και 1:50) και απέδωσαν ικανοποιητικά σε όλες τις δοκιμές, οπότε 

επιλέχθηκε η μικρότερη συγκέντρωση MgCl2 (1,5mM) και η μεγαλύτερη αραίωση 

ολικού DNA (1:50), ως οι περισσότερο αυστηρές συνθήκες. Η θερμοκρασία 

υβριδισμού ήταν στους 45°C. Οι συνθήκες της αντίδρασης και οι συγκεντρώσεις των 

αντιδραστηρίων δίνονται στο Παράρτημα 2. Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

της εταιρείας BIOMETRA (II).  

 Στη συνέχεια δοκιμάστηκαν άλλα τρία ζεύγη παγκόσμιων εκκινητών, 

προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μοριακών δεικτών και κατ’επέκταση να 

ελεγχθεί η γενετική ποικιλομορφία των υπό μελέτη πληθυσμών εκτενέστερα. Προς 

εξοικονόμιση χρόνου και χρήματος χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές που 

παραχωρήθηκαν ευγενώς από τον Δρ. Κωτούλα Γεώργιο και τους υποψήφιους 

διδάκτορες του τμήματος Βιολογίας ΠΚ Κασαπίδη Παναγιώτη και Λαδουκάκη 

Μανώλη και είναι οι:  

1. GLUDG-L: 5’– TGACTTGAARAACAAYCGTTG– 3’ 

   CB3-H:        5’– GGGAAATAGGAA(AG)TATCATTC– 3’ 

   Ενισχύει τμήμα του γονιδίου του κυτ. b, μήκους 836 περίπου ζευγών 

βάσεων. 

2. LCO 1490: 5’– GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG– 3’ 

   HCO 2198: 5’– TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA– 3’ 

   Ενισχύει τμήμα της πρώτης υπομονάδας της οξειδάσης του κυτοχρώματος c, 

μήκους 709 ζευγών βάσεων. 

3. L 71:           5’– TGCCCAACAGAATAATATCCATAAT– 3’ 

   H 599:         5’– TGCACGGCCAATCATTTTGAACGTAG– 3’ 

   Ενισχύει τμήμα της περιοχής ελέγχου (D-loop), που ασκεί έλεγχο στην 

αντιγραφή του μορίου και τη μεταγραφή του σε RNA. 

 Όλα τα παραπάνω ζευγάρια εκκινητών δοκιμάστηκαν σε διάφορες 

συγκεντρώσεις MgCl2, αραιώσεις DNA και θερμοκρασίες υβριδισμού, αλλά τα 

αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά μόνο για το ζευγάρι εκκινητών που ενισχύει 

το μεγαλύτερο τμήμα του γονιδίου του κυτ. b. Τελικά αποφασίστηκε η χρήση του 

πρώτου ζεύγους εκκινητών (GLUDG-L, CB2-H), λόγω: α) των πολύ καλών 

αποτελεσμάτων τους σε ποσότητα και ποιότητα προϊόντος, και β) της 

    30

  
 
                                                                                                                                                                       



χρησιμοποίησης ανάλογων εκκινητών σε όλες σχεδόν τις αντίστοιχες μελέτες των 

υπόλοιπων ευρωπαϊκών ειδών του υπό μελέτη γένους (Harris & Arnold, 1999; Harris 

et al., 1998; Castilla et al., 1998). 

 Η πολυμεράση που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση του υπό μελέτη 

τμήματος DNA ήταν η θερμοανθεκτική Τaq πολυμεράση. Όμως λόγω του αυξημένου 

ποσοστού λαθών της Τaq πολυμεράσης, έγινε χρήση της Deep Vent πολυμεράσης 

στα δείγματα στα οποία θα προσδιορίζονταν η πρωτοδιάταξη των βάσεων του DNA, 

είτε μέσω κλωνοποίησης σε ειδικό φορέα, είτε με άμεσο προσδιορισμό αλληλουχίας 

του προϊόντος της PCR. Η Deep Vent πολυμεράση παραχωρήθηκε ευγενώς από το 

εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών του τμήματος Βιολογίας, ΠΚ.  

 2.4.3  Ανίχνευση πολυμορφισμού με διάπλαση μονόκλωνου DNΑ 

(SSCP) 

 Η μέθοδος SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism, SSCP) 

(Orita et αl., 1989α) είναι μία από τις πολλές μεθόδους, που χρησιμοποιoύνται για 

ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων ή μικρών αλλαγών στην αλληλουχία του DNA. Η 

τεχνική περιλαμβάνει αποδιάταξη του δίκλωνου DNA και ηλεκτροφόρηση του 

μορίου σε μη-αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, η δευτεροταγής δομή του μονόκλωνου DNA καθορίζεται από τη 

νουκλεοτιδική του αλληλουχία. Διαφορές στην αλληλουχία μικρές όσο και μία μόνο 

αλλαγή βάσης μπορούν να αλλάξουν τη δευτεροταγή δομή του μορίου, και ως εκ 

τούτου την κινητικότητα κατά την ηλεκτροφόρηση. 

 Αν και η μέθοδος αρχικά εφαρμόστηκε σε περιοριστικά θραύσματα 

ολικού γονιδιωματικού DNA, γρήγορα η εφαρμογή της επεκτάθηκε σε ανάλυση 

προϊόντων PCR (Orita et αl., 1989b, Hayashi 1991) επιτρέποντας την επέκταση της  

χρήση της στη διάγνωση μεταλλάξεων και σε μελέτες πληθυσμιακής γενετικής. Η 

ευαισθησία της μεθόδου εξαρτάται από τις συνθήκες της ηλεκτροφόρησης 

(θερμοκρασία, ιονική ισχύς, τύπος και συγκέντρωση πηκτώματος, παρουσία 

γλυκερόλης κ.ά) και από το μέγεθος και τη σύσταση των βάσεων (ποσοστό G/C) του 

υπό εξέταση τμήματος. Η ανίχνευση των ζωνών του DNA στο πήκτωμα μπορεί να 

γίνει με ραδιοσήμανσή, με φθορισμό (Makino et αl., 1992), με χρώση αργύρου 

(Ainsworth et αl., 1991) ή με χρώση βρωμιούχου αιθιδίου. 

 Η επιλογή των καταλληλότερων συνθηκών είναι σε μεγάλο βαθμό 

εμπειρική και στην ουσία καθορίζεται από το αποτέλεσμα. Γενικά, η μέθοδος 

λειτουργεί ικανοποιητικά για τμήματα DNA μήκους έως 300 ζεύγη βάσεων, όπου 
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υπό βέλτιστες συνθήκες ανιχνεύεται ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των 

μεταλλάξεων (Ηayashi & Yandell, 1993). Για μεγαλύτερα τμήματα DNA η 

ευαισθησία μειώνεται σταδιακά, οπότε  πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, στα πλεονεκτήματα της μεθόδου θα πρέπει να 

καταγραφούν η απλότητά, η ταχύτητα, και η επαναληπτικότητα των 

ηλεκτροφορητικών προτύπων, που καθορίζονται από δεδομένες μεταλλάξεις. 

 Στη συγκεκριμένη εργασία η μέθοδος SSCP χρησιμοποιήθηκε 

προκειμένου να ανιχνευθούν αλλαγές στο, μήκους 450 ζευγών βάσεων, ενισχυμένο 

τμήμα του κυτ. b σε όλα τα υπό μελέτη άτομα. Το πρωτόκολλο εργασίας που 

ακολουθήθηκε δίνεται στο Παράρτημα 2. 

 2.4.4  Ανίχνευση πολυμορφισμού με χρήση περιοριστικών 

ενδονουκλεασών (RFLP) 

 Η μέθοδος της ανίχνευσης πολυμορφισμού με τη χρήση 

ενδονουκλεασών περιορισμού (Restriction Fragment Length Polymorphism, RFLP) 

βασίζεται στη διαφορετική κινητικότητα των θραυσμάτων DNA υπό την επίδραση 

ηλεκτρικού πεδίου μετά από αντίδραση πέψης. Η μέθοδος περιλαμβάνει πέψη 

(περιορισμό) του DNA με μία ή περισσότερες ενδονουκλεάσες, διαχωρισμό των 

προκύπτοντων τμημάτων βάση του μοριακού τους βάρους με ηλεκτροφόρηση και 

σχηματισμό εικόνας των διαχωρισμένων τμημάτων. Διαφορές των ατόμων σε τέτοια 

“προφίλ πέψης” μπορεί να οφείλονται, είτε σε υποκαταστάσεις βάσεων μέσα στις 

θέσεις περιορισμού, είτε σε προσθήκη ή αφαίρεση τμήματος DNA, με κάθε μία από 

τις παραπάνω πηγές ποικιλομορφίας να παράγει χαρακτηριστικές αλλαγές στο 

πρότυπο των ζωνών (Avise, 1994). 

 Η επιλογή των ενζύμων βασίστηκε στα αποτελέσματα έρευνας στις 

βάσεις δεδομένων νουκλεοτιδικών αλληλουχιών Gen-bank, EMBL και EMBL-new 

(περισσότερα στοιχεία δίνονται παρακάτω). Η έρευνα έγινε με χρήση των λέξεων-

κλειδιά “Podarcis” και “cytochrome b”. Μετά την εύρεση και συλλογή όλων των 

αλληλουχιών κατασκευάστηκε η αλληλουχία “συμφωνίας” (consensus sequence), 

μήκους 306 βάσεων με χρήση του πακέτου προγραμμάτων GCG (Genetic Computer 

Group, version 10.1) Wisconsin Package (575 Science Drive, Madison, Wisconsin, 

USA 53711). Με χρήση του ίδιου πακέτου κατασκευάστηκε χάρτης περιοριστικών 

θέσεων για την αλληλουχία συμφωνίας. Από το σύνολο των 41 αλληλουχιών 

ενζύμων που βρέθηκε να υπάρχουν στο υπό μελέτη τμήμα DNA, επιλέχθηκαν τρία, 

τα BamHI, HaeIII και HinfI, ως τα πιο κοινά και ευκολοπροσβάσιμα (time-money 
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consuming criterion), προκειμένου να ανιχνευθεί γενετική ποικιλομορφία σε όλους 

τους υπό μελέτη πληθυσμούς. 

 Οι πέψεις έγιναν με ένζυμα της εταιρείας Minotech σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο της εταιρείας στο, μήκους 450 ζευγών βάσεων, ενισχυμένο τμήμα του 

μιτοχονδριακού γονιδίου του κυτ. b. 

Προσδιορισμός της πρωτοδιάταξης των βάσεων για το τμήμα του 

γονιδίου του κυτ. b του mtDNA 

Ο προσδιορισμός της πρωτοδιάταξης ενός τμήματος DNA μπορεί να γίνει, 

είτε με τη χημική μέθοδο των Maxam & Gilbert (1977), είτε με την ενζυμική μέθοδο 

των Sanger et al. (1977). Στην παρούσα μελέτη η αλληλούχιση έγινε με τη δεύτερη 

μέθοδο σε αυτόματα συστήματα αλληλούχισης. Προϊόντα της PCR, είτε 

κλωνοποιημένα σε κάποιο φορέα είτε αυτούσια, δόθηκαν στα εργαστήρια 

Μικροχημείας και Γονιδιωματικής Έρευνας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Κρήτης, 

όπου προσδιορίστηκε η πρωτοδιάταξη του υπό μελέτη τμήματος DNA. 

Τα άτομα που επιλέχθηκαν για ανάλυση πρωτοδιάταξης δίνονται στον πίνακα 

2.2. Η επιλογή ατόμου ανά πληθυσμό έγινε τυχαία στην περίπτωση που το δείγμα 

αποτελούνταν από περισσότερα του ενός άτομα. 

 Τα προϊόντα της PCR για τα παραπάνω δείγματα απομονώθηκαν από 

πηκτή αγαρόζης, καθαρίστηκαν με το κιτ QIAEX II (QIAGEN) και κλωνοποιήθηκαν 

στο φορέα pGEM®-T (Promega), σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τις 

κατασκευάστριες εταιρείες. Το κιτ pGEM®-T Vector System παραχωρήθηκε ευγενώς 

από το Λέκτορα του Γεωπονικού τμήματος του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και επισκέπτη ερευνητή του εργαστηρίου Εξέλιξης και Πληθυσμιακής Γενετικής, 

Γουλιέλμο Γεώργιο και από τον υποψήφιο διδάκτορα Λαδουκάκη Μανώλη.  

 Ακολούθησε διαδικασία μετασχηματισμού βακτηρίων, επιλογής 

μετασχηματισμένων κλώνων και απομόνωσης πλασμιδιακού DNA, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά από τους Sambrook et al. (1989). 

 Πίνακας 2.2: Κωδικοί αριθμοί και περιοχή συλλογής των ατόμων που 

επιλέχθηκαν για ανάλυση πρωτοδιάταξης DNA. 

Περιοχή Υποείδος Κωδικός # ΜΦΙΚ 

Μπάλος P. e. cretensis 80.3.51.501 

Αγ. Ειρήνη P. e. cretensis 80.3.51.509 
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Πρασονήσι P.e. punctigularis 80.3.51.534 

Ελαφονήσι (απέναντι 

ακτή) 

P.e. elaphonisii 80.3.51.516 

 

Ελαφονήσι P.e. elaphonisii 80.3.51.519 

Μεγάλο νησί Σούδας P.e. cretensis 80.3.51.528 

Φαράγγι Σαμαριάς P. e. leukaorii 80.3.51.3 

Αζογυρές P. e. leukaorri(;) 80.3.51.6 

Σούγια P. e. leukaorri (;) 80.3.51.13 

Μ. Γκουβερνέτου P. e. cretensis 80.3.51.43 

  Καθαρό πλασμιδιακό DNA, που περιείχε το ένθεμα, προέκυψε 

μόνο για τα δείγματα 80.3.51.3 (Σαμαριά) και 80.3.51.534 (Πρασονήσι). Τα δύο 

παραπάνω δείγματα δόθηκαν στο εργαστήριο Μικροχημείας του ΙΜΒΒ για 

προσδιορισμό αλληλουχίας του ενθέματος με το αυτοματοποιημένο σύστημα 

ανάλυσης ακολουθίας LI-COR®. Tα καθαρισμένα προϊόντα της PCR των υπόλοιπων 

οκτώ δειγμάτων, που δεν μπόρεσαν να κλωνοποιηθούν στον pGEM®-T φορέα, 

χρησιμοποιήθηκαν για κλωνοποίηση στον πλασμιδιακό φορέα pBluescript® II 

SK(+), χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο φορέας παραχωρήθηκε ευγενώς από το 

εργαστήριο Αναπτυξιακής Βιολογίας της Δροσόφιλας του ΙΜΒΒ. Mετά από 

συζήτηση με τον ερευνητή Slava Bolshakov του εργαστηρίου Γονιδιωματικής 

Έρευνας του ΙΜΒΒ, αποφασίστηκε ο άμεσος προσδιορισμός της υπό μελέτης 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας με το ΕPC 100 Automated Sequence System της MG-

Reasearch στο παραπάνω εργαστήριο, γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία 

θα μείωνε τον αριθμό των αναγνώσιμων βάσεων. Στο παραπάνω εργαστήριο δόθηκε 

καθαρισμένο προϊόν της PCR από τα δείγματα 80.3.51.6, 80.3.51.13, 80.3.51.43, 

80.3.51.501, 80.3.51.509, 80.3.51.516, 80.3.51.519 και 80.3.51.528 και κατάλληλη 

ποσότητα των εκκινητών GLUDG-L και CB2-H. Αποτελέσματα προέκυψαν για τα 

έξι από τα οκτώ δείγματα που δόθηκαν στο παραπάνω εργαστήριο, διότι για τα 

δείγματα 80.3.51.13 (Σούγια) και 80.3.51.43 (Γκουβερνέτο) οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αλληλούχιση δεν έδωσαν ευκρινή εικόνα πρωτοδιάταξης 

του DNA.  

 Οι αλληλουχίες μετά την ανάγνωσή τους εισήχθηκαν σε Η/Υ και 

αναλύθηκαν με τη βοήθεια του προγραμμάτος GCG (version 10.1), στο εργαστήριο 
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Γενικής Βιολογίας του τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).  

 2.5  Ανάλυση Nουκλεοτικών Aκολουθιών 

 2.5.1  Βιοπληροφορική– εύρεση νουκλεοτιδικών ακολουθιών του 

κυτ.b του γένους Podarcis 

Οι κυριότερες και μεγαλύτερες περιοχές στο διαδίκτυο, μέσα από τις οποίες 

μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ή σε κάποια ακολουθία, είναι 

αυτές που ανήκουν στο National Center for Biotechnology Information (NCBI) και το 

European Bioinformatics Institute (EBI). Και οι δύο αυτές άμεσα προσβάσιμες 

ιστοσελίδες περιέχουν κατάλληλα προγράμματα με τα οποία μπορεί κάποιος να  βρει 

κάποια ακολουθία που τον ενδιαφέρει, τη σχετική με αυτήν βιβλιογραφία και πλήθος 

άλλων στοιχείων. Στο NCBI η έρευνα βασίζεται στο σύστημα ‘entrez’, ενώ στο EBI 

στο σύστημα Sequence Retrieval System (SRS).  

Έγινε έρευνα στις βάσεις δεδομένων Genbank, EMBL και EMBL-new, με 

χρησιμοποίηση του προγράμματος entrez του ΝCBI και SRS του EBI, που βασίστηκε 

στις λέξεις-κλειδιά “Lacertidae” και “cytochrome b”. Με τα προγράμματα BLAST 

και FASTA του πακέτου GCG πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη έρευνα με βάση τις 

αλληλουχίες του είδους P. erhardii που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη μελέτη. 

Μετά την εύρεση και συλλογή όλων των αλληλουχιών κυτ. b που αντιστοιχούν σε 15 

από τα 17 είδη του γένους Podarcis και της αντίστοιχης αλληλουχίας του είδους 

Lacerta andreansky πραγματοποιήθηκε ανάλυση αυτών με τα πακέτα προγραμμάτων 

GCG (version 10.1) και PHYLIP (version 3.572c). 

2.5.2  Εναρμόνιση (alignment) ακολουθιών 

Η εναρμόνιση των ακολουθιών γίνεται με πλήθος διαφορετικών 

προγραμμάτων τα οποία, είτε διανέμονται ελεύθερα μέσο του διαδικτύου, είτε 

αγοράζονται από διάφορες εταιρείες. Κάποια από αυτά που περιλαμβάνονται στο 

GCG είναι τα Pileup, Lineup και Pretty. Τα περισσότερα από αυτά δημιουργούν 

συνδέσεις ομοιότητας μεταξύ δύο ακολουθιών, βρίσκοντας τις πιο όμοιες. Στη 

συνέχεια τοποθετούν μία μία όλες τις υπόλοιπες ξεκινώντας από το αρχικό ζευγάρι 

και από την ή τις περισσότερο όμοιες ως προς αυτό. 

 Με το πρόγραμμα Pileup (GCG) έγινε εναρμόνιση όλων των 

αλληλουχιών που εντάχθηκαν στη μελέτη .Με το πρόγραμμα Translate οι 

εναρμονισμένες αλληλουχίες των ελληνικών ειδών (P. erhardii, P. peloponnesiaca, 

P. milensis, P. gaigeae και P. taurica) μεταφράστηκαν με βάση τον γενετικό κώδικα 
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του μιτοχονδρίου των σπονδυλωτών και της γνωστής πρωτεϊνικής ακολουθίας του 

κυτ. b του ανθρώπου (αριθμός πρόσβασης: J01415), έτσι ώστε οι εναρμονισμένες 

ακολουθίες να περιέχουν το αντίστοιχο αναγνωριστικό πλαίσιο (inframe alignment). 

 Με βάση τις εναρμονισμένες ακολουθίες των ελληνικών ειδών 

υπολογίστηκε ο αριθμός υποκαταστάσεων των βάσεων (μεταπτώσεις– μεταστροφές) 

και ο λόγος μεταπτώσεων/ μεταστροφών ανά ζεύγος ακολουθιών, η συχνότερη 

υποκατάσταση βάσης (C↔T ή A↔G), η θέση κάθε υποκατάστασης ανά κωδικώνιο 

και η αλλαγή ή όχι του αναγνωστικού πλαισίου. 

 2.5.3  Υπολογισμός της γενετικής αποστασης μεταξύ των 

ακολουθιών 

 Για να ανιχνευθούν οι εξελικτικές αλλαγές σε μία αλληλουχία DNA 

χρησιμοποιούνται συγκριτικές μεθόδοι, όπου η δεδομένη αλληλουχία συγκρίνεται με 

μία άλλη, με την οποία έχει κοινή καταγωγή στο εξελικτικό παρελθόν. Η εξελικτική 

αλλαγή εκφράζεται από τον αριθμό των νουκλεοτιδικών αλλαγών, που 

παρατηρούνται μεταξύ των δύο αλληλουχιών. Οι γενετικές αποστάσεις, που συνήθως 

υπολογίζονται, είναι εκτιμήσεις του αριθμού των νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων 

ανά θέση μεταξύ των δύο αλληλουχιών στη μονάδα του χρόνου. 

