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ΕΕλλλληηννιικκήή  ΠΠεερρίίλληηψψηη  

Τα γένη χερσαίων σαλιγκαριών Helicigona (Férussac, 1821) και Campylaea 

(Beck, 1837) εμφανίζουν υψηλή ποικιλομορφία στην Ελλάδα, καθώς επίσης και 

υψηλά ποσοστά ενδημισμού. Το γένος Helicigona αποτελείται από 16 είδη, 13 από τα 

οποία είναι ενδημικά της Ελλάδας, ενώ τρία συναντώνται επίσης στην Αλβανία. 

Αντίστοιχα, το γένος Campylaea αποτελείται από οκτώ είδη, με τα μισά να είναι 

ενδημικά στην περιοχή της Ελλάδας. Τα παραπάνω είδη παρουσιάζουν έντονη 

μορφολογική και οικολογική πλαστικότητα και μπορούν να βρεθούν σε πολλά 

διαφορετικά ενδιαιτήματα: από ασβεστολιθικά βράχια και μακία βλάστηση, έως 

κωνοφόρα δάση και αλπικά λιβάδια. Η παρούσα εργασία αποτελεί ουσιαστικά την 

πρώτη φυλογενετική μελέτη αυτών των γενών βασιζόμενη σε δεδομένα αλληλουχιών 

DNA των δύο μιτοχονδριακών γονιδίων 16S rRNA και COI. Συνολικά 

χρησιμοποιήθηκαν 57 δείγματα, τα οποία ανήκουν σε 14 είδη από 56 τοποθεσίες του 

ελληνικού χώρου. Το φυλογενετικό δέντρο αποκάλυψε την ύπαρξη τριών μεγάλων 

διακριτών φυλογενετικών ομάδων. Η πρώτη αποτελείται από όλα τα είδη του γένους 

Helicigona εκτός των H. vikosensis και H. hymetti, η δεύτερη περιλαμβάνει το είδος 

C. trizona και η τρίτη περιέχει όλα τα είδη του γένους Campylaea εκτός του C. 

trizona, ενώ επιπλέον, περιλαμβάνει και τα είδη H. vikosensis και H. hymetti. Επίσης, 

τα δύο γένη φαίνεται να ανήκουν όντως στην ίδια οικογένεια αλλά να είναι αρκετά 

απομακρυσμένα μεταξύ τους και όχι τόσο συγγενικά, με το γένος Helicigona να 

εμφανίζει πρόβλημα παραφυλίας και το γένος Campylaea πρόβλημα πολυφυλίας. 

Γενικά, κρίνεται αναγκαία η ταξινομική αναθεώρηση σε πολύ μεγάλο βαθμό των 

ειδών και των γενών της παρούσας μελέτης. Επίσης, είναι εμφανής η ανάγκη εύρεσης 

νέων, πιο διαγνωστικών, μορφολογικών, ταξινομικών χαρακτήρων, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η σωστή ταξινόμηση, τόσο σε επίπεδο γένους όσο και σε επίπεδο είδους.  

Τέλος, από τη χρονολόγηση του φυλογενετικού δέντρου φάνηκε πως οι τρεις κύριοι 

κλάδοι, οι οποίοι πιθανώς αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά γένη αποσχίστηκαν 

μεταξύ τους στο Ολιγόκαινο και άρχισαν να διαφοροποιούνται σε διαφορετικά είδη 

στο μέσο και ανώτερο Μειόκαινο (από 13,6 - 8,2 εκ. χρ.). 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 16S rRNA, COI, Μοριακό ρολόι, Χερσαία σαλιγκάρια, Φυλογενετικές 

αναλύσεις 
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ΑΑγγγγλλιικκήή  ΠΠεερρίίλληηψψηη  --  AAbbssttrraacctt  

Land snails of the genera Helicigona and Campylaea are highly diversified in 

Greece with also high levels of endemism. The genus Helicigona consists of 17 

species, 14 of them are endemic in Greece and three can be found also in Albania. 

Campylaea comprises eight species, of which four are Greek endemic. The species 

exhibit great morphological and ecological plasticity and inhabit many different 

habitats from calcareous rocks and maquis to conifer forests and alpine grasslands. 

This is the first phylogenetic study of these genera, based on partial mitochondrial 

DNA sequences of the 16S rRNA and COI genes. A total of 57 specimens, belonging 

to 14 species from 56 localities in Greece, were included. The phylogenetic tree 

reveals the existence of three distinct major phylogroups. The first consists of all the 

species of genus Helicigona except these of H. vikosensis and H. hymetti, the second 

comprises the species C. trizona and the third contains all the species belonging to 

genus Campylaea except the one of C. trizona, and furthermore, contains the species 

H. vikosensis and H. hymetti. Moreover, the two genera appear to belong to the same 

family, but to be very distant genetically and not so much “close related”. Also, the 

genus Helicigona is paraphyletic, while the genus Campylaea is polyphyletic. In 

general, it is necessary to reevaluate the taxonomic state of these species and genera. 

Also, it is obvious the need of new, more diagnostic, morphological, taxonomical 

characters, in order to be possible the advisable taxonomy, both in species and genus 

level. Finally, by using a molecular clock, it appears that the three major phylogenetic 

clades, which probably corresponds to three different genera, were separated in 

Oligocene and started to differate to different species in middle and late Miocene 

(from 13.6 – 8.2 mya). 