 Η απλούστερη μέτρηση της εξελικτικής απόστασης είναι η απόσταση 

ρ (ρ distance) και δίδεται από τον τύπο: 

 ρ=  nd/n 

 όπου nd ο αριθμός των παρατηρούμενων νουκλεοτιδικών διαφορών  

 και n ο συνολικός αριθμός των νουκλεοτιδίων που συγκρίνονται. 

Ο δείκτης αυτός είναι σχεδόν ίσος με τον αριθμό των νουκλεοτιδικών 

υποκαταστάσεων ανά θέση, μόνο όταν παίρνει μικρές τιμές, για παράδειγμα <0.1, και 

φυσικά είναι αναξιόπιστος για την εκτίμηση του χρόνου διαφοροποίησης. 

 Η εξελικτική απόσταση μπορεί να εκτιμηθεί και με πιο σύνθετες 

μεθόδους, όπως αυτές των Jukes-Cantor (1969) και το διπαραμετρικό μοντέλο του 

Kimura (1980). 

 Η μέθοδος των Jukes-Cantor δέχεται ότι ο ρυθμός των νουκλεοτιδικών 

υποκαταστάσεων είναι ίδιος για όλα τα ζεύγη των τεσσάρων νουκλεοτιδίων και δίνει 

μια εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας για το μέσο αριθμό των νουκλεοτιδικών 

υποκαταστάσεων μεταξύ δύο αλληλουχιών. Δίδεται από τον τύπο: 

 d= − 3/4 loge (1− 4/3 p) 

 το ρ δίδεται από την προηγούμενη εξίσωση.  
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Η μέθοδος αυτή δίνει καλή εκτίμηση του αριθμού των νουκλεοτιδικών 

υποκαταστάσεων όταν η συχνότητα κάθε νουκλεοτιδίου είναι κοντά στο 0.25, δεν 

υπάρχει μεροληψία στη συχνότητα των μεταπτώσεων και μεταστροφών (Tajima, 

1993) και το d δεν παίρνει μεγάλες τιμές (π.χ. d<1). 

 Η διπαραμετρική μέθοδος του Kimura δέχεται ότι, ο ρυθμός των 

νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων είναι διαφορετικός για τις μεταπτώσεις και τις 

μεταστροφές. Ιδιαίτερα στο μιτοχονδριακό DNA των ζώων ο ρυθμός των 

μεταπτώσεων είναι συχνά υψηλότερος από το ρυθμό των μεταστροφών (Brown et αl., 

1982). Σε αυτήν την περίπτωση η μέθοδος των Jukes-Cantor υποεκτιμά το d, εκτός 

εάν είναι πολύ μικρό, ενώ η μέθοδος του Kimura το υπολογίζει με τη μέγιστη 

πιθανότητα. 

 Από τις παραπάνω μεθόδους υπολογισμού εξελικτικών αποστάσεων 

χρησιμοποιήθηκε η διπαραμετρική μέθοδος του Kimura  και οι εξελικτικές 

αποστάσεις υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Distance (GCG, 10.1) 

και DNAdist (PHYLIP 3.572c). 

2.6  Φυλογενετικά Δένδρα  

Τα φυλογενετικά δένδρα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας διαφόρων 

ταξινόμων να βρουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ώστε να μπορούν να 

διαφοροποιήσουν και να κατατάξουν διαφορετικά  είδη ή υποείδη, χρησιμοποιώντας 

όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία. Οι δύο κύριες σχολές, που δημιούργησαν τα 

πρώτα φυλογενετικά δένδρα, είναι η κλαδιστική και η φαινετική. Σύμφωνα με τους 

Κλαδιστές η σωστότερη φυλογένεση ή ταξινόμηση προκύπτει όταν συγκριθούν οι 

καταστάσεις κάποιου χαρακτήρα και ληφθούν υπόψη για την αναπαραγωγή του 

δενδρογράμματος μόνο οι κοινές παράγωγες καταστάσεις του συγκεκριμένου 

χαρακτήρα. Το δένδρο, που παράγεται με βάση μια μήτρα κοινών παραγώγων 

καταστάσεων, ονομάζεται κλαδόγραμμα. Από την άλλη πλευρά οι Φαινετιστές 

θεωρούν ότι, κατά την αναπαράσταση της φυλογενετικής πορείας κάποιων ειδών, 

σημασία έχει το ποσό της συνολικής ομοιότητας μεταξύ των υπό μελέτη ειδών. Έτσι 

ένα φαινόγραμμα παράγεται από μια  μήτρα κοινών καταστάσεων κάποιων 

χαρακτήρων, δηλαδή στηρίζεται στη συνολική ομοιότητα τους (Αvise, 1994; 

Futuyma, 1995). 

Στη συνέχεια και καθώς οι ανάγκες για εύρεση φυλογενετικών σχέσεων από 

μοριακά δεδομένα αυξάνονταν, διάφορα προγράμματα και πλήθος διαφορετικών 
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αλγορίθμων δημιουργήθηκαν. Τα κυριότερα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 

από τα περισσότερα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι:  

Το κριτήριο της Φειδωλότητας (parsimony). Σύμφωνα με αυτό, το 

φυλογενετικό δένδρο, που πιθανότερα αποδίδει τα πραγματικά εξελικτικά γεγονότα, 

είναι αυτό που κατασκευάστηκε με βάση τα λιγότερα εξελικτικά βήματα (Nei, 1986). 

Το ποσοστό εμπιστοσύνης (bootstrap test). Η συγκεκριμένη διαδικασία 

δείχνει τη “συντήρηση” μιας συγκεκριμένης διακλάδωσης ενός φυλογενετικού 

δένδρου. Έτσι κατά την κατασκευή του φυλογενετικού δένδρου το πρόγραμμα 

επαναλαμβάνει τη διαδικασία κάποιες φορές (ορισμένες από το χρήστη) και στο 

τέλος αναφέρει πόσες φορές “βρήκε” τη συγκεκριμένη διακλάδωση στη 

συγκεκριμένη θέση (Felsenstein, 1985). 

Η παραομάδα (outgroup). Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιεί κάποιο άλλο είδος 

(ή πληθυσμό) που είναι συγγενικό με τα προς μελέτη είδη, αλλά ανήκει σε 

διαφορετική ταξινομική ομάδα ή έχει διαφορετική γεωγραφική κατανομή. Σύμφωνα 

με το κριτήριο αυτό, το πρόγραμμα θεωρεί ότι από τα προς μελέτη είδη αυτά που 

έχουν περισσότερες ομοιότητες με την παραομάδα είναι και τα πιο προγονικά (στην 

οργάνωση του συγκεκριμένου χαρακτήρα). Είναι ευκολότερο για το πρόγραμμα να 

ξεκινήσει το σχεδιασμό του δένδρου από την παραομάδα, δίνοντας έτσι μεγαλύτερες 

πιθανότητες στο φυλογενετικό δέδνρο που παράγεται να είναι το σωστό (Futuyma, 

1995). 

 2.6.1  Κατασκευή φυλογενετικών δένδρων. 

 Τα φυλογενετικά δένδρα είναι γραφικές αναπαραστάσεις, που 

αποτελούνται από κόμβους (ταξινομικές μονάδες) και κλάδους (τμήματα που 

συνδέουν τους κόμβους) και τα οποία συνοψίζουν τις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ 

οργανισμών, πληθυσμών κτλ (Avise, 1994). Οι εξωτερικοί κόμβοι αναπαριστούν 

υπάρχουσες ταξινομικές μονάδες, ενώ οι εσωτερικοί προγονικές. Τα μήκη των 

κλάδων αντανακλούν τον αριθμό των εξελικτικών αλλαγών μεταξύ προγονικών και 

απογονικών ταξινομικών μονάδων. Όταν η γενετική απόσταση μεταξύ δύο 

ταξινομικών μονάδων είναι ίση με το άθροισμα όλων των κλάδων που τις συνδέουν, 

το δένδρο καλείται αυστηρά  προσθετικό. Αποκλίσεις από την προσθετικότητα 

παρέχουν ένα μέτρο του βαθμού παραποίησης στις φυλογενετικές εκτιμήσεις εξαιτίας 

φαινομένων ομοπλασίας στα δεδομένα. 

 Η κατασκευή ενός φυλογενετικού δένδρου είναι ένα στατιστικό 

πρόβλημα (Cavalli-Sforza & Edwards, 1967), και αποτελεί μία εκτίμηση του 
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αληθινού δένδρου με συγκεκριμένη τοπολογία και δοσμένο μήκος κλάδων. Οι 

βιολόγοι συνήθως ενδιαφέρονται να μάθουν την ιστορία του διαχωρισμού ειδών ή 

πληθυσμών και το χρόνο απόκλισης μετά από κάθε γεγονός διαχωρισμού. Όταν 

τέτοια ιστορικά γεγονότα εκφράζονται μέσω ενός φυλογενετικού δένδρου, το δένδρο 

καλείται δένδρο ειδών (ή πληθυσμών). Συνήθως, είναι πολύ δύσκολο να 

αναγνωριστεί το αληθινό δένδρο ειδών για οποιαδήποτε ομάδα οργανισμών, αλλά 

αυτό μπορεί να συναχθεί από εξέταση των εξελικτικών σχέσεων των γονιδίων των 

υπό μελέτη οργανισμών.  

 'Ενα φυλογενετικό δένδρο, που βασίζεται σε ένα γονίδιο (αμινοξικές ή 

νουκλεοτιδικές αλληλουχίες) καλείται δένδρο γονιδίων. 'Ενα γονιδιακό δένδρο 

μπορεί να μη συμφωνεί με το αντίστοιχο δένδρο ειδών επειδή: α) οι αμινοξικές ή 

νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις υπόκεινται σε τυχαία σφάλματα και β) ένα δένδρο 

γονιδίων επηρεάζεται από δειγματοληπτικά λάθη στα πολλαπλά αλληλόμορφα τα 

οποία υπήρχαν στους προγονικούς πληθυσμούς, λόγω πολυμορφισμού (Tajima, 1983; 

Nei, 1986; Neigel & Avise, 1986; Pamilo & Nei, 1988). Γενικά, κανείς θα πρέπει να 

μελετήσει πολλά γονίδια για να εξαγάγει ένα δένδρο ειδών.  

 Υπάρχουν πολυάριθμες μέθοδοι κατασκευής φυλογενετικών δένδρων 

από μοριακά δεδομένα. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο 

κατηγορίες: α) τις μεθόδους αποστάσεων, και β) τις μεθόδους διακριτών 

χαρακτήρων. Στις μεθόδους αποστάσεων υπολογίζονται ανά ζεύγη οι εξελικτικές 

αποστάσεις για όλες τις ταξινομικές μονάδες που μελετώνται και κατασκευάζεται ένα 

φυλογενετικό δένδρο με βάση συγκεκριμένες αρχές και αλγορίθμους. Στις μεθόδους 

διακριτών χαρακτήρων, δεδομένα, όπως οι νουκλεοτιδικές καταστάσεις στις 

αλληλουχίες του DNA, αντιμετωπίζονται ως διακριτοί χαρακτήρες και 

κατασκευάζεται ένα δένδρο βασισμένο στις εξελικτικές σχέσεις των ταξινομικών 

μονάδων για κάθε χαρακτήρα (νουκλεοτιδική θέση). 

 2.7  Μέθοδοι Kατασκευής Φυλογενετικών Δένδρων 

 2.7.1  Μέθοδοι αποστάσεων 

 2.7.1.1  Μέθοδος μέσης απόστασης (UPGMA) (Sneath & Sokal, 1973) 

 Αυτή είναι η απλούστερη μέθοδος για την κατασκευή φυλογενετικών 

δένδρων. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την κατασκευή ταξινομικών 

φαινογραμμάτων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φυλογενετικών 

δένδρων μόνο αν ο εξελικτικός ρυθμός είναι σχεδόν σταθερός μεταξύ των 
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διαφορετικών γραμμών έτσι, ώστε να υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ 

εξελικτικών αποστάσεων και χρόνου απόκλισης (Nei, 1975). 

 2.7.1.2  Μέθοδος Fitch–Μargoliash (1967) 

 Ο αλγόριθμος της μεθόδου βασίζεται στην υπόθεση ομοιόμορφου 

εξελικτικού ρυθμού και προσπαθεί να προσαρμόσει τον πίνακα αποστάσεων σε ένα 

προσθετικό δένδρο (Avise, 1994). Στο πακέτο προγραμμάτων PHYLIP υπάρχουν τα 

προγράμματα FITCH και KISTCH που βασίζονται σε αυτή τη μέθοδο. Το μεν πρώτο 

προσαρμόζει στον πίνακα αποστάσεων ένα δένδρο χωρίς περιορισμούς στο μήκος 

των κλαδιών του. Αντίθετα, το δεύτερο υποθέτει την ύπαρξη “μοριακού ρολογιού”, 

οπότε τα μήκη των κλαδιών (από τη ρίζα έως την κορυφή) του δένδρου που δίνει 

είναι τα ίδια.  

 2.7.1.3  Μέθοδος Neighbor-joining (Saitou & Nei, 1987) 

 Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην κατασκευή ενός τροποποιημένου 

πίνακα αποστάσεων, όπου η απόσταση κάθε ζεύγους κόμβων προσαρμόζεται με βάση 

τη μέση τους απόκλιση από όλους τους υπόλοιπους κόμβους. Το δένδρο 

κατασκευάζεται με σύνδεση των ζευγών που έχουν τη μικρότερη απόσταση στον 

τροποποιημένο πίνακα.  

 2.7.2  Μέθοδοι χαρακτήρων 

 2.7.2.1  Μέθοδος μέγιστης φειδωλότητας (Maximum parsimony) 

 Η μέθοδος της μέγιστης φειδωλότητας στηρίζεται στην αρχή ότι το 

δένδρο, το οποίο αναπαριστά την πιο πιθανή φυλογενετική πορεία είναι αυτό που 

απαιτεί για την κατασκευή του το μικρότερο αριθμό εξελικτικών βημάτων. 

 2.7.2.2  Μέθοδος μέγιστης πιθανότητας (Maximum likelihood). 

 Η μέθοδος της μέγιστης πιθανότητας αξιολογεί την πιθανότητα  ένα 

συγκεκριμένο εξελικτικό μοντέλο να αποδίδει τις παρατηρούμενες αλληλουχίες. 

Καλύτερη θεωρείται η φυλογένεση που εμφανίζει τη μεγαλύτερη πιθανότητα. 

 2.7.3  Φυλογενετικά δένδρα που κατασκευάστηκαν   

 Με βάση τις γενετικές αποστάσεις των πινάκων  4.1, 3.2.5 και 4.2 

κατασκευάστηκαν φυλογενετικά δένδρα βασισμένα στις μεθόδους: α) Fitch–

Margoliash–Least–Square, και β) Neighbor–Joining. Με βάση τις εναρμονισμένες 

ακολουθίες που δίνονται στην εικόνα 3.2.1 και στο παράρτημα 3 κατασκευάστηκαν 

φυλογενετικά δένδρα βασισμένα στο κριτήριο της μέγιστης φειδωλότητας (Maximum 

Parsimony). Φυλογενετικό δένδρο βασισμένο στη μέθοδο Maximum Likelihood 

κατασκευάστηκε μόνο ένα, με βάση τον πίνακα γενετικών αποστάσεων 4.1. Σε 
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καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις έγινε χρήση παραομάδας. Έτσι στην 

περίπτωση του πίνακα 4.1 (υπό μελέτη πλυθυσμοί P. erhardii και είδος P. 

peloponnesiaca), ως παραομάδα χρηιμοποιήθηκε το είδος P. peloponnesiaca. Στην 

περίπτωση του πίνακα 3.2.5 (υπό μελέτη πληθυσμοί P. erhardii και υπόλοιπα 

ελληνικά είδη Podarcis), ως παραομάδα χρησιμοποιήθηκε το είδος P. taurica. Tέλος, 

στην περίπτωση του πίνακα 4.2 (υπό μελέτη πληθυσμοί P. erhardii και υπόλοιπα 

ευρωπαϊκά είδη Podarcis), ως παραομάδα χρησιμοποιήθηκε το είδος Lacerta 

andreansky. Για την κατασκευή των φυλογενετικών δένδρων χρησιμοποιήθηκε το 

πακέτο προγραμμάτων PHYLIP (version 3.572c)  και το πρόγραμμα φυλογενετικών 

αναλύσεων Clustal X. 
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3.  Αποτελέσματα 

3.1  Aποτελέσματα Aνάλυσης Mορφολογικών Γνωρισμάτων 

 Η ανάλυση των μορφολογικών γνωρισμάτων με τις μεθόδους PCA, 

MDS και Cluster analysis δεν οδήγησε σε κάποιο πρότυπο ομαδοποίησης των 

πληθυσμών. Εφαρμογή οποιασδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους είχε ως 

αποτέλεσμα  ανάμικτη διασπορά των ατόμων από όλους τους πληθυσμούς. 

Επομένως, οποιαδήποτε εξαγωγή συμπερασμάτων, με βάση τους μορφολογικούς 

χαρακτήρες, δεν είναι δυνατή.  

3.2  Aποτελέσματα Ανάλυσης του mtDNA 

 Η ανίχνευση πολυμορφισμού στο τμήμα, μήκους 450 ζευγών βάσεων, 

του κυτ. b με τη μέθοδο της διάπλασης μονόκλωνου DNA (SSCP) φανέρωσε δύο 

διαφορετικούς απλοτύπους ανάμεσα στα 51 άτομα από τους δέκα πληθυσμούς που 

εξετάστηκαν. Πιο αναλυτικά, η μέθοδος SSCP υπέδειξε ομοιομορφία μεταξύ όλων 

των ατόμων, εκτός από τα άτομα 80.3.51.3 (Σαμαριά) και 80.3.51.6 (Αζογυρές), τα 

οποία διέφεραν από όλα τα υπόλοιπα επιδεικνύοντας παρόμοια κινητική μεταξύ τους. 

Τα πρότυπα ηλεκτροφορητικής κινητικότητας, μετά από πέψη του, μήκους 450 

ζευγών βάσεων, τμήματος του κυτ. b όλων των ατόμων, με τα ένζυμα HaeIII και 

HinfI ανέδειξαν τρεις διαφορετικούς απλότυπους (εικόνα 3.2.1). Η περιοριστική 

ενδονουκλεάση BamHI δε φαίνεται να έχει θέση περιορισμού στο συγκεκριμένο 

τμήμα κυτ. b.  

 Η ανάλυση πρωτοδιάταξης τμήματος του κυτ. b (μήκους 294 ζευγών 

βάσεων), σε οκτώ από τα δέκα επιλεγμένα άτομα (ένα άτομο ανά πληθυσμό), 

ανέδειξε την ύπαρξη περισσοτέρων διαφορετικών απλοτύπων. Στον πίνακα 3.2.1 

δίνονται οι απλότυποι που προέκυψαν από την εφαρμογή των τριών μεθόδων 

ανίχνευσης πολυμορφισμού, οι κωδικοί αριθμοί των ατόμων που φέρουν τον κάθε 

απλότυπο και η περιοχή συλλογής τους. Από το πίνακα 3.2.1 φαίνεται ξεκάθαρα η 

διαδοχική αύξηση της διακριτικής ικανότητας των μεθόδων, γεγονός αναμενόμενο 

αλλά και άξιο αναφοράς.  

 Το αποτέλεσμα της έρευνας αντίστοιχων αλληλουχιών στα υπόλοιπα 

ευρωπαϊκά είδη του γένους Podarcis, μέσω διαδικτύου, δίνεται στον πίνακα 3.2.2. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί, ότι η έρευνα στο διαδίκτυο επιβεβαίωσε την 

πλήρη απουσία νουκλεοτιδικών δεδομένων για υπό μελέτη είδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

P.erhardii (Σούδα) 

P. erhardii (Αγ. Ειρήνη) 

P. erhardii (Μπάλος) 

P. erhardii (Ελαφονήσι) 

P. erhardii (Ελ.απ.ακτή) 

P. erhardii (Πρασονήσι) 

P. erhardii (Αζογυρές) 

P. erhardii (Σαμαριά) 

0

0

Απλότυπο Πληθυσμός ΘέσειςΕνζύμωνΠεριορισμού 

100 bp 

Εικόνα 3.2.1: Χάρτης ενδονουκλεασών περιορισμού για τους πληθυσμούς 

που μελετήθηκαν.  

 

 Πίνακας 3.2.1: Απλότυποι, κωδικοί αριθμοί ατόμων και περιοχή 

συλλογής των ατόμων. 