 

 

 

 

Key words: 16S rRNA, COI, Land snails, Molecular clock, Phylogenetic analyses 
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11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

11..11..  ΦΦυυλλοογγεεννεεττιικκέέςς  κκααιι  φφυυλλοογγεεωωγγρρααφφιικκέέςς  μμεελλέέττεεςς  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  

ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  

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

διαδικασίες που καθορίζουν τα γεωγραφικά πρότυπα των γενεαλογικών γραμμών, 

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

εξελικτικά ειδών. Oι βασικές αρχές της φυλογεωγραφίας όπως περιγράφηκαν αρχικά 

από τον Avise (2000) δίνονται αναλυτικά στο διδακτορικό του Πουλακάκη (2005). 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία το επιστημονικό ενδιαφέρον για 

εξελικτικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας με τη χρήση γενετικών 

δεικτών. Οι μελέτες αυτές αφορούν μια πληθώρα ειδών οργανισμών που 

εξαπλώνονται στην περιοχή μελέτης. Μέχρι στιγμής με αυτόν τον τρόπο έχουν 

μελετηθεί διάφοροι οργανισμοί όπως αμφίβια (Beerli et al., 1996; Lymberakis et al., 

2007; Sotiropoulos et al., 2007; Akın et al., 2010), σαύρες (Κασαπίδης, 2001; 

Poulakakis et al., 2003; Harris et al., 2004; Kasapidis et al., 2005a; Poulakakis et al., 

2005a; Poulakakis et al., 2005b; Poulakakis et al., 2005c; Πουλακάκης, 2005; 

Carranza and Arnold, 2006; Κορνήλιος, 2007; Lymberakis et al., 2008; Poulakakis et 

al., 2008), φίδια (Carranza et al., 2006; Kyriazi et al., 2008; Ursenbacher et al., 2008; 

Κυριαζή, 2008; Κορνήλιος, 2012), χελώνες (Mantziou et al., 2004; Μάντζιου, 2006), 

μικροθηλαστικά (Barome et al., 2001; Michaux et al., 2004; Kasapidis et al., 2005b; 

Thanou et al., 2005; Tryfonopoulos et al., 2008), ισόποδα (Klossa-Kilia et al., 2006; 

Parmakelis et al., 2008; Poulakakis and Sfenthourakis, 2008), σκορπιοί (Parmakelis et 

al., 2006a; Parmakelis et al., 2006b), κολεόπτερα (Papadopoulou et al., 2008; 

Papadopoulou et al., 2009; Papadopoulou et al., 2010), χερσαία σαλιγκάρια 

(Ayoutanti et al., 1993a; Ayoutanti et al., 1993b; Schilthuizen and Lombaerts, 1994; 

Schilthuizen, 1994; Douris et al., 1995; Schilthuizen et al., 1995; Δουρής, 1997; 

Douris et al., 1998; van Moorsel et al., 2000; van Moorsel, 2001; Parmakelis et al., 

2003; Παρμακέλης, 2003; Schilthuizen et al., 2004; Uit de Weerd, 2004; Uit de 

Weerd et al., 2004; Parmakelis et al., 2005; Uit de Weerd et al., 2005; Douris et al., 

2007; Kornilios et al., 2009; Kotsakiozi et al., 2012) και φυτά (Bittkau and Comes, 

2005; Edh et al., 2007; Comes et al., 2008; Bittkau and Comes, 2009; Cellinese et al., 

2009). 
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11..22..  ΧΧεερρσσααίίαα  σσααλλιιγγκκάάρριιαα  

Τα χερσαία σαλιγκάρια της Ελλάδας έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε 

οικολογικές (Παρμακέλης, 2003), βιογεωγραφικές (Μυλωνάς, 1982; Βαρδινογιάννη, 

1994; Μπότσαρης, 1996; Πουλακάκης, 1997; Τριάντης, 2002, 2006) και εξελικτικές - 

φυλογενετικές μελέτες (δες βιβλιογραφία παραπάνω). Ως οργανισμοί θεωρούνται 

κατάλληλοι για τέτοιου είδους μελέτες γιατί ικανοποιούν τις ακόλουθες βασικές 

απαιτήσεις: α) έχουν περιορισμένη ικανότητα διασποράς, β) συλλέγονται με σχετική 

ευκολία, γ) εκμεταλλεύονται μεγάλο εύρος της περιβαλλοντικής ετερογένειας κάθε 

περιοχής, δ) βρίσκονται σε αρκετά μεγάλο αριθμό ειδών και ε) η μορφολογική 

ταξινόμησή τους είναι αρκετά βατή (Douris et al., 1998).  

Η συστηματική των χερσαίων σαλιγκαριών βασίζεται στο κέλυφος και στο 

αναπαραγωγικό τους σύστημα, καθώς επίσης και σε γενετικά δεδομένα. Μέχρι τις 

αρχές του 20
ου

 αιώνα το κέλυφος ήταν ο μόνος χαρακτήρας που χρησιμοποιούσαν οι 

ερευνητές για τον προσδιορισμό των σαλιγκαριών και μάλιστα για όλες τις 

ταξινομικές βαθμίδες. Από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα χρησιμοποιήθηκε και το 

αναπαραγωγικό σύστημα. Τα τελευταία 20 χρόνια για τον έλεγχο της συστηματικής 

των σαλιγκαριών χρησιμοποιούνται και τα γενετικά (βιοχημικά) δεδομένα, πάνω στα 

οποία βασίζεται και η παρούσα εργασία. 