Απλότυπο 

από SSCP 

Απλότυποι από RFLP Απλότυποι από

Sequencing 

Κωδικός# ατόμου Περιοχή Συλλογής 

1 0100 1 80.3.51.3 Σαμαριά 

1 0100 2 80.3.51.6 Αζογυρές 

2 1111 3 80.3.51.509 Αγ. Ειρήνη 

2 1110 4 80.3.51.534 Πρασονήσι 

2 

2 

2 

2 

1111 

1110 

1111 

1111 

5 

5 

5 

5 

80.3.51.501 

80.3.51.516 

80.3.51.519 

80.3.51.528 

Μπάλος 

Ελαφονήσι (α.α) 

Ελαφονήσι 

Σούδα 

    43

  
 
                                                                                                                                                                       



 

  

  

Πίνακας 3.2.2: Είδη του γένους Podarcis που εντάχθηκαν στη παρούσα 

μελέτη μετά από έρευνα στο διαδίκτυο. 

Είδος Περιοχή Αριθμός 
P. Πελοπόννη AF133452 
P. taurica Ρωσσία AF080280 
P. milensis Μήλος AF133450 
P. gaigeae Σκύρος AF133445 
P. sicula Ιταλία AF133455 
P. muralis Κάννες AF080278 
P. filfolensis Μάλτα AF133443 
P. tiliguerta Σαρδηνία AF133457 
P. lifordi Βαλεαρίδες AF052639 
P. Ίμπιζα AF052640 
P. dugesii – Z48037 
P. bocagei Πορτογαλία AF133441 
P. hispanica Μαρόκο AF052633 
P.  Ισπανία - AF052635 
P. hispanica Ισπανία - AJ004905 
P. hispanica Ισπανία - AJ004909 
P. hispanica Ισπανία - AJ004907 
P. hispanica – AJ001773 
P. hispanica Ισπανία - AF052634 
P. hispanica Ισπανία - AJ004904 
P. hispanica Ισπανία - AJ004906 
P. atrata Ισπανία - AJ004980 
P. atrata Ισπανία - AJ004982 
P. atrata Ισπανία - AJ004910 
P. atrata Ισπανία - AJ004989 
P. atrata Ισπανία - AJ004992 
P. atrata Ισπανία - AJ004991 
P. atrata Ισπανία - AJ004990 
P. atrata Ισπανία - AJ224407 
P. atrata Ισπανία - AF052638 
P. atrata Ισπανία - AJ004994 
P. atrata Ισπανία - AJ004995 
P. atrata Ισπανία - AJ004996 
P. atrata Ισπανία - AJ224408 
P. atrata Ισπανία - AF052637 
P. atrata Ισπανία - AJ004986 
P. atrata Ισπανία - AJ004983 
P. atrata Ισπανία - AJ004987 
P. atrata Ισπανία - AJ004978 
P. atrata Ισπανία - AJ004981 
P. atrata Ισπανία - AJ004911 
P. atrata Ισπανία - AJ004979 
P. atrata Ισπανία - AJ224409 
P. atrata Ισπανία - AF052636 
L. Mαρόκο AF206537 
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Οι 293 εναρμονισμένες νουκλεοτιδικές θέσεις που αναλύθηκαν, τόσο στα 

άτομα του είδους P. erhardii όσο και των ειδών P. peloponnesiaca, P. taurica, P. 

milensis και P. gaigeae δίνονται στην εικόνα 3.2.2. Οι αντίστοιχες εναρμονισμένες 

νουκλεοτιδικές θέσεις  

των υπόλοιπων ειδών του γένους Podarcis, δίνονται στο παράρτημα 3. Οι 

τελευταίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των εξελικτικών αποστάσεων 

μεταξύ τους και την κατασκευή φυλογενετικών δένδρων, προκειμένου να προκύψει 

μια εικόνα της θέσης των ελληνικών ειδών στο σύνολο των ειδών του γένους 

Podarcis, με βάση την πρωτοταγή δομή του του κυτ. b mtDNA.  

 Δεν παρατηρήθηκαν ενθέσεις ή ελλείψεις στις νουκλεοτιδικές 

αλληλουχίες σε κανένα από τα ελληνικά είδη που εξετάστηκαν. Οι αριθμοί των 

παρατηρούμενων μεταπτώσεων και μεταστροφών για όλες τις ανά ζεύγη συγκρίσεις 

των ελληνικών ειδών, καθώς και ο λόγος μεταπτώσεων προς μεταστροφές δίνονται 

στον πίνακα 3.2.3  

 Μεταξύ των πληθυσμών P.e.1 (Αγ. Ειρήνη), P.e.2 (Πρασονήσι) και 

P.e.3 (Μπάλος, Ελαφονήσι απέναντι ακτή, Ελαφονήσι και Σούδα) εμφανίζεται πολύ 

μικρός αριθμός διαφορών (μία μετάθεση Τ→C στη θέση 219 και μία μεταστροφή 

C→G στη θέση 221). Μεταξύ όλων των υπόλοιπων συγκρίσεων οι διαφορές είναι 

αισθητά μεγαλύτερες και οι μεταπτώσεις αυξάνονται διαδοχικά πηγαίνοντας από 

αριστερά προς τα δεξιά στον πίνακα 3.2.3. Το ίδιο πρότυπο ακολουθούν και οι 

μεταστροφές με μοναδική εξαίρεση τη μικρή πτώση που παρουσιάζουν στο είδος P. 

taurica. Σε όλες τις συγκρίσεις οι μεταπτώσεις υπερισχύουν κατά πολύ των 

μεταστροφών. Ο λόγος των μεταπτώσεων προς τις μεταστροφές είναι μικρός (1– 6) 

και σε μία μόνο περίπτωση 0 (Αγ. Ειρήνη– Πρασονήσι). 

 Οι θέσεις των αλλαγών κατανέμονται σχεδόν ομοιόμορφα σε όλο το 

μήκος του μελετώμενου τμήματος του mtDNA. Υπάρχουν περιοχές, που 

εμφανίζονται αρκετά ποικίλες και άλλες πιο συντηρημένες, χωρίς όμως η κατανομή 

τους να ακολουθεί κάποιο πρότυπο.  

 Οι νουλεοτιδικές αλλαγές παρατηρούνται κυρίως στην τρίτη θέση των 

κωδικωνίων (σε 75 θέσεις ή ποσοστό 25,6% των βάσεων της μελετώμενης 

ακολουθίας). Λιγότερες αλλαγές νουκλεοτιδίων παρατηρούνται στην πρώτη θέση των 

κωδικωνίων (σε 16 θέσεις ή ποσοστό 5,5%) και ακόμη λιγότερες στη δεύτερη θέση 

(σε πέντε θέσεις ή ποσοστό 1,7%). 
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                              *        20         *        40         *        60       

 P. erhardii (509) : TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGCC :  60 

 P. erhardii (534) : TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGCC :  60 

 P. erhardii (501) : TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGCC :  60 

 P. erhardii (519) : TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGCC :  60 

 P. erhardii (516) : TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGCC :  60 

 P. erhardii (528) : TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGCC :  60 

 P. erhardii (3)   : tttggatcactattaggactatgcttaattatccaaactcttacaggcctctttctagcc :  60 

 P. erhardii (6)   : TTTGGATCACTATTAGGACTATGCTTAATTATCCAAACTCTTACAGGCCTCTTTCTAGCC :  60 

 P. pelopennesiaca : TTCGGATCACTCTTAGGCCTCTGCCTGATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGCC :  60 

 P. milensis       : TTCGGGTCACTATTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGCC :  60 

 P. gaigae         : TTCGGATCCTTCTTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATCACAGGCCTCTTTTTAGCC :  60 

 P. taurica        : TTCGGATCACTTTTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGCC :  60 

                     TT GG TC  T  TAGG CT TGC T ATTATCCAAAC  T ACAGGCCT TTT TAGCC       

                                                                               

                              *        80         *       100         *       120       

 P. erhardii (509) : ATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. erhardii (534) : ATGCATTATACCCCAGATGTNTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. erhardii (501) : ATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. erhardii (519) : ATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. erhardii (516) : ATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. erhardii (528) : ATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. erhardii (3)   : atacactacaccccagatgtctcttctgcattctcatcgattgctcacattcatcgagat : 120 

 P. erhardii (6)   : ATACACTACACCCCAGATGTCTCTTTTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. pelopennesiaca : ATGCATTACACTCCAGATGTCTCTTCTGCATTTTCATCAATTGCCCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. milensis       : ATACATTATACCCCCGACATTTCTTCTGCATTTTCATCTGTCGCCCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. gaigeae        : ATACACTATACCCCAGACATTTCTTCCGCCTTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGAT : 120 

 P. taurica        : ATACATTATACCCCAGACATCTCTTCCGCATTCTCATCTGTTGCCCACATCCATCGAGAC : 120 

                     AT CA TA AC CC GA  T TCTT  GC TT TCATC  T GC CACAT CATCGAGA        

                                                                               

                              *       140         *       160         *       180       

 P. erhardii (509) : GTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTATc : 180 

 P. erhardii (534) : GTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTATC : 180 

 P. erhardii (501) : GTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTATC : 180 

 P. erhardii (519) : GTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTATC : 180 

 P. erhardii (516) : GTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTATC : 180 

 P. erhardii (528) : GTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTATC : 180 

 P. erhardii (3)   : gtccaatacggatgacttattcgtaacctacatgccaacggagcctctatattctttatc : 180 

 P. erhardii (6)   : GTCCAATACGGATGACTTATTCGTAACCTACATGCCAACGGAGCCTCTATATTTTTTATC : 180 

 P. peloponnesiaca : GTCCAATACGGGTGACTTATTCGTAACCTACATGCCAACGGAGCCTCCATATTTTTCATC : 180 

 P. milensis       : GTCCAATACGGATGACTTATTCGCAACCTACACGCCAACGGTGCTTCTATGTTCTTTATC : 180 

 P. gaigeae        : GTCCAATACGGATGACTGATTCGTAACCTACACGCCAACGGTGCTTCTATGTTCTTCGTC : 180 

 P. taurica        : GTTCAATATGGTTGACTAATTCGCAACCTACACGCCAATGGCGCTTCTATATTTTTTGTC : 180 

                     GT CAATA GG TGACT ATTCG AACCTACA GCCAA GG GC TC AT TT TT  TC       

                                                                               

                              *       200         *       220         *       240       

 P. erhardii (509) : TGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCCTATANTANGGTTNTTATATATACACCgAAACC : 240 

 P. erhardii (534) : TGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCNTATANTACGGTTgTTATATATACACCGAAACC : 240 

 P. erhardii (501) : TGCATTTATCTCCACNTTGGACGGGGCCTATANTACGGCTCTTATATATACACCGAAACC : 240 

 P. erhardii (519) : TGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCCTATANTACGGCTCTTATATATACACCGAAACC : 240 

 P. erhardii (516) : TGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCNTATANTACGGCTNTTATATATACACCGaaaCC : 240 

 P. erhardii (528) : TGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCCTATANTACGGCTNTTATATATACACCGAAACC : 240 

 P. erhardii (3)   : tgcatctatctccacattggacggggcttatactacggctcttacatatacaccgaaacc : 240 

 P. erhardii (6)   : TGcATCTATCTCCACATTGGACGGGGCTTATANTACGGCTCTTACATATACACCGaAACC : 240 

 P. peloponnesiaca : TGCATTTATCTCCACATTGGACGAGGTTTATACTACGGTTCTTACATATACACCGAAACC : 240 

 P. milensis       : TGCATTTATTTACACATTGGACGAGGTTTATATTATGGTTCATACATATATACCGAGACC : 240 

 P. gaigeae        : TGCATTTATTTACACATTGGACGAGGCTTATATTATGGTTCTTATATATTTGCCGAAACT : 240 

 P. taurica        : TGCATTTACTTACATATTGGACGAGGCTTGTACTATGGCTCTTATATATATACTGAAACT : 240 
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                     TGCAT TA  T CA ATTGGACG GG  T TA TA GG T  TA ATAT   C GA AC        

                                                                        

                              *       260         *       280         *          

 P. erhardii (509) : TGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAAtAGCCACAGCCTTtATAGG : 293 

 P. erhardii (534) : TGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAATAGCCaCAGCCTTTATAGG : 293 

 P. erhardii (501) : TGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAATAGCCACAGCCTTTATAGG : 293 

 P. erhardii (519) : TGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAATAGCCACAGCCTTTATAGG : 293 

 P. erhardii (516) : TGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAATAGCCACAGCCTTTATAGG : 293 

 P. erhardii (528) : TGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAAtaGCCACAGCCTTTATAGG : 293 

 P. erhardii (3)   : tgaaatattggagttcttcttctacttctagttatagccacagcctttatagg : 293 

 P. erhardii (6)   : TGAAATATTGGAGTTCTTCTTCTACTTCTAGTTATAGCCACAGCCTTTgAGGA : 293 

 P. peloponnesiaca : TGAAACATTGGAGTTCTTCTTCTTCTTTTAGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG : 293 

 P. milensis       : TGAAACATTGGAGTACTTCTTCTACTTCTCGTCATAGCCACAGCCTTCATAGG : 293 

 P. gaigeae        : TGAAACATTGGAGTCCTGCTCTTACTTCTCGTTATAGCCACAGCCTTCATAGG : 293 

 P. taurica        : TGGAACATTGGAGTCCTGCTTTTAATTTTAGTTATAGCCACAGCCCTTATAGG : 293 

                     TG AA ATTGGAGT CT CT  T  TT T GT ATAGCCACAGCC T    G        

 

Εικόνα 3.2.2: Οι εναρμονισμένες ακολουθίες των Ελληνικών ειδών Podarcis 

που μελετήθηκαν. 

Πίνακας 3.2.3: Αριθμός μεταπτώσεων– μεταστροφών (άνω της διαγωνίου) 

και λόγος μεταπτώσεων προς μεταστροφές (κάτω της διαγωνίου) μεταξύ των υπό 

μελέτη πληθυσμών και των υπόλοιπων ελληνικών ειδών. Οι αριθμοί έχουν 

στρογγυλοποιηθεί στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. Ο αστερίσκος (*) δηλώνει έλλειψη 

μεταστροφών και επομένως αδύνατη διαίρεση με το μηδέν. P.e.1: Aγ. Ειρήνη, P.e.2: 

Πρασονήσι, P.e.3: Μπάλος, Ελαφονήσι, Ελαφονήσι απ. ακτή και Σούδα., P.e.4: 

Σαμαριά, P.e.5: Αζογυρές, P.p: P. peloponnesiaca, P.m: P. milensis, P.g: P. gaigeae 

και P.t: P. taurica. 

 
P
P
P
P
P
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ

Οι αλλαγές στην τρίτη θέση των κωδικωνίων είναι κυρίως μεταπτώσεις 

πυριμιδινών (ποσοστό 54,7%), ακολουθούν οι μεταστροφές με ποσοστό 26,7% και 

έπονται οι μεταπτώσεις πουρινών με ποσοστό 18,6%. Οι αλλαγές στην πρώτη θέση 

των κωδικωνίων είναι κυρίως μεταπτώσεις πυριμιδινών (ποσοστό 56,25%), 

ακολουθούν οι μεταπτώσεις πουρινών με ποσοστό 31,25% και έπονται οι 
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μεταστροφές με ποσοστό 12,5%. Τέλος, οι αλλαγές στη δεύτερη θέση των 

κωδικωνίων  είναι κυρίως μεταστροφές (ποσοστό 60%), ενώ οι μεταπτώσεις 

πυριμιδινών και πουρινών παρουσιάζουν το ίδιο ποσοστό εμφάνισης 20%. 

 Νουκλεοτιδικές αλλαγές, που οδηγούν σε αλλαγή αμινοξέος, 

παρατηρούνται και στις τρεις θέσεις κωδικωνίων. Όσον αφορά στη δεύτερη και τρίτη 

θέση κωδικωνίων υπάρχουν τέσσερις αλλαγές νουκλεοτιδίων, που οδηγούν σε 

αλλαγή αμινοξέος. Στην πρώτη θέση των κωδικωνίων υπάρχουν εννέα αλλαγές 

νουκλεοτιδίων, που οδηγούν σε αλλαγή αμινοξέος. Όλες οι παραπάνω αλλαγές 

δίνονται συνοπτικά στον πίνακα 3.2.4. 

 Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των υπό μελέτη πληθυσμών και των 

υπόλοιπων ελληνικών ειδών υπολογίστηκαν με βάση το διπαραμετρικό μοντέλο του 

Kimura (1980) και το μοντέλο Jukes- Cantor (1969). Παρατίθενται μόνο οι πίνακες, 

που προέκυψαν με εφαρμογή του διπαραμετρικού μοντέλου του Kimura, εφόσον ο 

αντίστοιχος υπολογισμός με το μοντέλο Jukes- Cantor (1969) δεν έδωσε διαφορές 

στα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία. 

 Πίνακας 3.2.4: Αλλαγές νουκλεοτιδίων στις τρεις θέσεις των 

κωδικωνίων του υπό μελέτη τμήματος DNA και επακόλουθες αμινοξικές αλλαγές. 

P.e.2: Πρασονήσι, P.e.4: Σαμαριά, P.e.5: Αζογυρές, P.p: P. peloponnesiaca, P.m: P. 

milensis, P.g: P. gaigeae και P.t: P. taurica. 

Είδος Θέση Νουκλ Υποκα Αμινο
P.g 12 30 Α→C leu→p
P.m, Pg 81 30 C→T val→il
P.p, P.m, P.g 93 30 C→T ser→p
P.e.5 291 30 Α→G met→
P.e.5 86 20 C→T ser→p
P.e.2 221 20 C→G ser→c
P.g 230 20 A→T tyr→p
P.e.5 290 20 Τ→Α met→
P.g 10 10 C→T leu→p
P.e.4,P.e.5 40 10 A→C ile→le
P.m, P.g , P.t 79 10 G→A val→il
P.m, P.g , P.t 100 10 A→G ile→v
P.g, P.t 178 10 A→G ile→v
P.g 232 10 A→G thr→al
P.t 265 10 C→A leu→il
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P.t 286 10 T→C phe→l
P.e.5 289 10 A→G met→

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των υπό μελέτη πληθυσμών και των 

υπόλοιπων ελληνικών ειδών δίνονται στον πίνακα 3.2.5. Αντίστοιχος πίνακας 

γενετικών αποστάσεων κατασκευάστηκε  για τα άτομα P. erhardii από την Κρήτη και 

το είδος P. peloponnesiaca και ένας ακόμη που περιλαμβάνει όλα τα είδη που 

εντάχθηκαν στη μελέτη. Οι δύο τελευταίοι πίνακες δίνονται στο παράρτημα 4. 

  

Πίνακας 3.2.5: Οι γενετικές αποστάσεις όπως υπολογίστηκαν με το 

διπαραμετρικό μοντέλο του Kimura. P.e.1: Aγ. Ειρήνη, P.e.2: Πρασονήσι, P.e.3α: 

Μπάλος, P.e.3b: Ελαφονήσι, P.e.3c: Ελαφονήσι απ. ακτή, P.e.3d: Σούδα., P.e.4: 

Σαμαριά, P.e.5: Αζογυρές, P.p: P. peloponnesiaca, P.m: P. milensis, P.g: P. gaigeae 

και P.t: P. taurica. 

 P P P
P      

    
   

  
  
  
  
  

 

 Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των ατόμων από Μπάλο, Ελαφονήσι, 

Ελαφονήσι απ. ακτή και Σούδα (ομάδα P.e.3) είναι μηδέν. Το ίδιο ισχύει και μεταξύ 

των ατόμων από Αγ. Ειρήνη και Πρασονήσι. Οι μηδενικές τιμές μεταξύ των 

παραπάνω ατόμων είναι αναμενόμενες, αφού όπως φάνηκε από την ανάγνωση της 

πρωτοδιάταξης του συγκεκριμένου τμήματος mtDNA, δεν υπάρχουν διαφορές στην 

ομάδα P.e.3, ενώ μεταξύ των ατόμων από Αγ. Ειρήνη και Πρασονήσι υπάρχει μόνο 

μία μεταστροφή. Πολύ μικρές είναι και οι τιμές των γενετικών αποστάσεων μεταξύ 

όλων των παραπάνω ατόμων (οι τιμές κυμαίνονται από 0,0035 έως 0,0070). Η 

αμέσως μεγαλύτερη τιμή αντιστοιχεί στο ζευγάρι ατόμων από Σαμαριά και Αζογυρές 

(0,0139). Οι τιμές από 0,0581 έως 0,0739 αντιστοιχούν σε όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια 

των υπό μελέτη πληθυσμών από την Κρήτη. Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ του 
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ατόμου P.erhardii από Σαμαριά, P.erhardii από Αζογυρές και του είδους P. 

peloponnesiaca είναι οι αμέσως επόμενες (0,084 και 0,089 αντίστοιχα), ενώ τα 

υπόλοιπα άτομα P.erhardii από Κρήτη εμφανίζουν μεγαλύτερες αποστάσεις με το 

είδος P. peloponnesiaca (0,0937– 0,1010). Ίδιας τάξης περίπου είναι και η απόσταση 

μεταξύ P. milensis και P. gaigeae (0,1056) και αρκετά μεγαλύτερη αυτών των ειδών 

με το είδος P. peloponnesiaca (0,1416 και 0,1742 αντίστοιχα) και με το είδος P. 

taurica (0,1516 και 0,1416 αντίστοιχα). Οι τιμές των γενετικών αποστάσεων των 

ατόμων P. erhardii από την Κρήτη σε σχέση με τα είδη P. milensis, P. gaigeae και P. 

taurica κυμαίνονται από 0,1516 έως 0,2086. Με βάση την παραπάνω διαδοχή των 

τιμών των γενετικών αποστάσεων, διακρίνονται μικρές ομάδες, ζευγάρια και 

μεγαλύτερες ομάδες. Σαφής είναι η διάκριση της ομάδας P.e.3 (Μπάλος, Ελαφονήσι, 

Ελαφονήσι απ. ακτή και Σούδα), του ζευγαριού Αγ. Ειρήνη–Πρασονήσι και του 

ζευγαριού Σαμαριά–Αζογυρές. Σε μεγαλύτερη κλίμακα διακρίνονται η ομάδα των 

Κρητικών πλήθυσμών P. erhardii με το είδος P. peloponnesiaca και η ομάδα P. 

milensis, P. gaigeae και P. taurica. 

 Με βάση τις εναρμονισμένες ακολουθίες, που δίνονται στην εικόνα 

3.2.2 και το παράρτημα 3 και τις γενετικές αποστάσεις των πινάκων  3.2.5, 4.1 και 

4.2, κατασκευάστηκαν τα φυλογενετικά δένδρα που δίνονται στα σχήματα 3.2.1– 

3.2.11.  

 Τα δένδρα 3.2.1 έως 3.2.4 περιέχουν τους υπό μελέτη πληθυσμούς P. 

erhardii και το είδος P. peloponnesiaca (ως παραομάδα) και δίνουν κοινή τοπολογία 

για αυτά, δηλαδή μία ομάδα με τους πληθυσμούς από Σούδα, Γραμβούσα (Αγ. 

Ειρήνη, Μπάλος), Ελαφονήσι (νησί και απέναντι ακτή) και Πρασονήσι, με ποσοστό 

εμπιστοσύνης στο δένδρο Neighbor–Joining:1000, και μια δεύτερη ομάδα 

αποτελούμενη από τους πληθυσμούς της Σαμαριάς και του Αζογυρέ, με ποσοστό 

εμπιστοσύνης στο δένδρο Neighbor–Joining:1000. Σε όλα τα δένδρα, μέσα στη 

πρώτη ομάδα σχηματίζονται ζευγάρια με πιο ισχυρό αυτό της Αγ. Ειρήνης με το 

Πρασονήσι (τιμή ελέγχου συμφωνίας στο δένδρο μέγιστης φειδολώτητας: 0,8). 

Επίσης, σε όλα τα δένδρα η δεύτερη κύρια ομάδα εμφανίζεται πιο στενά συνδεδεμένη 

με την παραομάδα (είδος P. peloponnesiaca), γεγονός που, σύμφωνα με το κριτήριο 

της παραομάδας, δηλώνει ότι μέσα στην ενδοομάδα των υπό μελέτη πληθυσμών P. 

erhardii, οι πληθυσμοί από Σαμαριά και Αζογυρέ διαθέτουν περισσότερους 

προγονικούς χαρακτήρες, (πάντα με βάση τη συγκεκριμένη αλληλουχία του κυτ. b). 
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Το δείγμα από Σαμαριά φαίνεται να συσχετίζεται περισσότερο με τη παραομάδα 

(σχήμα 3.2.1). 

  Όσον αφορά στην τοπολογία των εν λόγω πληθυσμών P. erhardii με 

τα υπόλοιπα  ελληνικά είδη του γένους (δένδρα 3.2.5 έως 3.2.8), αυτή παραμένει 

σταθερή σε όλα τα δένδρα. Έτσι, αν θεωρήσουμε ως “διευρυμένο” ζευγάρι τα είδη P. 

erhardii και P. peloponnesiaca, αυτό συνδέεται στενά με το σταθερό ζευγάρι ειδών 

P. milensis και P. gaigeae. Επίσης, το τελευταίο ζευγάρι εμφανίζεται πιο κοντά στο 

είδος P. taurica, που αποτελεί την παραομάδα των ελληνικών ειδών Podarcis. 

Αντίστοιχα με την παραπάνω πρόταση περί παραομάδας, το συγκεκριμένο ζευγάρι 

μοιράζεται περισσότερους χαρακτήρες με το είδος P. taurica και μπορεί να θεωρηθεί 

ότι σε ότι αφορά στην οργάνωση του συγκεκριμένου τμήματος του μιτοχονδριακού 

του DNA μοιάζει περισσότερο με αυτή του κοινού προγόνου. 

 Τέλος, στα δένδρα 3.2.9 έως 3.2.11, όπου απεικονίζονται οι 

φυλογενετικές σχέσεις, με βάση τη συγκεκριμένη ακολουθία κυτ. b, όλων σχεδόν των 

ευρωπαϊκών ειδών του γένους Podarcis (με παραομάδα το είδος Lacerta 

andreansky), η τοπολογία των υπό μελέτη πληθυσμών και του είδους P. 

peloponnesiaca παραμένει σταθερή. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των ελληνικών 

ειδών, με μια διαφωνία στο δένδρο μέγιστης φειδωλότητας όπου το είδος P. gaigeae 

εμφανίζεται πιο κοντά στο είδος P. taurica. Όλα τα ελληνικά είδη, σε αυτά τα δένδρα 

συνδέονται με τα ιταλικά είδη P. muralis και P. sicula, καθώς και με τα είδη των 

δυτικών νησιών P. filfolensis, P. lilfordi, P. pityusensis και P. tiliguerta. Ωστόσο οι 

σχέσεις αυτών των ειδών αν και δείχνουν να υποστηρίζονται από μεγάλες τιμές 

ελέγχου συμφωνίας (δένδρο 3.2.9), συνοδεύονται από πολύ μικρά ποσοστά 

εμπιστοσύνης (δένδρο 3.2.11). Στα δένδρα maximum parsimony και Neighbor-

joining, η παραπάνω δυτικο– ιταλο– βαλκανική ομάδα συνδέεται με τους 

ηπειρωτικούς πληθυσμούς του ισπανικού είδους P. hispanica, με μεγάλες τιμές 

ελέγχου συμφωνίας, αλλά μικρά ποσοστά εμπιστοσύνης, αντίστοιχα. Άξιοσημείωτη 

είναι η θέση του είδους P. taurica στο δενδρόγραμμα Kitsch (3.2.10), όπου 

διαχωρίζεται πλήρως από όλα τα υπόλοιπα είδη του γένους. Στο ίδιο δένδρο η 

τοπολογία των ισπανικών ειδών αλλάζει. Οι ηπειρωτικοί πληθυσμοί του είδους P. 

hispanica συνδέονται με τους νησιώτικους πληθυσμούς του είδους P. atrata, 

διαχωριζόμενοι πλήρως από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά είδη. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο όρος φυλογένεση, σύμφωνα με τον Avise (1994), αναφέρεται στην 

εξελικτική ιστορία των οργανισμών ή διαφορετικά στην τοπολογία του δένδρου της 

ζωής. Η μοριακή φυλογένεση ασχολείται με τη μελέτη των εξελικτικών σχέσεων που 

διέπουν τους οργανισμούς, εφαρμόζοντας  μεθόδους μοριακής βιολογίας (Li & Graur, 

1991). Το ενδιαφέρον της μοριακής εξέλιξης επικεντρώνεται σε δύο περιοχές 

έρευνας: α) στο χαρακτηρισμό της μοριακής βάσης του πολυμορφισμού σε 

συγκεκριμένα γενετικά συστήματα, και β) στη χρησιμοποίηση γενετικών δεδομένων 

για την απάντηση ερωτημάτων που αφορούν σε θέματα φυσικής ιστορίας και 

εξέλιξης οργανισμών (Avise, 1994).  

Η εισαγωγή δεδομένων mtDNA στη μελέτη της ιστορίας της ζωής (περίπου 

στα τέλη της δεκαετίας του ΄70) μετατόπισε, επαναστατικά, το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων προς ιστορικές και φυλογενετικές προοπτικές της ενδοειδικής δομής 

των πληθυσμών. Όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά του mtDNA (μητρική προέλευση, 

έλλειψη ανασυνδυαστικών φαινομένων, ταχύς ρυθμός εξέλιξης της νουκλεοτιδικής 

του ακολουθίας, κ.α) παρέχουν τη βάση για εύρεση πολλαπλών αλληλομόρφων ή 

απλότυπων, οι οποίοι κατατασσόμενοι φυλογενετικά μπορούν να αποδώσουν 

ενδοειδικές φυλογενετικές σχέσεις (Αvise, 1994). 

H πολύχρονη εμπειρία χρησιμοποίησης μιτοχονδριακών δεδομένων από 

διάφορα είδη, έχει ωθήσει στη δημιουργία αρκετών φυλογεωγραφικών υποθέσεων. 

Σύμφωνα με αυτές, τα περισσότερα είδη συγκροτούνται από γεωγραφικά 

διαχωρισμένους πληθυσμούς, των οποίων τα μέλη καταλαμβάνουν διαφορετικά 

κλαδιά σε ένα ενδοειδικό φυλογενετικό δένδρο (Avise, 1994).  

Οι φυλογενετικές υποθέσεις (σαφείς ή εξυπακουόμενες) υπογραμμίζουν 

τεχνητά όλα τα συμεράσματα της συγκριτικής εξέλιξης (Harvey & Purvis, 1991). Oι 

Arnold (1973, 1978, 1989a,b) και Böhme (1971, 1984a,b, 1986, 1993) προσέγγισαν 

την οικογένεια Lacertidae, μελετώντας την κατανομή των μελών της, τη μορφολογία 

και την  ανατομία τους. Τα αποτελέσματα των επιμέρους μελετών τους απέδωσαν σε 

ενδείξεις για τις φυλογενετικές σχέσεις των μελών της οικογένειας και οδήγησαν τον 

Arnold (1989b) στη διατύπωση υποθέσεων για τη βιογεωγραφία και τη φυσική 

ιστορία αυτών. Όμως, σύμφωνα με τον Arnold (1993) τα φυλογενετικά πρότυπα, που 

έχουν βασιστεί σε μορφολογικά δεδομένα, μπορούν να αποδώσουν την ιστορία ενός 

κλάδου, μόνον όταν οι ομάδες που εξετάζονται έχουν εξελιχθεί κατά μήκος ενός 
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“οικολογικού συνεχούς” (ecological continua) και σε εξειδικευμένες οικοθέσεις, 

διαφορετικές από αυτές των συγγενών τους. Η παραπάνω απαίτηση δεν καλύπτεται 

στη περίπτωση των μεσογειακών Lacertidae, γι’ αυτό οι Harris & Arnold (1998, 

1999) προσπάθησαν να διαλευκάνουν το θέμα προσεγγιζοντάς το από μια 

διαφορετική, αλλά σίγουρα συμπληρωματική, πλευρά, αυτή των μοριακών δεικτών. 

Η μελέτη τμημάτων γονιδίων του mtDNA από τους παραπάνω ερευνητές οδήγησε 

στην ισχυροποίηση κάποιων αρχικών υποθέσεων, χωρίς όμως να υποδείξει μια σαφή 

και αναντίρρητη υπόθεση της φυλογένεσης και φυλογεωγραφίας των μελών της 

οικογένειας. Ιδιαίτερα, στο γένος Podarcis η εικόνα παραμένει ασαφής και 

συγκεχυμένη.  

Στο γένος Podarcis διακρίνονται δύο βασικά προβλήματα. Αφενός, η 

μορφολογία των διαφόρων ειδών του εμφανίζεται παρόμοια και ανίκανη να υποδείξει 

ξεκάθαρες ομαδοποιήσεις, αφετέρου η ανάλυση του πολυμορφισμού τμημάτων 

mtDNA αντικρούει ή στηρίζει αρκετές από τις, μορφολογικά προερχόμενες, 

ομαδοποιήσεις, επιδεικνύει, όμως και η ίδια, αδυναμία συγκρότησης ξεκάθαρης και 

χωρίς “θορύβους” εικόνας πάνω στο θέμα της φυλογένεσης και φυλογεωγραφίας του 

γένους.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο taxon 

κατανέμεται και διασπείρεται στις περιοχές γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου και 

σε μεγάλο αριθμό νησιών και νησίδων. Η ταραχώδης γεωλογική ιστορία της περιοχής 

χαρακτηρίζεται από αρκετά κενά, σε γνώση, χρονικά διαστήματα. Οι δε νησιώτικοι 

πληθυσμοί έχουν, σίγουρα, υποβληθεί και επηρεαστεί από το κύριο χαρακτηριστικό 

των νησιώτικων οικοσυστημάτων, που με μια λέξη αναφέρεται ως “το ευμετάβλητο”.  

Στην παρούσα μελέτη έγινε μία ακόμη προσπάθεια διάκρισης των 

φυλογενετικών και βιογεωγραφικών προτύπων μέσα στην ομάδα του γένους 

Podarcis, χρησιμοποιώντας ως πρωταρχική πηγή δεδομένων το είδος P. erhardii. Η 

επιλογή του είδους βασίστηκε στην παντελή έλλειψη μοριακών δεδομένων για το εν 

λόγω είδος και κατ΄ επέκταση φυλογενετικών αναλύσεων βασισμένων σε αυτά. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης, ολοκληρώθηκε στο τμήμα 

Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μία μελέτη από την κ. Μίζη Α., βασισμένη σε 

ανάλυση τμήματος του μιτοχονδριακού γονιδίου 16S rRNA, που αφορούσε και σε 

πληθυσμούς του είδους P. erhardii από τη Σκόπελο, την Καρδίτσα, την Άνδρο και τη 

νησίδα της Κρήτης Χρυσή. Η παραπάνω εργασία αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια 

διαλεύκανσης του φυλογενετικού προτύπου κάποιων ειδών της οικογένειας 
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Lacertidae, χωρίς όμως να προσδίδει αρκετά στοιχεία για την ισχυροποίηση κάποιας 

υπόθεσης.  

Η ανάλυση των μορφολογικών δεδομένων έδωσε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Κανένας από τους, συνολικά 32, εξωτερικούς χαρακτήρες δεν 

μπόρεσε να οδηγήσει σε κάποιο πρότυπο διαχωρισμού και ομαδοποίησης των υπό 

μελέτη πληθυσμών. Επομένως, αφενός επιβεβαιώνεται η αδυναμία των 

συγκεκριμένων χαρακτήρων να διαχωρίσουν και να ομαδοποιήσουν σαυρών του 

γένους Podarcis, αφετέρου δε επισφραγίζεται η απαίτηση χρησιμοποίησης 

διαφορετικών– μορφολογικών, ηθολογικών  ή και μοριακών –δεδομένων για τη 

διατύπωση κάποιου φυλογενετικού προτύπου. 

Η ανάλυση της πρωτοδιάταξης τμήματος του κυτ. b υποδεικνύει δύο 

γενεαλογικές γραμμές μέσα στους υπό μελέτη πληθυσμούς του είδους P. erhardii. Η 

πρώτη αφορά στους  “ηπειρωτικούς” πληθυσμούς της Σαμαριάς και του Αζογυρέ 

(υψόμετρο περίπου 500 με 700 μέτρα και απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από τη 

θάλασσα) και η δεύτερη τους  “νησιώτικους” πληθυσμούς της Σούδας, της 

Γραμβούσας, του Ελαφονησιού και του Πρασονησιού (υψόμετρο περίπου μηδέν έως 

50 μέτρα και ελάχιστη απόσταση από τη θάλασσα). Οι ομάδες αυτές χωρίζονται με 

γενετικές αποστάσεις που κυμαίνονται από 5,8% έως 7,4%. Οι τιμές αυτές 

αποτελούν, σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, αναμενόμενες ενδοειδικές 

αποστάσεις. Ο Capula (1994) μελέτησε, με χρήση αλλοενζύμων, πληθυσμούς του 

είδους Podarcis wagleriana στη Σικελία και σε νησίδες γύρω από αυτή και αναφέρει, 

για το συγκεκριμένο είδος, αποστάσεις που κυμαίνονται από 0% έως 18%. 

Αντίστοιχα, για νησιώτικους πληθυσμούς του είδους P. atrata, οι Castilla et al. 

(1998) αναφέρουν αποστάσεις  2% έως 7%, μετά από ανάλυση τμήματος του κυτ. b 

του mtDNA. Για τα είδη του γένους Phelsuma (Sauria: Gekkonidae) του 

αρχιπελάγους των Σεϋχελλών, ο Radtkey (1996) αναφέρει ενδοειδικές αποστάσεις 

που δεν υπερβαίνουν το 2,75%, ενώ μεταξύ των δύο ειδών των Σεϋχελλών οι 

αποστάσεις φτάνουν το 13,35%. Στην παραπάνω μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 

από ανάλυση αλληλουχιών του κυτ. b του mtDNA.  

Ωστόσο, ο Κασαπίδης (1996), μελετώντας το είδος Cyrtopodion kotschyi στην 

περιοχή του Αιγαίου, αναφέρει ενδοειδικές γενετικές αποστάσεις της τάξης του 19% 

έως 24%. Σαφώς, οι παραπάνω τιμές αποτελούν από τις μεγαλύτερες ενδοειδικές 

αποστάσεις που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. 
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Το πρότυπο των νουκλεοτιδικών υποκαταστάσεων είναι παρόμοιο με αυτό 

που έχει αναφερθεί από άλλες μελέτες: οι συνώνυμες μεταλλάξεις είναι πολύ 

περισσότερες από τις μη συνώνυμες και παρατηρούνται κυρίως στην τρίτη θέση των 

κωδικωνίων (Brown et al., 1982; Wilson et al., 1985; Meyer, 1993). O υψηλότερος 

αριθμός μεταπτώσεων, που παρατηρείται μεταξύ όλων των μελετώμενων 

ακολουθιών, δείχνει ότι αυτές δεν έχουν υποστεί πολλαπλές υποκαταστάσεις στην 

ίδια θέση και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ασφαλή εξαγωγή φυλογενετικών 

συμπερασμάτων. 

Είναι γνωστό ότι το επίπεδο του πολυμορφισμού στο mtDNA σχετίζεται με το 

δραστικό πληθυσμιακό μέγεθος. Αν ένας πληθυσμός έχει διατηρήσει ένα μεγάλο 

δραστικό πληθυσμιακό μέγεθος για μεγάλο αριθμό γενεών θα εμφανίζει υψηλό 

επίπεδο πολυμορφισμού. Αντίθετα, αν ένας πληθυσμός έχει διέλθει από πρόσφατη 

πληθυσμιακή στενωπό ή έχει μικρό δραστικό μέγεθος θα εμφανίζει μικρή έως 

μηδενική ποικιλομορφία στο μόριο του mtDNA (Nei et al., 1975; Barton & 

Charlesworth, 1984). To  ίδιο θα συμβεί αν ένας πληθυσμός έχει ιδρυθεί από ένα ή 

λίγα άτομα (αρχή του ιδρυτή). Στην περίπτωση των “νησιωτικών” πληθυσμών, 

πρέπει τα πληθυσμιακά μεγέθη να είναι μικρά. Ωστόσο, μια τέτοια πρόταση αποτελεί 

συμπέρασμα, που βασίζεται μόνο στα αποτελέσματα των μεθόδων SSCP και RFLP, 

εφόσον ανάλυση πρωτοδιάξης mtDNA έγινε σε ένα μόνο άτομο από κάθε πληθυσμό. 

Η εξαγωγή ανάλογου συμπεράσματος για τους “ηπειρωτικούς” πληθυσμούς δεν είναι 

δυνατή, διότι κάθε πληθυσμός αντιπροσωπεύεται από ένα και μόνο δείγμα στην 

παρούσα μελέτη. 