11..33..  ΗΗ  οοιικκοογγέέννεειιαα  χχεερρσσααίίωωνν  σσααλλιιγγκκααρριιώώνν  HHeelliicciiddaaee  ((RRaaffiinneessqquuee,,  

11881155))  

Τα χερσαία σαλιγκάρια της οικογένειας Helicidae (Rafinesque, 1815) έχουν 

μεσαίο έως μεγάλο μέγεθος κελύφους, ποικίλου χρώματος και σχήματος, ενώ σπάνια 

παρατηρείται και η ύπαρξη τριχών. 

Η οικογένεια αποτελείται από δυο υποοικογένειες, την Ariantinae (Mörch, 

1864) και την Helicinae (Rafinesque, 1815).  

Η κατανομή της οικογένειας περιλαμβάνει την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη 

Μαδέιρα, τις Κανάριους νήσους, την Κριμαία, την Μικρά Ασία, την Αραβική 

χερσόνησο και την περιοχή του Καυκάσου. 

Μέχρη σήμερα οι εξελικτικές (πληθυσμιακές, φυλογενετικές και 

φυλογεωγραφικές) μελέτες που έχουν δημοσιευθεί και σχετίζονται με την οικογένεια 

Helicidae αφορούν είτε ευρείες μελέτες που περιλαμβάνουν την οικογένεια αυτή 
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(Wade and Mordan, 2000; Dayrat et al., 2001; Wade et al., 2001; Grande et al., 2004; 

Steinke et al., 2004; Manganelli et al., 2005; Wade et al., 2006; Groenenberg et al., 

2011), είτε μελέτες γενών και ειδών που ανήκουν στην οικογένεια αυτή (Thomaz et 

al., 1996; Chiba, 1999; Armbruster et al., 2000; Goodacre and Wade, 2001; Guiller et 

al., 2001; Gittenberger et al., 2004; Elejalde et al., 2005; Riel et al., 2005; Elejalde et 

al., 2008a; Elejalde et al., 2008b; Fiorentino et al., 2008, 2010; Greve et al., 2010; 

Guiller and Madec, 2010; Däumer et al., 2012; Greve et al., 2012; Kotsakiozi et al., 

2012). 

11..44..  ΤΤαα  υυππόό  μμεελλέέττηη  γγέέννηη  χχεερρσσααίίωωνν  σσααλλιιγγκκααρριιώώνν  

Τα γένη Helicigona (Férussac, 1821) και Campylaea (Beck, 1837) ανήκουν 

στην οικογένεια Helicidae και στην υποοικογένεια Ariantinae. Αν και δεν διαφέρουν 

ιδιαίτερα ως προς το κέλυφος, τα  δυο αυτά γένη μπορούν να διαχωριστούν με βάση 

το αναπαραγωγικό τους σύστημα. Το γένος Helicigona έχει δυο μονούς μη 

διαχωρισμένους βλεννογόνους αδένες, ενώ το γένος Campylaea έχει δυο διπλούς 

(Schileyko, 2006). Τα είδη τους ζουν σε ποικίλα ενδιαιτήματα, από ασβεστολιθικά 

βράχια και μακία βλάστηση έως κωνοφόρα δάση και αλπικά λιβάδια. Το γένος 

Helicigona περιορίζεται στην Ευρώπη, ενώ το γένος Campylaea συναντάται στην 

κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στη βόρεια Αλγερία (Schileyko, 

2006). Ο Πίνακας 1 περιέχει τα είδη των υπό εξέταση γενών, καθώς και την ευρύτερη 

κατανομή τους στο χώρο της Ελλάδας σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ.). Στις Εικόνες 1 & 2 απεικονίζονται 

στον χάρτη οι παραπάνω κατανομές.  
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Πίνακας 1.  Τα είδη των υπό εξέταση γενών και η ευρύτερη κατανομή τους στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Μ.Φ.Ι.Κ. 

Είδος Ευρύτερη κατανομή στην Ελλάδα 

Campylaea albanograeca Κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα 

Campylaea argentellei Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα, δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος 

Campylaea hemonica Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα 

Campylaea krueperi Όρη Ταΰγετος και Παναχαϊκό 

Campylaea phocaea Όρη Γκιώνα, Βαρδούσια και Βελούχι 

Campylaea reischuetzi Φαράγγι Βίκου 

Campylaea subzonata Βορειοδυτική Ελλάδα, Αχαΐα και νησιά Ιονίου 

Campylaea trizona Βόρεια Ελλάδα και βόρεια κεντρική Ελλάδα 

Helicigona amorgia Νάξος και Αμοργός 

Helicigona arcadica Σύρος 

Helicigona bacchica Κυκλάδες 

Helicigona cyclolabris Σκύρος και Ίμβρος 

Helicigona euboeae Εύβοια, Πιπέρι (βραχονησίδα) και Χαλκιδική 

Helicigona fuchsiana Αστυπάλαια και Σύρνα 

Helicigona heldreichi Αττική 

Helicigona hymetti Ανατολική Πελοπόννησος και Αττική 

Helicigona melpomene Σίφνος, Φολέγανδρος και Ανάφη 

Helicigona nympha Σάμος, Ικαρία και Πάτμος 

Helicigona polyhymnia Δονούσα (βραχονησίδα) 

Helicigona posthuma Άνδρος και Τήνος 

Helicigona sattmanni Ήπειρος 

Helicigona sphaeriostoma Κεντρική Ελλάδα 

Helicigona valkanovi Θάσος 

Helicigona vikosensis Φαράγγι Βίκου 
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Εικόνα 1. Οι κατανομές των ειδών του γένους Campylaea σύμφωνα με τη βάση 

δεδομένων του Μ.Φ.Ι.Κ.. Η αντιστοιχία χρώματος-είδους είναι η εξής: subzonata, 

argentellei, trizona, phocaea, krueperi, hemonica, albanograeca και reischuetzi. 