Αν θελήσει κανείς να συνδυάσει τα παρατηρούμενα εξελικτικά γεγονότα με 

τη γεωλογική ιστορία της περιοχής, θα πρέπει να μετατρέψει τις γενετικές αποστάσεις 

σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τη θεωρία του μοριακού ρολογιού. Στην 

ιδανικότερη περίπτωση, είναι δυνατό να γίνει ρύθμιση του μοριακού ρολογιού με τη 

χρησιμοποίηση γνωστών χρονολογημένων παλαιογεωγραφικών γεγονότων ή την 

ύπαρξη χρονολογημένων απολιθωμάτων, που αντιπροσωπεύουν προγονικές 

καταστάσεις των μελετώμενων μορφών. Αυτό, όμως, μόνο ουτοπικό μπορεί να 

χαρακτηριστεί στη περίπτωση του γένους Podarcis. Έτσι, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί, αυθαίρετα, το μοριακό ρολόι που έχει ορισθεί με βάση το mtDNA 

των θηλαστικών και έχει επαληθευτεί σε πολλά είδη (Wilson et al., 1985). Το 

μοριακό ρολόι ορίζει έναν εξελικτικό ρυθμό 2% διαφοροποίησης στην αλληλουχία 

του mtDNA για κάθε ένα εκατομμύριο χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει δειχτεί ότι 
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δεν υπάρχει ενιαίος, ούτε πάντα σταθερός εξελικτικός ρυθμός και κατά συνέπεια δεν 

ισχύει ένα ενιαίο ρολόι (Gillespie, 1986; Takahata, 1988). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της ουδετερότητας, ο εξελικτικός ρυθμός είναι ευθεία 

συνάρτηση μόνο του ρυθμού μετάλλαξης και ανεξάρτητος από το πληθυσμιακό 

μέγεθος. Συνεπώς, φαινόμενα που επιδρούν στο πληθυσμιακό μέγεθος, όπως 

στενωποί, δεν θα έχουν επίδραση στον εξελικτικό ρυθμό. Η Ohta (1973, 1974, 1976) 

προέβλεψε ότι, κάτω από ένα μοντέλο σχεδόν ουδέτερων ή ελάχιστα επιβλαβών 

μεταλλάξεων, το πληθυσμιακό μέγεθος θα έχει επίδραση στο ρυθμό της μοριακής 

εξέλιξης. Αν κάποιος θεωρήσει ουδέτερα όχι μόνο τα αλληλόμορφα που είναι 

απόλυτα ουδέτερα, αλλά και αυτά με πολύ μικρό συντελεστή s [s< 1/2Ne, όπου Ne το 

δραστικό πληθυσμιακό μέγεθος (Κimura, 1979)], τότε ο ρυθμός της ουδέτερης 

μετάλλαξης θα εκφράζεται από το άθροισμα των μεταλλακτικών ρυθμών μέχρι το 

συντελεστή επιλογής s = 1/2Ne. Επομένως, ο ουδέτερος μεταλλακτικός ρυθμός είναι 

συνάρτηση του δραστικού πληθυσμιακού μεγέθους και όταν το τελευταίο μειώνεται ο 

εξελικτικός ρυθμός αυξάνεται (Ohta, 1976). Έτσι, η Ohta (1976) προέβλεψε ότι, οι 

πληθυσμοί με μικρό μέγεθος ή οι πληθυσμοί που υπόκεινται σε πληθυσμιακές 

στενωπούς ή σε ιδρυτικά γεγονότα, θα πρέπει να εμφανίζουν αυξημένο ρυθμό 

μοριακής εξέλιξης. Στην παρούσα μελέτη, οι “νησιωτικοί” πληθυσμοί πρέπει να 

έχουν πολύ μικρό μέγεθος. Επίσης, λόγω της ταραχώδους γεωλογικής ιστορίας του 

νησιού, οι προγονικοί πληθυσμοί του είδους P. erhardii θα πρέπει να διήλθαν 

αρκετές φορές από πληθυσμιακές στενωπούς και πολλαπλά φαινόμενα διασποράς. Τα 

δείγματα της μελέτης δεν εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένο εξελικτικό ρυθμό για το 

συγκεκριμένο τμήμα mtDNA, αλλά, λόγω του μικρού αριθμού δειγμάτων που 

αναλύθηκαν, η μετατροπή των γενετικών αποστάσεων σε εξελικτικό χρόνο, θα ήταν 

παρακινδυνευμένη. 

Mια παρατήρηση που συνάγεται από τα φυλογενετικά δένδρα που 

κατασκευάστηκαν με τις με τις μεθόδους Maximum Parsimony και Neighbor–Joining 

πιθανά να ενισχύει την αποδοχή του μοντέλου της Οhta: o “νησιωτισμός” ή 

“ηπειρωτισμός” των πληθυσμών φαίνεται να σχετίζεται με την απόσταση των 

αντίστοιχων απλοτύπων από τη ρίζα του δένδρου, δηλαδή με τον αριθμό των 

εξελικτικών βημάτων που τους χωρίζουν από τον κοινό πρόγονο. Οι “ηπειρωτικοί’ 

πληθυσμοί φαίνονται να απέχουν λιγότερο από τη ρίζα του δένδρου, γεγονός που 

μπορεί να εκφράζει το μικρότερο εξελικτικό ρυθμό σε σχέση με τους “νησιώτικους” 

πληθυσμούς. 
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Με την προϋπόθεση ότι, οι πιθανές αλλαγές στον εξελικτικό ρυθμό λόγω 

πληθυσμιακού μεγέθους δεν έχουν μεγάλη επίδραση στα σχετικά μήκη των κλάδων, 

μπορούν να εξαχθούν κάποια βιογεωγραφικά συμπεράσματα, έχοντας υπόψη το 

γεγονός ότι, ένα δένδρο γονιδίων δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το πραγματικό δένδρο 

των ειδών και ότι η παρούσα ανάλυση βασίζεται σε μικρό αριθμό δειγμάτων. 

Η ανάλυση της πρωτοδιάταξης τμήματος του κυτ. b υποδεικνύει δύο 

γενεαλογικές γραμμές μέσα στους υπό μελέτη πληθυσμούς του είδους P. erhardii. Οι 

γενετικές αποστάσεις υποδηλώνουν το διαχωρισμό των πληθυσμών από ένα κοινό 

πρόγονο πριν από κάποια εκατομμύρια χρόνια (όχι περισσότερα από πέντε- βάση της 

γεωλογικής ιστορίας του νησιού). Οι “ηπειρωτικοί” πληθυσμοί φαίνεται, από τις 

γενετικές αποστάσεις και την τοπολογία όλων των δένδρων, να συνδέονται στενότερα 

με το είδος P. peloponnesiaca.  

Το είδος P. peloponnesiaca έχει χρησιμοποιηθεί ως παραομάδα για τους υπό 

μελέτη πληθυσμούς του είδους P. erhardii. Σύμφωνα με τους Li & Graur (1991), ένα 

taxon μπορεί να αποτελέσει παραομάδα για ένα σύνολο πληθυσμών, ειδών ή 

ανώτερων taxa όταν υπάρχουν πληροφορίες, όπως παλαιοντολογικά στοιχεία, που 

δηλώνουν ότι αυτό έχει διαχωριστεί νωρίτερα από τα υπό μελέτη taxa. Τα 

παλαιοντολογικά δεδομένα, τόσο για το γένος Podarcis όσο και για την οικογένεια 

Lacertidae, είναι ελάχιστα και αμφίβολων αναφορών (Böhme & Corti, 1993). Επί 

τούτου, κατασκευάστηκαν άρριζα δενδρογράμματα, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 

των αποτελεσμάτων, που φανέρωσαν το σαφή διαχωρισμό του είδους P. 

peloponnesiaca από όλους τους υπό μελέτη πληθυσμούς P. erhardii, όσον αφορά 

στην οργάνωση του συγκεκριμένου τμήματος mtDNA. Το γεγονός αυτό, στηρίζει 

ισχυρά τη χρήση του συγκεκριμένου πελοποννησιακού είδους ως παραομάδα στην 

ενδοομάδα των χανιώτικων πληθυσμών σε φυλογενετικά δένδρα που βασίζονται σε 

ακολουθίες του συγκεκριμένου τμήματος mtDNA. Αντίστοιχη πορεία ακολουθήθηκε 

και μετά την ένταξη των υπόλοιπων ελληνικών ειδών στη μελέτη, με αποτέλεσμα τη 

χρήση του είδους P. taurica ως παραομάδα στην ενδοομάδα των ελληνικών ειδών 

του γένους Podarcis. Παρομοίως, στηρίχθηκε και η χρήση του είδους L. andreansky 

ως παραομάδα στην ενδοομάδα όλων των ευρωπαϊκών ειδών του υπό μελέτη γένους.  

Η συνδυασμένη χρήση του κριτηρίου της παραομάδας και του κριτηρίου της 

φειδολώτητας μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή φυλογενετικά συμπεράσματα και να 

διακρίνει την πολικότητα (κατεύθυνση) της εξέλιξης. Το μεν πρώτο επιτρέπει τη 

συσχέτιση καταστάσεων χαρακτήρων μελών της ενδοομάδας με προγονικές 
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καταστάσεις χαρακτήρων, το δε δεύτερο ελαχιστοποιεί τα απαιτούμενα εξελικτικά 

βήματα για την παραγωγή σύγχρονων καταστάσεων χαρακτήρων από παλαιότερες 

(Futuyma, 1995). 

 Αποδοχή όλων των παραπάνω και ανάλυση των συμπερασμάτων, που 

απορρέουν από την τοπολογία των δενδρογραμμάτων μέγιστης φειδολώτητας, 

οδηγούν στην άποψη ότι οι “ηπειρωτικοί” πληθυσμοί της συγκεκριμένης μελέτης 

μοιράζονται με τον πελοποννησιακό ποδάρκη, περισσότερες κοινές καταστάσεις 

χαρακτήρα στην οργάνωση του συγκεκριμένου τμήματος του κυτ. b και γι΄αυτό 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως προγονικοί, συγκρινόμενοι με τους “νησιώτικους” 

πληθυσμούς. Όλοι οι χανιώτικοι πληθυσμοί μοιράζονται λιγότερες κοινές 

καταστάσεις χαρακτήρων, με τα αιγιακά είδη P. gaigeae και P. milensis. Η παραπάνω 

παρατήρηση ενισχύεται από τη μελέτη της Μίζη (1999), όπου αναφέρεται μικρή 

συσχέτιση μεταξύ των πληθυσμών του P. erhardii από Χρυσή (νησίδα νότια της 

Κρήτης) και Άνδρο, καθώς επίσης και στενή σύνδεση του P. erhardii  με το P. 

peloponnesiaca. 

Αν κάποιος λάβει υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις, την  τωρινή κατανομή 

του είδους P. erhardii στην Κρήτη (τεμαχισμένη μέσα στην ενδοχώρα του νησιού και 

με μικρούς πληθυσμούς σε νησίδες δορυφόρους) και τη γεωλογική ιστορία της 

Κρήτης (αποκοπή από τις Κυκλάδες πριν περίπου 11 myr, συχνές γέφυρες ξηράς 

μεταξύ Κρήτης– Πελοποννήσου μέχρι πρόσφατα, έντονες ευστατικές κινήσεις), 

μπορεί να υποθέσει μια πιθανή πορεία εξάπλωσης του είδους από Βορρά προς Νότο 

(η Κρήτη αποτελεί το νοτιότερο άκρο της κατανομής του υπό μελέτη είδους) μέσω 

της Πελοποννήσου και όχι μέσω των Κυκλάδων. Πληθυσμοί του κοινού προγόνου 

φτάνουν στην Πελοπόννησο και μέσω αυτής διασπείρονται στην Κρήτη. Οι 

πληθυσμοί, που “ταράσσονται” λιγότερο από τις έντονες ευστατικές κινήσεις της 

περιοχής, είναι οι “ηπειρωτικοί”. Οι παράλιοι πληθυσμοί προέρχονται από τους 

“ηπειρωτικούς” και υπόκεινται σε διαδοχικά γεγονότα εξαφάνισης και 

επαναεμφάνισης (στενωποί και αρχή ιδρυτή), μέχρις ότου το νησί λάβει τη σημερινή 

του μορφή. 

 Η παραπάνω πρόταση μπορεί να αποτελέσει ένα φυλογεωγραφικό 

σενάριο, που απαιτεί εκτεταμένο έλεγχο, μιας και όλα τα συμπεράσματα βασίζονται 

στην οργάνωση των διακριτών χαρακτήρων τμήματος ενός μιτοχονδριακού γονιδίου, 

ενός ατόμου ανά πληθυσμό από μια μικρή, αλλά ιδιαίτερης σημασίας, περιοχή της 

Κρήτης. 
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 Η τοπολογία των δένδρων, που περιλαμβάνουν όλα τα ευρωπαϊκά είδη 

του γένους Podarcis μετά την ένταξη του είδους P. erhardii και αρκετών πληθυσμών  

από τα ισπανικά είδη P. atrata και P. hispanica, συμφωνεί με αυτή που δίνουν οι 

Harris & Arnold (1999). Η θέση του είδους P. erhardii σε όλα αυτά τα 

δενδρογράμματα παραμένει σταθερή, δείχνοντας στενή σύνδεση με το είδος P. 

peloponnesiaca και τα υπόλοιπα ελληνικά είδη. Η ομάδα των ελληνικών ειδών 

συνδέεται με τα ιταλικά είδη P. sicula και P. muralis, καθώς και με τα είδη των 

δυτικών νησιών  P. filfolensis, P. lilfordi, P. pityusensis P. tiliguerta. Αντικρουόμενες 

τοπολογίες εμφανίζονται μεταξύ της παραπάνω ομάδας και των ισπανικών ειδών, 

γεγονός που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αδυναμία του συγκεκριμένου 

μιτοχονδριακού δείκτη να διαλευκάνει πλήρως τις φυλογεωγραφικές σχέσεις των υπό 

εξέταση ειδών και να οδηγήσει σε μια  ισχυρή υπόθεση εξελικτικής ιστορίας για το 

γένος Podarcis.  

 Σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης με το διαχωρισμό 

των πληθυσμών του είδους σε υποείδη, βάση μορφολογικών χαρακτήρων, δε 

φαίνεται να καταλήγει σε συμφωνία. Οι “νησιώτικοι” πληθυσμοί διαχωρίζονται, 

σύμφωνα με τη μορφολογία τους, στα υποείδη P. e. cretensis (Σούδα, Γραμβούσα), P. 

e. elaphonisii (Ελαφονήσι) και P. e. punctigularis (Πρασονήσι). Οι “ηπειρωτικοί” 

πληθυσμοί, ωστόσο, ανήκουν στο ίδιο υποείδος P. e. leukaorri. Έτσι προκύπτει θέμα 

γ- ταξινομίας. 

 Σύμφωνα με τους Böhme και Corti (1993) το κατώτερο επίπεδο 

ιεράρχησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη διότι η διάκριση μεταξύ ηπειρωτικών 

υποειδών από τα νησιώτικα / μικρονησιώτικα παράγωγα τους είναι σημαντική, 

εφόσον τα πρώτα μπορούν να οριστούν ως εξελικτικές αποκλίνουσες μονάδες,. Ο 

Böhme (1978) αναφέρει ότι η “τυπολογική σκέψη” ή διαφορετικά ο 75% κανόνας 

των Mayr, Linsley και Usinger (1953) (η κατάταξη των ατόμων σε ευδιάκριτες 

κατηγορίες και η παράβλεψη της ποικιλότητας συνιστά εκδήλωση εσσενσιαλισμού) 

αποτελεί ένα αυθαίρετο κριτήριο. Ωστόσο ο Mayr έδειξε ότι η αντικατάσταση της 

“τυπολογικής σκέψης” από την “πληθυσμιακή σκέψη”, δηλαδή η αναγνώριση της 

ποικιλότητας, έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της σύγχρονης αντίληψης για 

την εξέλιξη. Πολλοί χαρακτήρες εμφανίζουν ανεξάρτητα πρότυπα γεωγραφικής 

ποικιλότητας και επειδή πάρα πολλοί γενετικοί τόποι είναι πολυμορφικοί και οι 

συχνότητες των αλληλομόρφων ποικίλλουν από τον ένα πληθυσμό στον άλλο, 

μερικοί συνδυασμοί χαρακτήρων μπορεί να ξεχωρίσουν κάθε ένα πληθυσμό από τους 
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άλλους, έτσι που να μην υπάρχει σαφές όριο στον αριθμό των ειδών που μπορεί να 

αναγνωριστούν. Πολλοί επιστήμονες αποδέχονται την πρόταση των Wilson και 

Brown (1953) ότι το υποείδος αποτελεί μια τόσο αυθαίρετη έννοια, που θα έπρεπε να 

εγκαταλειφθεί (Futuyma, 1995).  

Περαιτέρω μελέτες, σαφώς αναγκαίες για τον εμπλουτισμό της γνώσης πάνω 

στη φυσική ιστορία του γένους Podarcis, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό επίπεδο 

(τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό), είναι σίγουρο πλέον, ότι απαιτούν, αρχικά, πιο 

επισταμένη προσπάθεια και μεγαλύτερη οργάνωση. Το συγκεκριμένο γένος, με τις 

μέχρι σήμερα προσπάθειες προσέγγισης και εφαρμοσμένες μεθοδολογίες, “αρνείται” 

να δώσει στοιχεία, στους εκάστοτε ερευνητές, για την πορεία του στο χώρο και στο 

χρόνο. Επέκταση δειγματοληπτικών σταθμών και κάλυψη της κατανομής του είδους 

(ηπειρωτική Ελλάδα, Αιγαίο, Κρήτη και νησίδες δορυφόροι), χρησιμοποίηση 

περισσότερων δειγμάτων ανά πληθυσμό και εφαρμογή επιπλέον μοριακών μεθόδων 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για κάποιον που θα επιθυμούσε να διερευνήσει 

εκτενώς τα φυλογεωγραφικά πρότυπα στο εν λόγω είδος.  
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Μελέτη της μορφολογικής και γενετικής ποικιλομορφίας του είδους 

Podarcis erhardii (Sauria: Lacertidae) στη δυτική Κρήτη 

 

Χαλκιά Δήμητρα 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επεαεκ: Διαχείρηση Θαλάσσιων και 

Χερσαίων Βιολογικών Πόρων 

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τριάντα- δύο εξωτερικοί χαρακτήρες και η πρωτοδιάταξη τμήματος του 

μιτοχονδριακού γονιδίου του κυτοχρώματος b χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να 

μελετηθεί μορφολογικά και γενετικά η ποικιλότητα του είδους Podarcis erhardii στη 

δυτική Κρήτη. Η στατιστική ανάλυση των μορφολογικών χαρακτήρων δεν απέδωσε 

σε κάποια ομαδοποίηση των υπό μελέτη πληθυσμών. Η ανάλυση της πρωτοδιάταξης 

τμήματος, μήκους 294 ζευγών βάσεων, του γονιδίου του κυτ. b  και η κατασκευή 

φυλογενετικών δένδρων βασισμένων σε αυτήν υποδεικνύει δύο γενεαλογικές 

γραμμές μέσα στους υπό μελέτη πληθυσμούς. Η πρώτη αφορά στους “ηπειρωτικούς” 

πληθυσμούς της Σαμαριάς και του Αζογυρέ και η δεύτερη τους “νησιώτικους” 

πληθυσμούς της Σούδας, της Γραμβούσας, του Ελαφονησιού και του Πρασονησιού. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των φυλογενετικών δένδρων, η 

σύγχρονη κατανομή του είδους P. erhardii στην Κρήτη και η γεωλογική ιστορία του 

νησιού αποτελούν ερείσματα για τη στήριξη ενός πιθανού φυλογεωγραφικού 

σεναρίου σύμφωνα με το οποίο η πορεία εξάπλωσης του υπό μελέτη είδους γίνεται 

από Βορρά προς Νότο και ο κοινός πρόγονος των κρητικών πληθυσμών φτάνει στο 

νησί μέσω της Πελοποννήσου και όχι μέσω των Κυκλάδων. Οι πληθυσμοί που 

ταράσσονται λιγότερο από τις ευστατικές κινήσεις της περιοχής είναι οι 

“ηπειρωτικοί”. Οι παράλιοι πληθυσμοί προέρχονται από τους “ηπειρωτικούς” και 

υπόκεινται σε διαδοχικά γεγονότα εξαφάνισης και επανεμφάνισης έως ότου το νησί 

λάβει τη σημερινή του μορφή. Προσθήκη των ευρωπαϊκών ειδών του γένους 

Podarcis στην μελέτη δεν αλλάζει την τοπολογία των κρητικών πληθυσμών και 
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επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση του είδους P. erhardii με τον πελοποννησιακό 

ποδάρκη. Όλα τα ελληνικά taxa του γένους Podarcis συνδέονται στενότερα με τα 

ιταλικά είδη του γένους και τα αντίστοιχα είδη των νησιών της Κορσικής, της 

Μάλτας και των Βαλεαρίδων. Αντικρουόμενες τοπολογίες προκύπτουν όταν η 

παραπάνω διευρυμένη ομάδα συγκρίνεται με τους ηπειρωτικούς και νησιώτικους 

πληθυσμούς των ισπανικών ειδών του υπό μελέτη γένους, γεγονός που αποδεικνύει 

την αδυναμία ενός και μόνο μοριακού δείκτη στη συγκρότηση μιας ισχυρής 

φυλογεωγραφικής υπόθεσης. 
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SUMMARY 

 

 Thirty- two external characters and sequencing data derived from a 294 

bp fragment of the mitochondrial cytochrome b gene, were used in order to study 

morphological and genetic variability of the species Podarcis erhardii in western 

Crete. Statistical analysis of the morphological characters revealed no substantial 

grouping among the populations studied. In contrast, analysis of the sequence data 

revealed two dinstict lineages among them. The first lineage consists of the 

“continental” populations of Samaria and Azogyres, while the second one associates 

the “insular” populations of Souda, Gramvousa, Elaphonisi and Prasonisi. The 

resulting phylogenetic trees, the nowadays distribution of the populations and the 

geological history of the island contribute to form a phylogeographical hypothesis for 

the expansion of P. erhardii in southern Greece. The common ancestor of the species 