11..55..  ΠΠααλλααιιοογγεεωωγγρρααφφίίαα  ττοουυ  εελλλλααδδιικκοούύ  χχώώρροουυ  κκααιι  ττοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ  

ππεελλάάγγοουυςς  

Η σημερινή γεωμορφολογική κατάσταση του Αιγαίου, όπου λέγοντας Αιγαίο 

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

γύρω ηπειρωτικές περιοχές που λόγω της εγγύτητάς τους έχουν επηρεάσει τη μορφή 

του, είναι το αποτέλεσμα τριών κυρίως παραμέτρων: α) του τεκτονισμού, β) της 

ηφαιστειακής δραστηριότητας και γ) του ευστατισμού (Πουλακάκης, 2005). 

Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ελλαδικού χώρου και του χώρου του 

Αιγαίου κατά τη διάρκεια του ανώτερου Τριτογενούς και του Τεταρτογενούς (από 17 

εκατ. χρόνια έως πριν από 40.000 χρόνια) μπορεί να περιγραφεί από μια σειρά 

παλαιογεωγραφικών χαρτών (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 2. Οι κατανομές των ειδών του γένους Campylaea σύμφωνα με τη βάση 

δεδομένων του Μ.Φ.Ι.Κ.. Η αντιστοιχία χρώματος-είδους είναι η εξής: sphaeriostoma, 

hhhyyymmmeeettt ttt iii , bacchica, posthuma, nympha, fuchsiana, cyclolabris, arcadica, mmmeeelllpppooommmeeennneee , 

polyhymnia, amorgia, heldreichi, euboeae, sattmanni, vikosensis και valkanovi. 

Συνοπτικά, η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ελλαδικού χώρου και του χώρου 

του Αιγαίου χωρίζεται σε πέντε κύριες φάσεις: 

 Στην πρώτη φάση (23 - 12 εκ. χρόνια), ο χώρος του σημερινού Αιγαίου, των 

Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας αποτελούσαν ενιαία ηπειρωτική περιοχή, το 

νοτιότερο τμήμα της οποίας ονομάζεται Αιγαιίδα. Το κλίμα ήταν υποτροπικό. 

 Στη δεύτερη φάση (12 - 5,5 εκ. χρόνια) είχαμε έντονη διάρρηξη της Αιγαιίδας 

με την εισχώρηση της θάλασσας, σχηματίζοντας το φράγμα του Αιγαίου 

(Creutzburg, 1963; Dermitzakis and Papanikolaou, 1981). Το κλίμα 

εξακολουθούσε να είναι υποτροπικό. Να σημειωθεί πως στα 5,96-5,33 εκ. 
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χρόνια συνέβη η κρίση της αλατότητας του Μεσσηνίου (Krijgsman et al., 

1999; Krijgsman et al., 2010). 

 Στην τρίτη φάση (5,5 - 2 εκ. χρόνια) το φράγμα του Αιγαίου εξακολουθεί να 

επεκτείνεται ενώ παράλληλα το Αιγαίο κατακερματίζεται σε πολυάριθμα 

νησιά. Κλιματικά έχουμε μείωση βροχοπτώσεων.  

 Στην τέταρτη φάση (2 εκ. χρόνια – 15.000 χρόνια) γίνονται αλλαγές στη 

στάθμη της θάλασσας, καθώς και έντονες κλιματικές αλλαγές. Το κλίμα 

σταδιακά μετατρέπεται σε μεσογειακό. 

 Στην πέμπτη και τελευταία φάση (15.000 χρόνια έως σήμερα) παρατηρείται 

επίκληση της θάλασσας και κάλυψη παράκτιων περιοχών, ενώ έντονη είναι 

και η επίδραση του ανθρώπου. Το κλίμα έχει γίνει τυπικό μεσογειακό. 

 

Εικόνα 3. Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ελλαδικού χώρου και του χώρου του 

Αιγαίου από το ανώτερο Βουρδιγάλιο – Λάγγιο (17 εκ. χρόνια πριν) έως το ανώτερο 

Πλειστόκαινο (40.000 χρόνια πριν από σήμερα), βάσει των Creutzburg (1963), 

Dermitzakis and Papanikolaou (1981) και Dermitzakis (1989, 1990). 
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11..66..  ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  δδιιααττρριιββήήςς  

Ο ευρύτερος στόχος αυτής της διατριβής είναι η επίλυση των φυλογενετικών 

ερωτημάτων και η αποσαφήνιση των φυλογενετικών διεργασιών που έχουν οδηγήσει 

στη σημερινή ταξινομική κατάσταση και βιογεωγραφική κατανομή των σαλιγκαριών 

των γενών Helicigona και Campylaea στο χώρο της Ελλάδας. Συνολικά εξετάζονται 

για πρώτη φορά οι φυλογενετικές σχέσεις 14 ειδών που ανήκουν στα γένη Helicigona 

και Campylaea στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα αναζητούνται οι μεταξύ τους 