P. erhardii is more possible to have reached the island of Crete through the 

Peloponnisos region than through Cyclades. The “insular” populations might be the 

resultant of island radiation and should have undergone severe temporary reductions 

in size (bottlenecks) until the island shaped steadily. The Cretan populations group 

together with the peloponnesian Podarcis, and this affinity holds even when all 

European species of the genus are concluded in the analysis. The Greek taxa seem to 

be closely related with the Italian and the Western islands groups, while the 

phylogenetic affinities with the Spanish species remain under question.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
(ΣΕ CM) 

Κω

δικός # 

Περι

οχή ύλο VL L L W H FL FL SW SL 
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80.3

.51.3 

Σαμα

ριά 65,8 5,0 00,8 5,3 ,8 ,3 1,2 2,9 ,2 ,0 

80.3

.51.176 

Σαμα

ριά 0,2 4,6 ,2 ,7 9,9 2,0 ,0 ,3 

80.3

.51.177 

Σαμα

ριά 85,3 3,6 21,7 4,8 ,0 ,1 0,3 2,9 ,8 ,0 

80.3

.51.6 

Αζογ

υρές 7,9 4,3 ,6 ,3 0,5 1,8 ,9 ,0 

80.3

.51.13 

Σούγ

ια 8,1 1,8 ,2 ,6 6,4 5,0 ,8 ,7 

80.3

.51.43 

Γκου

βερνέτο 33,7 8,7 5,0 0,6 ,0 ,9 5,1 4,3 ,2 ,2 

80.3

.51.64 

Σούδ

α 45,3 7,3 8,0 2,5 ,0 ,4 5,6 8,4 ,1 ,4 

80.3

.51.65 

Σούδ

α 35,1 5,7 9,4 5,7 ,5 ,4 1,1 ,5 ,1 ,6 

80.3

.51.526 

Σούδ

α ,97 89,2 6,5 12,7 1,9 ,0 ,3 ,9 6,7 ,0 ,5 

80.3

.51.527 

Σούδ

α ,9 06,6 7,0 9,6 2,1 ,8 ,3 8,1 7,1 ,6 ,3 

80.3

.51.528 

Σούδ

α ,38 14,9 6,9 8,0 1,6 ,4 ,9 7,4 6,2 ,6 ,4 

80.3

.51.529 

Σούδ

α ,11 05,5 7,5 8,0 0,8 ,0 ,9 5,6 ,1 ,7 ,8 

80.3

.51.530 

Σούδ

α ,02 3,1 6,9 6,2 ,2 ,6 ,0 1,8 9,2 ,9 ,1 

80.3

.51.541 

Σούδ

α 38,9 3,2 5,7 1,8 ,6 ,4 5,8 5,3 ,9 ,3 

80.3

.51.542 

Σούδ

α 5,9 7,2 8,7 ,6 ,7 ,3 2,9 1,4 ,1 ,4 

80.3

.51.500 

Μπά

λος 61,5 7,5 04,0 3,0 ,7 ,9 9,0 1,0 ,4 ,9 

80.3 Μπά
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.51.501 λος 51,0 5,0 6,0 2,4 ,1 ,3 6,7 5,8 ,2 ,6 

80.3

.51.502 

Μπά

λος 8,5 0,5 8,5 ,9 ,8 ,9 3,0 9,1 ,2 ,3 

80.3

.51.503 

Μπά

λος 21,0 1,0 0,0 2,5 ,0 ,8 8,0 7,2 ,7 ,2 

80.3

.51.504 

Αγ. 

Ειρήνη ,2 34,8 7,2 7,6 6,4 ,7 ,1 1,3 5,5 ,2 ,4 

80.3

.51.505 

Αγ. 

Ειρήνη ,78 1,8 5,9 ,0 ,9 0,3 1,5 ,4 ,5 

80.3

.51.506 

Αγ. 

Ειρήνη ,99 8,6 4,0 ,3 ,6 0,1 1,4 ,5 ,5 

80.3

.51.507 

Αγ. 

Ειρήνη ,83 6,3 3,9 ,8 ,7 7,7 9,1 ,1 ,9 

80.3

.51.508 

Αγ. 

Ειρήνη ,47 5,9 3,5 ,7 ,2 9,7 1,9 ,1 ,9 

80.3

.51.509 

Αγ. 

Ειρήνη ,92 50,8 0,6 0,2 ,6 ,7 ,8 ,0 ,6 ,4 ,2 

80.3

.51.510 

Αγ. 

Ειρήνη ,53 14,8 0,0 5,6 0,7 ,1 ,5 5,5 3,8 ,7 ,0 

80.3

.51.511 

Αγ. 

Ειρήνη ,88 59,8 00,0 9,8 2,0 ,7 ,4 7,2 8,8 ,2 ,1 

80.3

.51.512 

Αγ. 

Ειρήνη ,53 58,8 2,0 6,8 4,9 ,8 ,4 3,3 0,6 ,4 ,9 

80.3

.51.513 

Αγ. 

Ειρήνη ,24 60,6 9,0 01,6 1,8 ,9 ,9 2,8 6,3 ,8 ,3 

80.3

.51.514 

Αγ. 

Ειρήνη ,5 68,7 0,4 08,3 3,0 ,3 ,0 2,8 7,1 ,7 ,7 

80.3

.51.515 

Πρα

σονήσι ,33 31,1 6,7 4,4 6,2 ,8 ,0 0,9 5,3 ,5 ,7 

80.3

.51.534 

Πρα

σονήσι 12,1 6,5 5,6 1,2 ,5 ,8 4,9 5,3 ,7 ,5 

80.3

.51.516 

Ελαφ

ονήσι α.α ,16 12,7 1,8 0,9 1,8 ,8 ,3 6,0 6,4 ,4 ,0 
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80.3

.51.517 

Ελαφ

ονήσι ,13 64,0 0,0 04,0 3,9 ,7 ,4 9,5 0,7 ,4 ,1 

80.3

.51.518 

Ελαφ

ονήσι ,05 58,6 7,4 01,2 4,2 ,8 ,1 0,2 2,9 ,5 ,2 

80.3

.51.519 

Ελαφ

ονήσι ,04 71,2 4,7 6,5 2,1 ,9 ,9 2,5 9,0 ,3 ,8 

80.3

.51.520 

Ελαφ

ονήσι ,64 42,9 0,0 2,9 4,4 ,9 ,6 0,6 0,8 ,7 ,3 

80.3

.51.521 

Ελαφ

ονήσι ,69 51,9 3,9 8,0 3,7 ,4 ,5 9,0 0,6 ,2 ,8 

80.3

.51.522 

Ελαφ

ονήσι ,23 39,1 2,5 6,6 0,9 ,5 ,7 7,0 4,6 ,9 ,6 

80.3

.51.523 

Ελαφ

ονήσι ,03 25,2 3,0 2,2 1,7 ,0 ,9 6,1 5,6 ,9 ,0 

80.3

.51.524 

Ελαφ

ονήσι ,84 30,9 7,9 3,0 0,8 ,0 ,5 1,0 4,3 ,4 ,7 

80.3

.51.525 

Ελαφ

ονήσι ,88 12,3 8,5 3,8 0,3 ,1 ,5 1,1 3,9 ,9 ,9 

80.3

.51.535 

Ελαφ

ονήσι 33,3 2,0 1,3 4,5 ,6 ,3 8,6 0,0 ,9 ,1 

80.3

.51.536 

Ελαφ

ονήσι 12,6 3,6 9,0 1,5 ,2 ,8 6,2 3,4 ,8 ,0 

80.3

.51.537 

Ελαφ

ονήσι 46,3 5,8 0,5 3,1 ,9 ,2 9,2 9,3 ,4 ,0 

80.3

.51.538 

Ελαφ

ονήσι 8,6 2,7 5,9 3,6 ,5 ,2 8,8 1,9 ,1 ,0 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ 
Κω Πε
80. Σαμ
80. Σαμ
80. Σαμ
80. Αζο
80. Σού
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80. Γκο
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Μπ
80. Μπ
80. Μπ
80. Μπ
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Πρ
80. Πρ
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα

 
 
 

ΠΙΝΚΑΣ 3: ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
Κ Πε T P P P F H A
80 Σαμ 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Σαμ 0, 2, 2, 0, 0, 0, 2,
80 Σαμ 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αζο 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Γκο 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
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80 Σού 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Σού 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Μπ 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Μπ 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Μπ 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Μπ 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αγ. 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αγ. 0, 2, 2, 0, 0, 0, 6,
80 Αγ. 0, 2, 2, 0, 0, 0, 2,
80 Αγ. 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αγ. 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αγ. 1, 2, 2, 0, 0, 0, 2,
80 Αγ. 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αγ. 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αγ. 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αγ. 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Αγ. 1, 2, 2, 0, 0, 0, 2,
80 Πρ 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Πρ 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 2,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 1, 2, 2, 0, 0, 0, 1,
80 Ελα 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1,

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Κωδικοποιημένες παρατηρήσεις.  

R-R, M-S, O/I, THIRD: 0= OXI, 1= NAI. FF: 1= πριν μάτι, 2= μετά μάτι, 

3= πριν ρουθούνι, 4= μετά ρουθούνι, 5= μετά ρύγχος. HF: 1= πριν μασχάλη, 2= μετά 

μασχάλη, 3= μετά ακουστικό πόρο, 4= μετά μάτι, 5= μετά ρύγχος. C: 0= γκρι, 1= 

γκρι- μπλε, 2= γκρι- πράσινο, 3= μπλε, 4= μπλε- κίτρινο, 5= μπλε- πορτοκαλί, 6= 

κίτρινο, 7= κίτρινο- πορτοκαλί, 8= πορτοκαλί 
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Κω Πε
80. Σαμ
80. Σαμ
80. Σαμ
80. Αζο
80. Σού
80. Γκο
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Σού
80. Μπ
80. Μπ
80. Μπ
80. Μπ
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Αγ. 
80. Πρ
80. Πρ
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
80. Ελα
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Παράρτημα 2 
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 I.  ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΛΙΚΟΥ DNA 

1. Ξήρανση ιστού (από δείγματα σε αλκοόλη) στους 37ºC , για ~15 ώρες (Ο/Ν) 

2. Λειοτρίβηση ιστού με υγρό άζωτο (σε σωληνάκια “eppendorf”, όγκου 1,5 ml) 

3. Προσθήκη 700μl ρυθμιστικού δ/τος εξαγωγής (extraction buffer) (0.1Μ EDTA, 

0.,05M Tris–HCl, pH:8.00) 

4. Προσθήκη 87.5μl SDS 10%  

5. Επώαση σε υδατόλουτρο, στους 55ºC, για 15 λεπτά 

6. Προσθήκη 10μl πρωτεϊνάσης Κ (10mg/ml). Ήπια ανάδευση 

7. Επώαση σε υδατόλουτρο, στους 55ºC, για τέσσερις (4) ώρες 

8. Καθαρισμός του DNA με προσθήκη 200μl  κορεσμένου δ/τος NaCl (C≥6M) 

9. Ανάδευση με συσκευή Vortex για 15 λεπτά 

10. Φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 30 λεπτά 

11. Μεταφορά υπερκειμένου σε νέο σωληνάκι “eppendorf”, όγκου 2ml 

12. Προσθήκη αντίστοιχου όγκου (~1ml) CHCl3 , ήπια ανάδευση 

13. Φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 10 λεπτά 

14. Μεταφορά υπερκέιμενης φάσης (υδατικής) σε νέο σωληνάκι “eppendorf”, όγκου 

2ml 

15. Κατακρήμνιση DNA με προσθήκη 1ml  παγωμένης ισοπροπανόλης και επίμονη 

ανάδευση 

16. Επώαση στους –20ºC για 30 λεπτά 

17. Φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 15 λεπτά 

18. Απομάκρυνση υπερκειμένου 
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19. Ξέπλυμα DNA (pellet) από αλάτια και SDS, με προσθήκη 0.5ml παγωμένης 

ΕtOH 70%. 

20. Φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 5 λεπτά 

21. Απομάκρυνση υπερκειμένου και ξήρανση σε θερμοκρασία δωματίου (Ο/Ν) 

22. Διάλυση DNA σε ~50ml απεσταγμένο και αποστειρωμένο Η2Ο 

 

 

Ακολουθεί έλεγχος της απόδοσης εξαγωγής DNA.  

 Πήκτωμα αγαρόζης 1% σε δ/μα ΤΒΕ 1Χ, με βρωμιούχο αιθίδιο (0.5μg/ml) 

 2μl δ/τος DNA 

 1μl loading buffer 

 7μl Η2Ο 

Ηλεκτροφόρηση για μία ώρα στα 120V. 

 II.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ PCR 

 Σε 10 μl αντίδρασης περιέχονται: 

 0.3 units taq–πολυμεράση (Μinotech) 

 1μl ρυθμιστικό δ/μα 10Χ taq–buffer (Μinotech) 

 0.3μl MgCl2, 50mM (τελική συγκέντρωση 1.5mM) (Μinotech) 

 0.2μl dNTP’s (10 mΜ stock) (BRL) 

 0.6μl εκκινητή GLUDG–L (10mM stock) (Μinotech) 

 0.6μl εκκινητή CB2–H (10mM stock) (Μinotech) 

 1μl δ/τος DNA 

 απεσταγμένο και αποστειρωμένο Η2Ο μέχρι τελλικό όγκο 10μl 

Κατανομή κύκλων: 
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 Προεπώαση: 94ºC για 2 λεπτά 

Τριάντα κύκλοι που περιλαμβάνουν: 

 Αποδιάταξη: 94ºC για 1 λεπτό 

 Υβριδισμό:   45ºC για 1 λεπτό 

 Επέκταση:    72ºC για 1 λεπτό 

και 

 Τελική επώαση: 72ºC για 1 λεπτό για 10 λεπτά 

 

 

ΙΙΙ. AΝΑΛΥΣΗ SSCP 

Προετοιμασία δειγμάτων: 

 Ανάμιξη 6μl προϊόντος–PCR με αντίστοιχο όγκο acrylamide loading buffer  

 Αποδιάταξη με θέρμανση στους 95ºC για 10 λεπτά 

 Τoποθέτηση σε πάγο έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία φορτώματος 

Προετοιμασία πηκτώματος πολυακρυλαμίδης: 

 2.5 ml TBE 10X 

 6.25ml δ/μα ακρυλαμίδη 40% (acrylamide : bis–acrylamide=39 : 1)   

 0.25ml δ/μα ΑΡS 10% 

 0.025ml TEMED 

 16ml dH2O 

 Πολυμερισμός πηκτώματος για 30 λεπτά 

Φόρτωμα των δειγμάτων στο πήκτωμα (κάθετη συσκευή ηλεκτροφόρησης)  

Ηλεκτροφόρηση για 17 ώρες, στα 250V, στους 4ºC (cold room). 

Χρώση πηκτώματος με άργυρο: 
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   Διαλύματα:  

1. 10% ΕtOH, 0.5% οξικό οξύ 

2. 0.2% δ/μα νιτρικού αργύρου 

3. 30g ΝαΟΗ και 1.8 ml φορμαλδεΰδη και dH2O έως τελικό όγκο 1λίτρο 

4. 5% οξικό οξύ 

Διαδικασία: 

1. Μεταφορά του πηκτώματος σε δίσκο που περιέχει αρκετή ποσότητα δ/τος 1.  

2. Ανακίνηση για 20 λεπτά 

3. Απομάκρυνση δ/τος 1  

4. Προσθήκη δ/τος 2, ανακίνηση για 20 λεπτά 

5. Απομάκρυνση δ/τος 2 

6. Ξέπλυμα πηκτώματος με απεσταγμένο νερό 

7. Προσθήκη 150 ml δ/τος 3, γρήγορο ξέπλυμα με αυτό και απομάκρυνση 

8. Προσθήκη 150 ml δ/τος 3 και ανακίνηση για 15–30 λεπτά  

9. Απομάκρυνση δ/τος 3 

10. Προσθήκη δ/τος 4 και αναμονή πέντε λεπτών 

11. Απομάκρυνση δ/τος 4 και διπλό ξέπλυμα του πηκτώματος με απεσταγμένο νερό 

12. Στερέωση του πηκτώματος σε blotting paper και ξήρανση σε ξηραντήρα (στους 

65ºC για 1 ώρα)  
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Παράρτημα 3 
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                      *        20         *        40         *        

60       

P.milensis : ~TTCGGGTCACTATTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.gaigeae  : ~TTCGGATCCTTCTTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATCACAGGCCTCTTTTTAGC :  

59 

P.taurica  : ~TTCGGATCACTTTTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.lilfordi : ~TTTGGATCACTATTAGGCCTATGCTTAATTATTCAAACCATTACAGGACTCTTTCTAGC :  

59 

P.pityusen : ~TTCGGATCACTATTAGGCTTATGCTTAATTATTCAAACCATCACAGGCCTTTTCCTAGC :  

59 

P.tiliguer : ~TTCGGATCACTACTAGGCCTATGCCTAATTATTCAAACTCTTACAGGCCTTTTTCTAGC :  

59 

P.sicula   : ~TTTGGATCCCTGTTAGGCCTCTGTTTAATTATCCAAATTATTACAGGCCTATTCCTAGC :  

59 

P.muralis  : ~TTCGGATCACTCCTAGGCCTCTGTCTAATTATCCAAATTATTACAGGCCTATTCCTAGC :  

59 

P.eageirin : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

59 

P.eprasoni : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

59 

P.empalos  : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

59 

P.eelafoni : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

59 

P.eelafon_ : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

59 

P.esoyda   : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTATGCTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGC :  
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59 

P.esamaria : ~TTTGGATCACTATTAGGACTATGCTTAATTATCCAAACTCTTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

59 

P.eazogyre : ~TTTGGATCACTATTAGGACTATGCTTAATTATCCAAACTCTTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

59 

P.peloponn : ~TTCGGATCACTCTTAGGCCTCTGCCTGATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

59 

P.aforada1 : ~TTTGGATCACTTCTAGGTCTCTGCCTAATCATCCAAACCATCACAGGCCTATTTTTTGC :  

59 

P.aforada  : ~TTTGGATCACTTCTAGGTCTCTGCCTAATCATCCAAACCATCACAGGCCTATTTTTTGC :  

59 

P.aforada3 : ~TTTGGATCACTTCTAGGTCTCTGCCTAATCATCCAAACCATCACAGGCCTATTTTTTGC :  

59 

P.aforada5 : ~TTTGGATCACTTCTAGGCCTCTGCCTAATCATCCAAACCATCACAGGCCTATTTTTTGC :  

59 

P.aforada2 : ~TTTGGATCACTTCTAGGCCTCTGCCTAATCATCCAAACCATCACAGGCCTATTTTTTGC :  

59 

P.aforada6 : ~TTTGGATCACTTCTAGGCCTCTGCCTAATCATCCAAACCATAACAGGCCTATTTTTAGC :  

59 

P.alobo3   : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATCACAGGCCTTTTCTTAGC :  

59 

P.alobo4   : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATCACAGGCCTTTTCTTGGC :  

59 

P.alobo2   : ~TTTGGATCACTTCTAGGTCTCTGCCTAATTATCCAAACCATCACAGGCCTATTCTTGGC :  

59 

P.alobo    : ~TTTGGATCACTTCTAGGTCTCTGCCTAATTATCCAAACCATCACAGGCCTATTCTTGGC :  

59 

P.alobo5   : ~TTTGGTTCACTTCTAGGTCTCTGCCTAATTATCCAAACCATCACAGGCCTATTCCTAGC :  

59 

P.acolgra2 : ~TTTGGATCACTACTAGGTCTCTGCTTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.acolgra  : ~TTTGGATCACTACTAGGTCTCTGCTTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.acolgra6 : ~TTTGGATCACTACTAGGTCTCTGCTTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.acolgra4 : ~TTTGGATCACTACTAGGTCTCTGCTTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.amanco3  : ~TTTGGATCACTTCTTGGTCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.amanco4  : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.amanco5  : ~TTTGGATCACTTCTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.acolgra5 : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTCTTAGC :  

59 
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P.amanco1  : ~TTTGGATCACTACTAGGTCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTCTTAGC :  

59 

P.acolgra7 : ~TTTGGATCACTACTAGGCCTCTGCCTAATTATCCAAACCATTACAGGCCTTTTCTTAGC :  

59 

P.hcastel  : ~TTTGGATCCTTATTAGGTGTTTGCCTAATCATCCAAACTATTACAGGCCTTTTCTTAGC :  

59 

P.hcastel5 : ~TTTGGATCCTTATTAGGTGTTTGCCTAATCATCCAAACTATTACAGGCCTTTTCTTAGC :  