σχέσεις ώστε να ελεγχθεί μέσω της φυλογένεσης η υπάρχουσα ταξινομική τους 

κατάσταση, να εξηγηθεί η σύγχρονη κατανομή τους στο χώρο της Ελλάδας και σε 

συνδυασμό με τη σχετικά καλή γνώση της παλαιογεωγραφίας του ελληνικού χώρου 

και της εφαρμογής ενός εξελικτικού ρολογιού να ανασυσταθεί μια πιθανή εξελικτική 

ιστορία για τα συγκεκριμένα είδη. 
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22..  ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΙΙ  

22..11  ΣΣυυλλλλοογγήή  δδεειιγγμμάάττωωνν  

Η συλλογή των δειγμάτων και η επιλογή των εξεταζόμενων πληθυσμών 

βασίστηκε καθαρά στην προσπάθεια κάλυψης, με όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο 

τρόπο, της κατανομής των μελετώμενων ειδών. Σκοπός της προσπάθειας αυτής ήταν 

να αποφευχθεί η πιθανή απώλεια κάποιου ή κάποιων απλοτύπων, κάτι που μπορεί να 

οδηγούσε σε παραπλανητικά ή λανθασμένα συμπεράσματα, αφού η αντιπροσώπευση 

της γενετικής ποικιλότητας των ειδών, τόσο σε ένδο- όσο και σε δια-πληθυσμιακό 

επίπεδο θα ήταν ανεπαρκής. Το σύνολο των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη, βρίσκονται αποθηκευμένα στις συλλογές του Μ.Φ.Ι.Κ. και αφορούν 

δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνητικών αποστολών των 

ερευνητών του Μουσείου. Πέραν των παραπάνω, στις αναλύσεις της παρούσας 

διατριβής συμπεριλήφθηκαν και ορισμένα δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν από 

άλλους ερευνητές και κατατέθηκαν στις συλλογές του Μ.Φ.Ι.Κ., όπως ένα δείγμα από 

το φαράγγι του Βίκου που συλλέχθηκε από τον Δρ. Κ. Τριάντη και ένα άλλο από το 

όρος Παναχαϊκό που συλλέχθηκε από τον Δρ. Σ. Γκιώκα. 

Το σύνολο των δειγμάτων για τα οποία έγινε απομόνωση DNA, με 

πληροφορίες για τον κωδικό της περιοχής, την περιοχή, την ημερομηνία συλλογής 

τους και το εάν τελικά χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις εμφανίζονται στον Πίνακα 

Π1 του παραρτήματος. 

Στη διαδικασία στοίχισης των αλληλουχιών και στις φυλογενετικές αναλύσεις 

χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες ως εξωομάδες από τη βάση γενετικών δεδομένων 

(GenBank) του διαδικτύου N.C.B.I. (National Center of Biotechnology Information) 

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

22..22  ΠΠεειιρρααμμααττιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του 

Μ.Φ.Ι.Κ., ελήφθησαν όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις, τόσο για την ασφάλεια του 

ερευνητή, όσο και για την αποφυγή μολύνσεων των δειγμάτων. Η τυπική διαδικασία 

που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει, συνοπτικά, τα ακόλουθα στάδια: 

i. Εξαγωγή ολικού γενωμικού υλικού. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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ii. Πολλαπλασιασμός τμήματος του επιθυμητού γονιδίου μέσω της τεχνικής της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). 

iii. Καθαρισμός του προϊόντος της PCR. 

iv. Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (Sequencing) σε 

αυτοματοποιημένη συσκευή προσδιορισμού νουκλεοτιδικών αλληλουχιών. 

22..22..11  ΕΕξξααγγωωγγήή  οολλιικκοούύ  γγοοννιιδδιιώώμμααττοοςς  

Για την εξαγωγή του ολικού γενωμικού DNA από τα χερσαία σαλιγκάρια 

χρησιμοποιήθηκε το ειδικό πρωτόκολλο εξαγωγής DNA CTAB, το οποίο έχει το 

πλεονέκτημα της απομάκρυνσης των μουκοπολυσακχαριτών που βρίσκονται στη 

βλέννα των σαλιγκαριών και αποτελούν αναστολείς ενζύμων. Να σημειωθεί ότι πριν 

την έναρξη του πρωτοκόλλου προηγείται πλύση του ιστού (κομμάτι από τον πόδα του 

σαλιγκαριού) με διάλυμα Tris-Hcl 10mM για μία με δύο ημέρες, ώστε να ξεπλυθεί ο 

ιστός από το διάλυμα συντήρησης και από άλλες πιθανές ακαθαρσίες. Βάσει του 

πρωτοκόλλου εξαγωγής DNA CTAB, αρχικά γίνεται πέψη του ιστού σε διάλυμα 

εξαγωγής με πρωτεϊνάση Κ, στη συνέχεια το DNA εξάγεται με καθαρισμό μέσω 

χλωροφόρμιου και τελικά κατακρημνίζεται είτε με ισοπροπανόλη είτε με απόλυτη 

αιθανόλη. 