59 

P.hcastel2 : ~TTTGGATCCTTATTAGGTGTTTGCCTAATCATCCAAACTATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.hcastel4 : ~TTTGGATCCTTATTAGGTGTTTGCCTAATCATCCAAACTATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.acolgra3 : ~TTTGGATCCTTATTAGGTGTTTGCCTAATCATCCAAACTATTACAGGCCTTTTATTAGC :  

59 

P.hvalenci : ~TTTGGATCATTATTAGGTGTTTGCCTAATCATCCAAACTATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.hcastel3 : ~TTTGGATCCTTATTAGGTGTTTGGCTAATCATCCAAACTATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.hispanic : ~TTTGGATCCTTATTAGGCGTTTGCCTAATCATTCAAACTATTACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.amanco2  : ~TTTGGATCACTATTAGGTGTTTGCCTAATCATCCAAACCATCACAGGCCTTTTTTTAGC :  

59 

P.hmorocco : ~~~-GGATCCTTGTTAGGTATCTGNTTAATTATTCAAACCATCACAGGCCTTTTTCTAGC :  

56 

P.bocagei  : ~TTCGGATCCCTGCTGGGCCTCTGTTTAATTATCCAAACTATTACAGGCCTTTTCTTAGC :  

59 

P.filfolen : ~TTTGGATCATTACTAGGACTCTGCCTTATTGTTCAAACTATTACAGGCCTATTCCTAGC :  

59 

P.dugesii  : CTTTGGATCACTACTAGGACTATGTCTTATTATCCAAACTATTACAGGCCTCTTTCTAGC :  

60 

L.andreans : CTTCGGATCCCTTCTAGGTCTCTGTCTCATTATTCAAACCCTAACAGGCTTATTCTTAGC :  

60 

                 GG TC  T  T GG  T TG  T AT  T CAAA   T ACAGG  T TT  T GC       

   

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                      *        80         *       100         *       120       

P.milensis : CATACATTATACCCCCGACATTTCTTCTGCATTTTCATCTGTCGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.gaigeae  : CATACACTATACCCCAGACATTTCTTCCGCCTTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGA : 

    100

  
 
                                                                                                                                                                       



119 

P.taurica  : CATACATTATACCCCAGACATCTCTTCCGCATTCTCATCTGTTGCCCACATCCATCGAGA : 

119 

P.lilfordi : CATACACTACACCCCAGACATCTCCTCTGCATTTTCATCTATTGCTCATATTCATCGGGA : 

119 

P.pityusen : TATACACTACACCCCAGACATTTCCTCTGCATTTTCATCTATTGCTCATATCCACCGAGA : 

119 

P.tiliguer : CATACACTATACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCTATTGCCCATATCCACCGAGA : 

119 

P.sicula   : CATACATTATACCCCAGATATTTCTTCTGCATTTTCATCTGTTGCTCACATTCACCGAGA : 

119 

P.muralis  : CATACATTATACCCCAGATATCTCCTCCGCATTTTCATCTGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.eageirin : CATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGA : 

119 

P.eprasoni : CATGCATTATACCCCAGATGTNTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGA : 

119 

P.empalos  : CATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGA : 

119 

P.eelafoni : CATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGA : 

119 

P.eelafon_ : CATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGA : 

119 

P.esoyda   : CATGCATTATACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGA : 

119 

P.esamaria : CATACACTACACCCCAGATGTCTCTTCTGCATTCTCATCGATTGCTCACATTCATCGAGA : 

119 

P.eazogyre : CATACACTACACCCCAGATGTCTCTTTTGCATTCTCATCAATTGCTCACATTCATCGAGA : 

119 

P.peloponn : CATGCATTACACTCCAGATGTCTCTTCTGCATTTTCATCAATTGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.aforada1 : CATACACTATACCCCAGACATCTCATCTGCATTTTCTTCCGTTGCCCACATCCACCGAGA : 

119 

P.aforada  : CATACACTATACCCCAGACATCTCATCTGCATTTTCTTCCGTTGCCCACATCCACCGAGA : 

119 

P.aforada3 : CATACACTATACCCCAGACATCTCCTCCGCATTTTCTTCCGTTGCCCACATCCACCGAGA : 

119 

P.aforada5 : CATACACTATACCCCAGACATCTCCTCTGCATTTTCTTCCGTTGCCCACATCCACCGAGA : 

119 

P.aforada2 : TATACACTATACTCCAGACATCTCCTCCGCATTTTCTTCCGTTGCCCACATCCACCGAGA : 

119 

P.aforada6 : CATACACTATACACCAGACATCTCCTCCGCATTTTCTTCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.alobo3   : TATACACTATACTCCAGACATTTCCTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 
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P.alobo4   : TATACACTATACTCCAGACATTTCATCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATCCACCGAGA : 

119 

P.alobo2   : TATACACTATACTCCAGACATCTCATCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATCCACCGAGA : 

119 

P.alobo    : TATACACTATACTCCAGACATCTCATCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATCCACCGAGA : 

119 

P.alobo5   : CATACACTATACTCCAGACATCTCATCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.acolgra2 : TATACACTATACTCCGGACATCTCCTCTGCATTCTCATCAGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.acolgra  : TATACACTATACTCCGGACATCTCCTCTGCATTCTCATCAGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.acolgra6 : TATACACTATACTCCAGACATCTCCTCTGCATTCTCATCAGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.acolgra4 : TATACACTATACTCCGGACATCTCCTCCGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.amanco3  : TATACACTATACTCCAGACATTTCCTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.amanco4  : TATACACTATACTCCAGACATCTCCTCCGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.amanco5  : TATACACTATACTCCAGACATTTCCTCCGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.acolgra5 : TATACACTATACTCCAGACATCTCCTCCGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.amanco1  : TATACACTATACTCCAGACATATCCTCCGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.acolgra7 : TATACACTATACTCCAGACATCTCCTCCGCATTCTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.hcastel  : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.hcastel5 : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.hcastel2 : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.hcastel4 : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.acolgra3 : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.hvalenci : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.hcastel3 : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.hispanic : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCCGTTGCCCACATTCATCGAGA : 

119 

P.amanco2  : CATACACTACACCCCAGATATTTCTTCTGCATTTTCATCCATTGCCCACATTCATCGAGA : 
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119 

P.hmorocco : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCTGCATTTTCATCTGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

116 

P.bocagei  : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCAGCATTTTCATCCATCGCTCACATTCACCGAGA : 

119 

P.filfolen : CATACACTACACCCCAGACATCTCTTCCGCATTTTCATCTGTTGCCCACATTCACCGAGA : 

119 

P.dugesii  : TATACACTACACCGCAGACATCGCATCTGCATTTTCATCCGTCGCCCACATTCACCGAGA : 

120 

L.andreans : TATACATTATACCGCAGATGTAAATTCTGCATTTTCATCCGTCGCCCACATCCACCGAGA : 

120 

              AT CA TA AC  C GA  T    T  GC TT TC TC  T GC CA AT CA CG GA       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                      *       140         *       160         *       180       

P.milensis : TGTCCAATACGGATGACTTATTCGCAACCTACACGCCAACGGTGCTTCTATGTTCTTTAT : 

179 

P.gaigeae  : TGTCCAATACGGATGACTGATTCGTAACCTACACGCCAACGGTGCTTCTATGTTCTTCGT : 

179 

P.taurica  : CGTTCAATATGGTTGACTAATTCGCAACCTACACGCCAATGGCGCTTCTATATTTTTTGT : 

179 

P.lilfordi : TGTCCAATATGGGTGACTTATTCGTAATTTACATGCTAACGGCGCCTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.pityusen : TGTTCAATACGGATGATTTATCCGTAACCTACATGCCAACGGCGCCTCTATATTCTTTAT : 

179 

P.tiliguer : CGTCCAATTTGGTTGACTAATTCGTAACCTACATGCTAATGGTGCCTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.sicula   : CGTCCAGTACGGATGACTTATCCGCAATCTTCATGCCAATGGTGCTTCCATATTTTTTAT : 

179 

P.muralis  : CGTCCAATACGGATGACTTATCCGCAATCTTCATGCCAACGGTGCTTCCATATTYTTTAT : 

179 

P.eageirin : TGTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.eprasoni : TGTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.empalos  : TGTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.eelafoni : TGTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTAT : 
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179 

P.eelafon_ : TGTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.esoyda   : TGTTCAATACGGATGACTCATTCGTAACCTACACGCCAACGGAGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.esamaria : TGTCCAATACGGATGACTTATTCGTAACCTACATGCCAACGGAGCCTCTATATTCTTTAT : 

179 

P.eazogyre : TGTCCAATACGGATGACTTATTCGTAACCTACATGCCAACGGAGCCTCTATATTTTTTAT : 

179 

P.peloponn : TGTCCAATACGGGTGACTTATTCGTAACCTACATGCCAACGGAGCCTCCATATTTTTCAT : 

179 

P.aforada1 : TGTCCACTACGGGTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGGGCTTCAATATTCTTCAT : 

179 

P.aforada  : TGTCCACTACGGGTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGGGCTTCAATATTCTTCAT : 

179 

P.paforad5 : TGTCCACTACGGGTGACTCATCCGTAATCTACATGCCAACGGGGCTTCCATATTCTTCAT : 

179 

P.aforada2 : TGTCCACTACGGTTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGGGCCTCAATATTCTTCAT : 

179 

P.aforada6 : TGTCCACTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGGGCCTCCATCTTCTTCAT : 

179 

P.alobo3   : CGTCCAATACGGCTGACTCATCCGTAATCTACATGCCAACGGCGCCTCAATATTCTTCGT : 

179 

P.alobo4   : CGTCCACTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGCGCCTCAATATTCTTCGT : 

179 

P.alobo2   : CGTCCATTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGCGCCTCAATATTCTTCGT : 

179 

P.alobo    : CGTCCATTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGCGCCTCAATATTCTTCGT : 

179 

P.alobo5   : CGTCCACTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGCGCCTCAATATTCTTCGT : 

179 

P.acolgra2 : CGTCCATTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.acolgra  : CGTCCATTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.acolgra6 : CGTCCACTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.acolgra4 : CGTCCACTACGGCTGACTCATCCGTAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTTGT : 

179 

P.amanco3  : CGTCCACTACGGGTGACTCATCCGTAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.amanco4  : CGTCCACTACGGGTGACTCATCCGTAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.amanco5  : CGTCCACTACGGGTGACTCATCCGTAACCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTTGT : 

179 
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P.acolgra5 : CGTCCATTACGGGTGACTCATCCGTAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTTGT : 

179 

P.amanco1  : CGTCCATTACGGGTGACTCATCCGTAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTTGT : 

179 

P.acolgra7 : CGTCCATTACGGCTGACTCATCCGCAATCTACATGCCAACGGCGCCTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.hcastel  : TGTCCAATACGGGTGACTAATTCGTAACCTACATGCCAACGGGGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.hcastel5 : TGTCCAATACGGGTGACTAATTCGTAACCTACATGCCAACGGTGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.hcastel2 : TGTCCAATACGGGTGACTAATTCGTAACCTACATGCCAACGGTGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.hcastel4 : TGTCCAATACGGGTGACTAATTCGTAACCTACATGCCAACGGGGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.acolgra3 : TGTCCAATACGGGTGACTAATTCGTAACCTACATGCCAACGGGGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.hvalenci : TGTCCAATACGGGTGACTAATCCGTAACCTACATGCCAACGGCGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.hcastel3 : TGTCCAATACGGGTGACTAATCCGTAACCTACATGCCAACGGTGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.hispanic : TGTCCAATACGGGTGACTAATCCGTAACCTACATGCCAACGGTGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.amanco2  : TGTCCAATACGGGTGACTAATTCGTAACCTACATGTTAACGGTGCTTCCATATTCTTTAT : 

179 

P.hmorocco : CGTTCAATTTGGGTGACTCATCCGTAACCTACATGCCAACGGTGCTTCCATATTCTTTAT : 

176 

P.bocagei  : CGTCCAATACGGATGACTTATCCGTAACCTACATGCCAACGGTGCCTCTATATTTTTCGT : 

179 

P.filfolen : TGTTCAATATGGGTGACTCATCCGTAACTTACATGCCAACGGCGCTTCCATATTCTTCGT : 

179 

P.dugesii  : CGTACAATACGGCTGATTAATCCGAAATATTCACGCCAACGGGGCATCCATATTTTTCAT : 

180 

L.andreans : TGTGCAATACGGCTGACTAATTCGCAACCTCCACGCCAACGGTGCTTCCATATTCTTTAT : 

180 

              GT CA T  GG TGA T AT CG AA  T CA G  AA GG GC TC AT TT TT  T       
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                      *       200         *       220         *       240       

P.milensis : CTGCATTTATTTACACATTGGACGAGGTTTATATTATGGTTCATACATATATACCGAGAC : 

239 

P.gaigeae  : CTGCATTTATTTACACATTGGACGAGGCTTATATTATGGTTCTTATATATTTGCCGAAAC : 

239 

P.taurica  : CTGCATTTACTTACATATTGGACGAGGCTTGTACTATGGCTCTTATATATATACTGAAAC : 

239 

P.lilfordi : CTGCATCTACCTACACATTGGACGAGGCTTATATTATGGCTCATACATATACATCGAAAC : 

239 

P.pityusen : CTGCATCTACCTACACATTGGGCGAGGCTTATATTATGGATCCTACATAAACATCGAAAC : 

239 

P.tiliguer : CTGCATCTATCTCCACATTGGACGAGGCTTATATTATGGCTCTTATATATATATAGAAAC : 

239 

P.sicula   : CTGCATTTATCTACACATTGGACGAGGCCTATATTATGGTTCTTACATTTATATAGAAAC : 

239 

P.muralis  : CTGCATTTATCTACACATTGGACGAGGCCTATACTAYGGCTCTTACATTTACACCGAAAC : 

239 

P.eageirin : cTGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCCTATANTANGGTTNTTATATATACACCgAAAC : 

239 

P.eprasoni : CTGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCNTATANTACGGTTgTTATATATACACCGAAAC : 

239 

P.empalos  : CTGCATTTATCTCCACNTTGGACGGGGCCTATANTACGGCTCTTATATATACACCGAAAC : 

239 

P.eelafoni : CTGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCCTATANTACGGCTCTTATATATACACCGAAAC : 

239 

P.eelafon_ : CTGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCNTATANTACGGCTNTTATATATACACCGaaaC : 

239 

P.esoyda   : CTGCATTTATCTCCACATTGGACGGGGCCTATANTACGGCTNTTATATATACACCGAAAC : 

239 

P.esamaria : CTGCATCTATCTCCACATTGGACGGGGCTTATACTACGGCTCTTACATATACACCGAAAC : 

239 

P.eazogyre : CTGcATCTATCTCCACATTGGACGGGGCTTATANTACGGCTCTTACATATACACCGaAAC : 

239 

P.peloponn : CTGCATTTATCTCCACATTGGACGAGGTTTATACTACGGTTCTTACATATACACCGAAAC : 

239 

P.aforada1 : CTGCATCTACCTACACATCGGACGAGGCTTATATTATGGCTCCTACATATCCATAGAAAC : 

239 

P.aforada  : CTGCATCTACCTACACATCGGACGAGGCTTATATTATGGCTCCTACATATCCATAGAAAC : 

239 

P.aforada3 : CTGCATCTACCTACACATTGGACGAGGCTTATATTATGGCTCCTATATATTCATAGAAAC : 

239 

P.aforada5 : CTGCATCTACCTACACATTGGACGAGGCTTATATTACGGTTCCTACATATCCATAGAAAC : 

239 

P.aforada2 : CTGCATCTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTCATCGAAAC : 

    106

  
 
                                                                                                                                                                       



239 

P.aforada6 : CTGCATCTATCTACACATCGGACGAGGCTTATATTACGGATCCTACATATTCATAGAAAC : 

239 

P.alobo3   : CTGCATTTATCTACACATTGGACGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTTCTCGAAAC : 

239 

P.alobo4   : CTGCATTTATCTACACATTGGACGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTTCTCGAAAC : 

239 

P.alobo2   : CTGCATTTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTCCTAGAAAC : 

239 

P.alobo    : CTGCATTTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTCCTAGAAAC : 

239 

P.alobo5   : CTGCATTTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTTCTAGAAAC : 

239 

P.acolgra2 : CTGCATTTACCTGCACATTGGCCGAGGTCTATATTACGGCTCCTACATATTTATCGAAAC : 

239 

P.acolgra  : CTGCATTTACCTGCACATTGGCCGAGGTCTATATTACGGCTCCTACATATTTATCGAAAC : 

239 

P.acolgra6 : CTGCATTTACCTACACATTGGCCGAGGTCTATATTACGGCTCCTACATATTTATCGAAAC : 

239 

P.acolgra4 : CTGCATTTACCTACACATTGGCCGAGGTCTATATTACGGCTCCTACATATTTATCGAAAC : 

239 

P.amanco3  : CTGCATTTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTCATCGAAAC : 

239 

P.amanco4  : CTGCATTTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTCATCGAAAC : 

239 

P.amanco5  : CTGCATTTATCTCCACATTGGACGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTCATCGAAAC : 

239 

P.acolgra5 : CTGCATTTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTTATCGAAAC : 

239 

P.amanco1  : CTGCATTTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTCATCGAAAC : 

239 

P.acolgra7 : CTGCATTTATCTACACATTGGCCGAGGCCTATATTACGGCTCCTACATATTTATCGAAAC : 

239 

P.hcastel  : CTGCATTTATCTCCATATTGGACGAGGCCTATATTATGGCTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 

P.hcastel5 : CTGCATTTATCTCCATATTGGACGAGGCCTATATTATGGCTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 

P.hcastel2 : CTGCATTTATCTCCATATTGGACGAGGCCTATATTATGGCTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 

P.hcastel4 : CTGCATTTATCTCCATATTGGACGAGGCCTATATTATGGCTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 

P.acolgra3 : CTGCATTTATCTCCATATTGGACGAGGCCTATATTATGGCTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 

P.hvalenci : CTGCATTTATCTCCATATTGGACGAGGCCTATATTATGGCTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 
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P.hcastel3 : CTGCATTTATCTCCATATTGGACGAGGCCTATATTATGGCTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 

P.hispanic : CTGCATTTATCTCCATATTGGACGAGGCCTATATTATGGGTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 

P.amanco2  : CTGCATTTATCTCCATATTGGATGAGGTCTATATTATGGCTCCTATATATTTATTGAAAC : 

239 

P.hmorocco : TTGCATTTATCTTCATATCGGACGAGGATTATACTATGGCTCTTACATATTTATTGAAAC : 

236 

P.bocagei  : CTGCATTTATTTACACATCGGTCGAGGTTTATATTATGGCTCTTATATATTTATCGAAAC : 

239 

P.filfolen : TTGTATCTACCTTCATATTGGACGAGGTCTATATTATGGTTCTTATATATACACTGAAAC : 

239 

P.dugesii  : CTGCATCTACCTCCACATCGGACGAGGCCTGTACTACGGCTCCTACATATACACCGAAAC : 

240 

L.andreans : CTGCATTTACCTCCACATCGGACGAGGTTTGTACTATGGCTCTTATATTTTTACAGAAAC : 

240 

              TG AT TA  T CA AT GG  G GG  T TA TA GG T  TA AT       GA AC       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                      *       260         *       280         *            

P.milensis : CTGAAACATTGGAGTACTTCTTCTACTTCTCGTCATAGCCACAGCCTTCATAGG~ : 293 

P.gaigeae  : TTGAAACATTGGAGTCCTGCTCTTACTTCTCGTTATAGCCACAGCCTTCATAGG~ : 293 

P.taurica  : TTGGAACATTGGAGTCCTGCTTTTAATTTTAGTTATAGCCACAGCCCTTATAGG~ : 293 

P.lilfordi : CTGAAACATCGGAGTTCTACTCCTACTTCTCGTGATAGCAACAGCCTTTTTAGGC : 294 

P.pityusen : CTGAAACATCGGAGTTCTCCTTCTACTTCTCGTAATAGCTACAGCCTTCTTAGGC : 294 

P.tiliguer : CTGAAACATTGGAGTCCTCCTTCTACTTCTAGTAATAGCTACAGCCTTCTTAGGA : 294 

P.sicula   : CTGAAACATCGGAGTCCTCCTTCTACTTCTAGTTATAGCCACAGCTTTTATAGGA : 294 

P.muralis  : CTGAAACATCGGAGTCCTCCTTCTACTTCTAGTTATAGCCACAGCTTTCATAGGA : 294 

P.eageirin : CTGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAAtAGCCACAGCCTTtATAGG~ : 293 

P.eprasoni : CTGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAATAGCCaCAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.empalos  : CTGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.eelafoni : CTGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.eelafon_ : CTGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.esoyda   : CTGAAATATTGGAGTTCTACTTCTACTTCTAGTAAtaGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.esamaria : CTGAAATATTGGAGTTCTTCTTCTACTTCTAGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.eazogyre : CTGAAATATTGGAGTTCTTCTTCTACTTCTAGTTATAGCCACAGCCTTTgAGGA~ : 293 

P.peloponn : CTGAAACATTGGAGTTCTTCTTCTTCTTTTAGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 
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P.aforada1 : ATGAAACATTGGTGTAATCCTCCTCCTCCTAGTAATAGCTACAGCTTTTATAGG~ : 293 

P.aforada  : ATGAAACATTGGTGTAATCCTCCTCCTCCTAGTAATAGCTACAGCTTTTATAGG~ : 293 

P.aforada3 : CTGAAACATTGGTGTAATCCTCCTCCTCCTAGTAATAGCTACAGCTTTTATAGG~ : 293 

P.aforada5 : CTGAAACATTGGTGTAATCCTCCTCCTCCTAGTAATAGCTACAGCTTTTATAGG~ : 293 

P.aforada2 : ATGAAACATTGGTGTAATCCTCCTCCTCCTAGTAATAGCTACAGCTTTTATAGG~ : 293 

P.aforada6 : ATGAAACATTGGTGTAATCCTCCTCCTCCTAGTAATAGCTACAGCTTTTATAGG~ : 293 

P.alobo3   : CTGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.alobo4   : CTGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.alobo2   : CTGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.alobo    : CTGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.alobo5   : CTGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.acolgra2 : CTGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTCATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.acolgra  : CTGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTCATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.acolgra6 : ATGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTCATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.acolgra4 : ATGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTCATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.amanco3  : ATGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.amanco4  : ATGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.amanco5  : ATGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.acolgra5 : ATGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTTCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.amanco1  : ATGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTTCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.acolgra7 : ATGAAACATTGGTGTTATCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.hcastel  : CTGAAACATTGGAGTACTCCTTCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.hcastel5 : CTGAAACATTGGAGTACTCCTTCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.hcastel2 : CTGAAACATTGGAGTACTCCTTCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.hcastel4 : CTGAAACATTGGAGTACTCCTTCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.acolgra3 : CTGAAACATTGGAGTACTCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.hvalenci : CTGAAACATTGGAGTAGTCCTTCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.hcastel3 : CTGAAACATTGGTGTACTCCTTCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.hispanic : CTGAAACATTGGAGTACTCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCTTTTATAGG~ : 293 

P.amanco2  : CTGAAACATTGGAGTACTCCTCCTCCTCCTCGTTATAGCCACAGCCTTTATAGG~ : 293 

P.hmorocco : CTGAAATATTGGCGTATTACTTCTCCTTCTAGTTATAGCCACTGCCTTTATAGG~ : 290 

P.bocagei  : CTGAAATATCGGGGTTATCCTTCTACTTCTCGTCATAGCCACAGCCTTTATAGGA : 294 

P.filfolen : CTGAAACATCGGAGTTATCCTCCTACTTCTTGTTATGGCTACAGCCTTCATAGGA : 294 

P.dugesii  : CTGAAATATTGGAGTTATTCTCCTTCTCCTAGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 294 

L.andreans : CTGAAATATTGGAGTAATTTTACTCTTCCTAGTTATAGCTACAGCCTTTATAGG~ : 294 

              TG AA AT GG GT  T  T  T  T  T GT AT GC AC GC  T    G         

 

Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες του τμήματος κυτ. b για όλα τα είδη Podarcis 

που εντάχθηκαν στην ανάλυση καθώς και για το είδος Lacerta andreansky.  
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Πίνακας 4.1: Οι εξελικτικές αποστάσεις, σύμφωνα με το διπαραμετρικό μοντέλο του 
Kimura για τους υπό μελέτη πληθυσμούς και το είδος P. pelopennesiaca.  
 
            

P.p

P.p 0,1004 
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  Πίνακας 4.2:  Οι εξελικτικές αποστάσεις, σύμφωνα με το 

διπαραμετρικό μοντέλο του Kimura για όλα τα ευρωπαϊκά είδη του γένους Podarcis 

που εντάχθηκαν στη μελέτη και το είδος Lacerta andreansky. 
 

pmilensis  

pgaigeae    0.1056 

ptaurica    0.1516  0.1416 

peageirin   0.1540  0.1769  0.1847 

pesoyda     0.1622  0.1853  0.1840  0.0035 

peprasoni   0.1545  0.1775  0.1900  0.0000  0.0035 

peelafon_   0.1584  0.1815  0.1802  0.0035  0.0000  0.0035 

pempalos    0.1622  0.1853  0.1840  0.0035  0.0000  0.0070  0.0000 

peelafoni   0.1615  0.1845  0.1832  0.0035  0.0000  0.0070  0.0000  0.0000 

pesamaria   0.1609  0.1897  0.2022  0.0657  0.0617  0.0659  0.0581  0.0617  0.0615 

peazogyre   0.1711  0.2006  0.2086  0.0737  0.0696  0.0739  0.0660  0.0696  0.0693  0.0139 

ppeloponn   0.1473  0.1742  0.1864  0.0973  0.1010  0.0976  0.0973  0.1010  0.1006  0.0884  0.0890 

psicula     0.1603  0.1923  0.1968  0.1589  0.1672  0.1640  0.1679  0.1672  0.1665  0.1748  0.1755  

0.1742 

pmuralis    0.1478  0.1747  0.1735  0.1501  0.1456  0.1555  0.1462  0.1456  0.1450  0.1575  0.1670  

0.1387  0.0612 

pbocagei    0.1641  0.1636  0.2163  0.1914  0.1906  0.1968  0.1867  0.1906  0.1898  0.1754  0.1761  

0.1838  0.1554  0.1657 

plilfordi   0.1864  0.2022  0.2306  0.1661  0.1654  0.1712  0.1617  0.1654  0.1648  0.1402  0.1500  

0.1715  0.2083  0.2042  0.1982 

ppityusen   0.1730  0.2115  0.2403  0.1841  0.1879  0.1847  0.1841  0.1879  0.1871  0.1609  0.1710  

0.2068  0.1975  0.1888  0.1831  0.1162 

ptiliguer   0.1806  0.1858  0.1697  0.1622  0.1616  0.1673  0.1578  0.1616  0.1610  0.1560  0.1610  

0.1754  0.1792  0.1675  0.1766  0.1397  0.1516 

pfilfolen   0.2186  0.2022  0.2210  0.1900  0.1984  0.2000  0.1993  0.1984  0.1976  0.2046  0.2148  

0.1961  0.2091  0.1734  0.2038  0.1753  0.1968  0.1753 

phcastel    0.1560  0.1511  0.1890  0.1589  0.1583  0.1685  0.1589  0.1583  0.1577  0.1571  0.1672  

0.1641  0.1709  0.1818  0.1691  0.1911  0.1990  0.1676  0.1703 

phcastel5   0.1511  0.1463  0.1884  0.1595  0.1589  0.1691  0.1595  0.1589  0.1582  0.1576  0.1678  

0.1647  0.1659  0.1765  0.1641  0.1904  0.1983  0.1626  0.1697  0.0034 

phcastel2   0.1468  0.1421  0.1838  0.1550  0.1544  0.1645  0.1550  0.1544  0.1538  0.1532  0.1633  

0.1603  0.1703  0.1811  0.1685  0.1858  0.2029  0.1581  0.1742  0.0069  0.0034 

phcastel4   0.1516  0.1468  0.1845  0.1545  0.1539  0.1640  0.1545  0.1539  0.1533  0.1527  0.1627  

0.1598  0.1754  0.1864  0.1736  0.1865  0.2037  0.1632  0.1748  0.0034  0.0069  0.0034 

pacolgra3   0.1609  0.1473  0.1943  0.1640  0.1633  0.1736  0.1640  0.1633  0.1627  0.1620  0.1723  

0.1691  0.1806  0.1917  0.1786  0.1872  0.2092  0.1727  0.1709  0.0069  0.0104  0.0104  0.0069 

phispanic   0.1603  0.1468  0.2029  0.1691  0.1729  0.1788  0.1736  0.1729  0.1722  0.1760  0.1866  

0.1742  0.1665  0.1818  0.1780  0.1865  0.1976  0.1676  0.1659  0.0280  0.0244  0.0208  0.0244  0.0245 

phcastel3   0.1653  0.1603  0.2037  0.1742  0.1735  0.1841  0.1742  0.1735  0.1728  0.1721  0.1827  

0.1793  0.1670  0.1778  0.1609  0.2060  0.2044  0.1682  0.1754  0.0210  0.0174  0.0139  0.0174  0.0246  0.0281 

phvalenci   0.1554  0.1603  0.1838  0.1595  0.1589  0.1691  0.1595  0.1589  0.1582  0.1576  0.1678  

0.1647  0.1806  0.1811  0.1730  0.1858  0.1936  0.1670  0.1598  0.0174  0.0174  0.0139  0.0139  0.0210  0.0281  

0.0210 

pamanco2    0.1549  0.1598  0.2108  0.1724  0.1717  0.1775  0.1724  0.1717  0.1710  0.1703  0.1807  

0.1685  0.1983  0.2082  0.1961  0.1851  0.2022  0.1754  0.2007  0.0498  0.0460  0.0423  0.0461  0.0462  0.0572  

0.0573  0.0496 

PHMOROCCO   0.2023  0.2015  0.2031  0.1953  0.1945  0.2008  0.1905  
0.1945  0.1937  0.1896  0.2055  0.1968  0.1842  0.1956  0.1743  0.2151  
0.2151  0.1856  0.1802  0.1319  0.1272  0.1230  0.1277  0.1367  0.1319  

0.1143  0.1281  0.1535 
pamanco3    0.2029  0.1838  0.2372  0.2134  0.2077  0.2142  0.2085  0.2077  0.2068  0.2107  0.2222  

0.1884  0.2005  0.1765  0.1685  0.1779  0.1904  0.1987  0.1936  0.1494  0.1488  0.1445  0.1450  0.1455  0.1537  

0.1359  0.1308  0.1527  0.1990 

pamanco5    0.1884  0.1697  0.2123  0.1874  0.1820  0.1881  0.1828  0.1820  0.1813  0.1897  0.2006  

0.1730  0.1951  0.1625  0.1691  0.1819  0.1806  0.1825  0.1780  0.1350  0.1345  0.1303  0.1308  0.1312  0.1308  

0.1220  0.1171  0.1383  0.1875  0.0245 

pamanco4    0.1968  0.1748  0.2227  0.1975  0.1920  0.2030  0.1928  0.1920  0.1912  0.1997  0.2109  

0.1793  0.1990  0.1586  0.1587  0.1632  0.1845  0.1832  0.1742  0.1440  0.1435  0.1393  0.1397  0.1402  0.1397  

0.1308  0.1257  0.1560  0.1976  0.0174  0.0210 
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pacolgra5   0.1877  0.1748  0.2131  0.1975  0.1920  0.2030  0.1928  0.1920  0.1912  0.1997  0.2109  

0.1884  0.1806  0.1498  0.1501  0.1721  0.1754  0.1832  0.1742  0.1355  0.1350  0.1393  0.1397  0.1359  0.1397  

0.1308  0.1257  0.1560  0.1882  0.0352  0.0317  0.0173 

pamanco1    0.1976  0.1845  0.2284  0.2030  0.1974  0.2030  0.1982  0.1974  0.1966  0.2005  0.2117  

0.1936  0.1904  0.1547  0.1636  0.1773  0.1760  0.1980  0.1748  0.1402  0.1397  0.1440  0.1445  0.1407  0.1532  

0.1355  0.1303  0.1565  0.1936  0.0281  0.0318  0.0208  0.0103 

pacolgra7   0.1976  0.1845  0.2123  0.2078  0.2021  0.2134  0.2030  0.2021  0.2013  0.2099  0.2214  

0.2029  0.1904  0.1592  0.1592  0.1865  0.1943  0.1918  0.1884  0.1488  0.1483  0.1527  0.1532  0.1494  0.1532  

0.1440  0.1388  0.1697  0.2127  0.0389  0.0427  0.0208  0.0173  0.0280 

pacolgra2   0.1929  0.2218  0.2363  0.2015  0.1960  0.2070  0.1968  0.1960  0.1952  0.2084  0.2149  

0.2015  0.2092  0.1956  0.1680  0.1819  0.1990  0.2012  0.1976  0.1665  0.1659  0.1614  0.1620  0.1626  0.1709  

0.1527  0.1473  0.1697  0.2031  0.0577  0.0731  0.0536  0.0573  0.0613  0.0388 

pacolgra    0.1929  0.2218  0.2363  0.2015  0.1960  0.2070  0.1968  0.1960  0.1952  0.2084  0.2149  

0.2015  0.2092  0.1956  0.1680  0.1819  0.1990  0.2012  0.1976  0.1665  0.1659  0.1614  0.1620  0.1626  0.1709  

0.1527  0.1473  0.1697  0.2031  0.0577  0.0731  0.0536  0.0573  0.0613  0.0388  0.0000 

pacolgra6   0.1936  0.2131  0.2275  0.2022  0.1967  0.2078  0.1975  0.1967  0.1959  0.2092  0.2157  

0.2022  0.2052  0.1917  0.1641  0.1779  0.1951  0.2020  0.1983  0.1670  0.1665  0.1620  0.1626  0.1632  0.1715  

0.1532  0.1478  0.1703  0.2038  0.0427  0.0614  0.0388  0.0498  0.0536  0.0315  0.0138  0.0138 

pacolgra4   0.1929  0.2029  0.2315  0.2126  0.2069  0.2183  0.2078  0.2069  0.2060  0.2147  0.2263  

0.2123  0.2092  0.1864  0.1592  0.1819  0.1897  0.2060  0.1929  0.1576  0.1571  0.1527  0.1532  0.1537  0.1620  

0.1440  0.1388  0.1609  0.1983  0.0426  0.0464  0.0315  0.0351  0.0388  0.0386  0.0280  0.0280  0.0208 

palobo3     0.1832  0.1614  0.2306  0.2070  0.2014  0.2078  0.2022  0.2014  0.2006  0.2044  0.2157  

0.1929  0.1851  0.1675  0.1554  0.1767  0.1665  0.1819  0.1877  0.1397  0.1393  0.1435  0.1440  0.1402  0.1440  

0.1350  0.1299  0.1430  0.1929  0.0432  0.0468  0.0393  0.0393  0.0468  0.0355  0.0614  0.0614  0.0579  0.0577 

palobo4     0.1936  0.1806  0.2324  0.2281  0.2222  0.2290  0.2232  0.2222  0.2213  0.2252  0.2370  

0.2131  0.1911  0.1824  0.1742  0.2012  0.1812  0.1925  0.2076  0.1581  0.1576  0.1620  0.1626  0.1587  0.1626  

0.1532  0.1478  0.1614  0.2135  0.0544  0.0580  0.0504  0.0541  0.0618  0.0428  0.0690  0.0690  0.0616  0.0690  

0.0174 

palobo2     0.2301  0.2052  0.2440  0.2419  0.2357  0.2480  0.2368  0.2357  0.2347  0.2337  0.2459  

0.2195  0.2005  0.1824  0.1890  0.2140  0.2027  0.2083  0.2044  0.1694  0.1688  0.1734  0.1740  0.1700  0.1832  

0.1643  0.1587  0.1819  0.2218  0.0544  0.0738  0.0582  0.0620  0.0584  0.0505  0.0695  0.0695  0.0697  0.0772  

0.0429  0.0282 

palobo      0.2301  0.2052  0.2440  0.2419  0.2357  0.2480  0.2368  0.2357  0.2347  0.2337  0.2459  

0.2195  0.2005  0.1824  0.1890  0.2140  0.2027  0.2083  0.2044  0.1694  0.1688  0.1734  0.1740  0.1700  0.1832  

0.1643  0.1587  0.1819  0.2218  0.0544  0.0738  0.0582  0.0620  0.0584  0.0505  0.0695  0.0695  0.0697  0.0772  

0.0429  0.0282  0.0000 

palobo5     0.2163  0.1965  0.2450  0.2326  0.2266  0.2387  0.2276  0.2266  0.2256  0.2246  0.2367  

0.2107  0.1825  0.1739  0.1806  0.2050  0.2131  0.1995  0.1958  0.1610  0.1604  0.1649  0.1655  0.1615  0.1746  

0.1559  0.1504  0.1734  0.2029  0.0584  0.0779  0.0622  0.0660  0.0701  0.0544  0.0735  0.0735  0.0660  0.0735  

0.0431  0.0391  0.0244  0.0244 

paforada1   0.2172  0.2180  0.2428  0.2349  0.2339  0.2409  0.2299  0.2339  0.2329  0.2337  0.2459  

0.2341  0.2067  0.1931  0.2270  0.2107  0.2140  0.2050  0.2123  0.1649  0.1700  0.1655  0.1604  0.1610  0.1661  

0.1565  0.1554  0.1740  0.2021  0.1107  0.1228  0.1148  0.1359  0.1321  0.1321  0.1416  0.1416  0.1240  0.1321  

0.1283  0.1107  0.0938  0.0938  0.1022 

paforada    0.2172  0.2180  0.2428  0.2349  0.2339  0.2409  0.2299  0.2339  0.2329  0.2337  0.2459  

0.2341  0.2067  0.1931  0.2270  0.2107  0.2140  0.2050  0.2123  0.1649  0.1700  0.1655  0.1604  0.1610  0.1661  

0.1565  0.1554  0.1740  0.2021  0.1107  0.1228  0.1148  0.1359  0.1321  0.1321  0.1416  0.1416  0.1240  0.1321  

0.1283  0.1107  0.0938  0.0938  0.1022  0.0000 

paforada3   0.2155  0.1972  0.2261  0.2232  0.2222  0.2290  0.2183  0.2222  0.2213  0.2319  0.2440  

0.2324  0.2052  0.1778  0.2155  0.2043  0.2075  0.1940  0.1918  0.1504  0.1554  0.1509  0.1460  0.1465  0.1515  

0.1421  0.1412  0.1593  0.2054  0.1107  0.1145  0.1066  0.1274  0.1236  0.1236  0.1321  0.1321  0.1240  0.1236  

0.1190  0.1107  0.0938  0.0938  0.1022  0.0209  0.0209 

paforada5   0.2052  0.2012  0.2450  0.2030  0.2069  0.2037  0.2030  0.2069  0.2060  0.2163  0.2280  

0.1983  0.1904  0.1772  0.2244  0.1892  0.1925  0.1885  0.1911  0.1587  0.1637  0.1593  0.1543  0.1548  0.1465  

0.1504  0.1494  0.1676  0.2046  0.1022  0.1059  0.0981  0.1186  0.1232  0.1232  0.1317  0.1317  0.1236  0.1232  

0.1111  0.1111  0.1022  0.1022  0.1107  0.0281  0.0281  0.0279 

paforada6   0.2188  0.2099  0.2633  0.2317  0.2307  0.2326  0.2267  0.2307  0.2297  0.2305  0.2427  

0.2163  0.2083  0.1804  0.2188  0.2173  0.2238  0.2099  0.2238  0.1799  0.1852  0.1806  0.1753  0.1759  0.1661  

0.1713  0.1700  0.1940  0.2235  0.0991  0.0947  0.0869  0.1073  0.1118  0.0947  0.1287  0.1287  0.1114  0.1111  

0.1122  0.1164  0.1073  0.1073  0.1035  0.0544  0.0544  0.0544  0.0505 

paforada2   0.2319  0.2180  0.2561  0.2349  0.2289  0.2409  0.2299  0.2289  0.2279  0.2337  0.2459  

0.2244  0.2229  0.1791  0.2252  0.2255  0.2091  0.2148  0.2319  0.1832  0.1885  0.1839  0.1786  0.1792  0.1753  

0.1746  0.1734  0.1925  0.2419  0.0779  0.0821  0.0662  0.0858  0.0901  0.0777  0.1103  0.1103  0.0938  0.0935  

0.0904  0.0824  0.0740  0.0740  0.0901  0.0501  0.0501  0.0427  0.0502  0.0469 

pdugesii    0.2602  0.2825  0.2674  0.1997  0.1941  0.2053  0.1949  0.1941  0.1933  0.1773  0.1834  

0.1918  0.2387  0.1905  0.2346  0.2264  0.2448  0.2319  0.2052  0.2123  0.2180  0.2131  0.2075  0.2083  0.2188  

0.2099  0.2020  0.2419  0.2522  0.1826  0.1806  0.1719  0.1907  0.1914  0.1806  0.1852  0.1852  0.1859  0.1899  

0.1753  0.1845  0.1921  0.1921  0.1928  0.1984  0.1984  0.2132  0.1976  0.2049  0.2082 
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landreans   0.2324  0.2550  0.2397  0.2478  0.2467  0.2478  0.2426  0.2467  0.2456  0.2582  0.2765  

0.2448  0.2409  0.2236  0.2509  0.3567  0.3181  0.2499  0.2801  0.2180  0.2123  0.2172  0.2229  0.2238  0.2328  

0.2238  0.2319  0.2229  0.2304  0.2634  0.2448  0.2741  0.2634  0.2571  0.2571  0.2571  0.2571  0.2582  0.2571  

0.2457  0.2477  0.2356  0.2356  0.2467  0.2273  0.2273  0.2205  0.2397  0.2457  0.2687  0.2074 
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