Η απόδοση της εξαγωγής DNA ελέγχεται χρησιμοποιώντας 3μl από το προϊόν 

της εξαγωγής για ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1% σε διάλυμα TΑE 1Χ, 

που περιέχει 7μl βρωμιούχο αιθίδιο (1g/dl). Η ηλεκτροφόρηση διαρκεί 50min σε 

τάση 90Volt. Από τη φωτογραφία που λαμβάνεται με έκθεση του πηκτώματος σε 

υπεριώδες φως, εκτιμάται η ποσότητα και η ποιότητα του εξαγόμενου DNA (Εικόνα 

4). Ανεξάρτητα από την κατάσταση του DNA όλα τα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν 

στις επόμενες φάσεις της πειραματικής πορείας. 
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Εικόνα 4. Φωτογραφία εξαγωγής ολικού DNA από χερσαία σαλιγκάρια της παρούσας 

εργασίας με χρήση του πρωτοκόλλου CTAB μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα 

αγαρόζης και έκθεση σε υπεριώδες φως. 

 

22..22..22  ΠΠοολλλλααππλλαασσιιαασσμμόόςς  ττωωνν  γγοοννιιδδίίωωνν  σσττόόχχωωνν  μμέέσσωω  ττηηςς  PPCCRR  

Οι γενετικοί δείκτες που επιλέχθηκαν για τη διερεύνηση των φυλογενετικών 

σχέσεων των γενών Campylaea και Helicigona ήταν το μιτοχονδριακό γονίδιο της 

μεγάλης ριβοσωμικής υπομονάδας (16S rRNA) και το μιτοχονδριακό γονίδιο που 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη της κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι (COI). Η επιλογή των 

δεικτών δεν έγινε τυχαία. Οι προϋποθέσεις επιλογής ήταν οι δείκτες να είναι ευρέως 

χρησιμοποιούμενοι και ο ένας (COI) να εξελίσσεται πιο γρήγορα από τον άλλο (16S 

rRNA) με σκοπό την ανασύσταση των φυλογενετικών σχέσεων που προκύπτουν από 

την πρόσφατη διαφοροποίηση όσο και την επίλυση πιο βαθιών φυλογενέσεων. 

Προκειμένου να πολλαπλασιαστεί το συγκεκριμένο γονίδιο χρησιμοποιήθηκε 

η μέθοδος της PCR, μια ενζυμική μέθοδος ενίσχυσης συγκεκριμένης ακολουθίας 

DNA, in vitro. Με τη διαδικασία αυτή είναι δυνατό, μέσα σε λίγες ώρες, να 

δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός αντιγράφων της επιθυμητής αλληλουχίας 

DNA, με τη χρησιμοποίηση ειδικών ολιγουνουκλεοτιδικών εκκινητών (primers) και 

της ειδικής, ανθεκτικής σε υψηλές θερμοκρασίες, πολυμεράσης του DNA (Taq DNA 

polymerase). Οι δύο εκκινητές υβριδίζονται σε συμπληρωματικές θέσεις των δυο 

αλυσίδων στα άκρα, του υπό ενίσχυση τμήματος DNA. 

Για τον πολλαπλασιασμό κάθε γενετικού τόπου χρησιμοποιήθηκαν δύο 

ζευγάρια εκκινητών. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο ζευγάρι ήταν ένα ζευγάρι 



~ 21 ~ 

 

καθολικών εκκινητών (universal primers), που πολλαπλασιάζουν το συγκεκριμένο 

γονίδιο σε ένα μεγάλο εύρος ζωικών ομάδων, ενώ το δεύτερο ήταν ένα ζευγάρι 

ειδικών για χερσαία σαλιγκάρια εκκινητών (specific primers). Στην περίπτωση του 

COI, οι ειδικοί εκκινητές σχεδιάστηκαν από τον γράφοντα ώστε να είναι ειδικοί για 

το γένη Campylaea και Helicigona, ενώ για το γονίδιο 16S rRNA οι ειδικοί εκκινητές 

βρέθηκαν στη βιβλιογραφία (Πίνακας 2). Ο σχεδιασμός των ειδικών εκκινητών δεν 

έγινε τυχαία. Καταρχάς βασίστηκε σε αλληλουχίες που παράχθηκαν από τους 

γενικούς εκκινητές και σκοπός του ήταν να πολλαπλασιάζουν μικρότερο κομμάτι από 

το προϊόν των γενικών εκκινητών, ώστε να μπορεί το προϊόν του πρώτου εκκινητή να 

λειτουργήσει ως μήτρα για τους ειδικούς εκκινητές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα 

«δύσκολα» δείγματα, αφού όπως διαπιστώθηκε ο άμεσος πολλαπλασιασμός ενός 

μεγάλου τεμαχίου DNA ήταν πρακτικά αδύνατος. Πρόκειται για διαδικασία που 

εφαρμόζεται ευρύτατα στο χώρο του «αρχαίου» DNA, όπου το γενετικό υλικό είναι 

εξ αρχής πολύ λίγο και σπασμένο σε μικρά κομμάτια. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 

εφαρμογή αυτής της τεχνικής, που είναι γνωστή ως «nested PCR», το προϊόν της 

εξαγωγής από τον ιστό χρησιμοποιείται ως μήτρα για τον πολλαπλασιασμό ενός 

τεμαχίου DNA χρησιμοποιώντας κάποιο ζευγάρι γενικών εκκινητών, και στη 

συνέχεια το προϊόν αυτής της PCR χρησιμοποιούνταν ως μήτρα για το 

πολλαπλασιασμό ενός μικρότερου τεμαχίου, με ειδικούς εκκινητές, οι οποίοι 

υβριδοποιούνται πιο εσωτερικά από τη θέση που υβριδοποιούνται οι γενικοί 

εκκινητές (Poulakakis et al., 2002). Οι αλληλουχίες των εκκινητών, το μέγεθος του 

προϊόντος που παράγουν και οι βιβλιογραφικές αναφορές για τους ήδη 

σχεδιασμένους εκκινητές δίνονται στον Πίνακα 2, ενώ οι συνθήκες της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) που χρησιμοποιήθηκαν για τον πολλαπλασιασμό 

των γονιδίων, δίνονται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 2. Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν και οι πληροφορίες 

σχετικά με το μέγεθος των προϊόντων που παράγουν και τη βιβλιογραφική αναφορά. 

Γονίδιο 
Όνομα 

Εκκινητή 
Αλληλουχία Εκκινητή 

Μέγεθος 

Προϊόντος 

Βιβλιογραφι

κή Αναφορά 

16S 

rRNA 

16S-1 5’- CGACTGTTTA(AT)CAAAAACAT -3’ 

~420bp 
(Hatzoglou et 

al., 1995) 
16S-2 5’- GGTCTGAACTCAGATCATGT -3’ 

PYR16SFOR 5’- GCCTTAATCCAACATCGAGGT -3’ 

~320bp 
(Kornilios et 

al., 2009) 
PYR16SREV1 5’- GCCGCAGTACATTGACTGTGC -3’ 

COI 

LCO1490 
5’- GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 

-3’ 

~470bp 
(Simon et al., 

1994) 

HCO2198 

5’- 

TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA -

3’ 

Hgona_FCOI 5’- TAATTGGHGGKTTTGGWAATTG -3’ 

~350bp 
Παρούσα 

Εργασία 
Hgona_RCOI 5’- GTRTTAAAATTTCGATCYG -3’ 

Πίνακας 3. Οι συνθήκες της αντίδρασης PCR που εφαρμόσθηκαν για τον 

πολλαπλασιασμό του γονιδίου στόχου. 

Όνομα ζεύγους 

εκκινητών 

Συνθήκες 
Συγκέντρωση 

MgCl2 

(mM) 
Στάδιο 

Θερμοκρασία 

(°C) 

Χρόνος 

(min) 

Αριθμός 

επαναλήψεων 

16S-1 & 16S-2 

Αποδιάταξη 94 1 

 

35 

 

3 

Υβριδοποίηση 52,9 1 

Επιμήκυνση 72 1 

PYR16SFOR & 

PYR16SREV1 

Αποδιάταξη 94 1 

 

35 

 

3 

Υβριδοποίηση 47 1 

Επιμήκυνση 72 1 

LCO1490 & 

HCO2198 

Αποδιάταξη 94 1 

 

35 

 

3 

Υβριδοποίηση 42 1 

Επιμήκυνση 72 1 

Hgona_FCOI & 

Hgona_RCOI 

Αποδιάταξη 94 1 

35 3 Υβριδοποίηση 48,6 1 

Επιμήκυνση 72 1 
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Η απόδοση της αντίδρασης PCR ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας 1μl από το 

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

της εξαγωγής (ίδιες συγκεντρώσεις, χρόνος και τάση). Από τη λήψη της φωτογραφίας 

με έκθεση του πηκτώματος σε υπεριώδες φως (Εικόνα 5), μπορεί να εκτιμηθεί αν η 

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

ποσότητά του και κατά πόσο το προϊόν είναι ποιοτικά και ποσοτικά ικανό για να 

χρησιμοποιηθεί στα επόμενα βήματα της πειραματικής πορείας. 

 

Εικόνα 5. Φωτογραφία αντίδρασης PCR της παρούσας εργασίας μετά από 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης και έκθεση σε υπεριώδες φως. 

22..22..33  ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ττηηςς  PPCCRR  

Προκειμένου το προϊόν της PCR να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν από αυτά τα 

υπολείμματα των εκκινητών, των νουκλεοτιδίων (dNTP’s) και της πολυμεράσης. Ο 

καθαρισμός των προϊόντων της PCR έγινε βάσει τυπικού πρωτοκόλλου που περιέχει 

Ammonium Acetate. 

Η απόδοση του καθαρισμού γίνεται με νέα ηλεκτροφόρηση, πανομοιότυπη με 

αυτή της αντίδρασης PCR, με τη μόνη διαφορά πως σε αυτή χρησιμοποιούταν και 

ένας βαθμονομημένος μάρτυρας, ώστε να γίνεται πιο ακριβής ποσοτικοποίηση του 

τελικού προϊόντος της PCR (Εικόνα 6). Σε όσες περιπτώσεις το προϊόν δεν ήταν 

καθαρό (εμφάνιση smear), πραγματοποιούνταν ηλεκτροφόρηση όλης της ποσότητας 

της PCR, κόψιμο της αντίστοιχης ζώνης από το πήκτωμα αγαρόζης και καθαρισμός 

του προϊόντος σύμφωνα με ένα ειδικό πρωτόκολλο που προτείνεται από τους 
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κατασκευαστές του kit καθαρισμού PCR, Nucleospin Extract II για καθαρισμό της 

PCR από πήκτωμα αγαρόζης. 

 

Εικόνα 6. Φωτογραφία καθαρισμού του προϊόντος PCR της παρούσας εργασίας, μετά 

από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης και έκθεση σε υπεριώδες φως. Αριστερά 

διακρίνεται ο μάρτυρας. 

22..22..44  ΠΠρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττηηςς  ααλλλληηλλοουυχχίίααςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  PPCCRR  

((SSeeqquueenncciinngg))  

Ο προσδιορισμός των αλληλουχιών έγινε σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

προσδιορισμού νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (377 DNA SEQUENCER της ABI 

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

διαδικασία γνωστή ως “cycle sequencing” το προϊόν της PCR υπόκειται σε μια 

παραλλαγή της αντίδρασης PCR με χρήση εξειδικευμένης Taq πολυμεράσης (Big 

Dye), χρωματισμένων νουκλεοτιδίων και των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

αντίδραση της PCR. Με τη διαδικασία αυτή συντίθεται νέα αλληλουχία από 

σημασμένα νουκλεοτίδια, που μπορεί να αναγνωρίσει η συσκευή αλληλούχισης, μετά 

την ηλεκτροφόρηση του προϊόντος σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 
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22..33  ΣΣττοοίίχχιισσηη  ττωωνν  ααλλλληηλλοουυχχιιώώνν  ((AAlliiggnnmmeenntt))  

Μετά τη διαδικασία του προσδιορισμού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, 

γίνεται η αποκωδικοποίηση των χρωματογραφημάτων σε αρχεία νουκλεοτιδικών 

αλληλουχιών, τα οποία με τη σειρά τους τα επεξεργαζόμαστε με ειδικά προγράμματα 

λογισμικού προκειμένου να κάνουμε τη στοίχισή τους (alignment). Η στοίχιση 

αποσκοπεί στον προσδιορισμό των ομολόγων θέσεων των αλληλουχιών, αφού με 

βάση τις διαφορές σε αυτές τις θέσεις υπολογίζονται οι εξελικτικές σχέσεις των υπό 

μελέτη αλληλουχιών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό 

πρόγραμμα MAFFT (v. 6; Katoh and Toh, 2008). Οι διορθώσεις, όπου ήταν 

απαραίτητες, έγιναν με το «μάτι», ενώ οι περιοχές που ήταν δύσκολο να 

ευθυγραμμιστούν δε χρησιμοποιήθηκαν στις επόμενες αναλύσεις. 

22..44  ΦΦυυλλοογγεεννεεττιικκέέςς  ααννααλλύύσσεειιςς  

Οι γενετικές αποστάσεις (ανά ζεύγη) των αλληλουχιών εκτιμήθηκαν τόσο για 

κάθε γονίδιο χωριστά, όσο και για το συνδυασμό των δύο γονίδιων.  Η εκτίμηση 

έγινε με βάση το μοντέλο Tamura-Nei (Tamura and Nei, 1993), με τη βοήθεια του 

προγράμματος MEGA (v.5; Tamura et al., 2011). 

22..55  ΕΕππιιλλοογγήή  ττοουυ  κκααττααλλλληηλλόόττεερροουυ  μμοοννττέέλλοουυ  εεξξέέλλιιξξηηςς  

Για την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου εξέλιξης (νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης) εφαρμόστηκε η δοκιμασία του κριτηρίου της ελάχιστης 

πληροφορίας (Akaike Information Criterion, AIC; Akaike, 1974) με τη βοήθεια του 

υπολογιστικού προγράμματος jModelTest (v. 0.1.1; Posada, 2008) και του PAUP* 

(v.4.0b10; Swofford, 2002), το οποίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 88 

διαφορετικά μοντέλα αυτό που ταιριάζει καλύτερα με το αντίστοιχο σύνολο των 

αλληλουχιών. 

22..66  ΜΜέέθθοοδδοοιι  φφυυλλοογγεεννεεττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  κκααιι  σσττααττιισσττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  

ππααρρααγγόόμμεεννωωνν  δδέέννττρρωωνν  

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τέσσερις διαφορετικές 

μεθόδους φυλογενετικών αναλύσεων: 
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 Σύνδεση Γειτόνων (Neighbor-Joining/NJ) (Saitou and Nei, 1987), 

 Μέγιστης Φειδωλότητας (Maximum Parsimony/MP)  

 Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood/ML) και 

 Μπεϋζιανή Συμπερισματολογία (Bayesian Inference/BI) 

Η NJ ανάλυση, που στηρίζεται σε εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων 

μεταξύ των ατόμων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ρυθμούς νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα MEGA. Η μέθοδος bootstrap 

(Felsenstein, 1985) εφαρμόσθηκε για τη στατιστική υποστήριξη των κλάδων του 

παραγόμενου φυλογενετικού δέντρου (1000 ψευδοεπαναλήψεις bootstrap). 

Η MP ανάλυση εφαρμόσθηκε με το πρόγραμμα PAUP* μέσω του ευρετικού 

αλγορίθμου (heuristic search) και της αναδιευθέτησης κλάδων TBR. Η μέθοδος 

bootstrap εφαρμόσθηκε για τη στατιστική υποστήριξη των κλάδων του παραγόμενου 

φυλογενετικού δέντρου (1000 ψευδοεπαναλήψεις bootstrap).  

Η ML ανάλυση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με το πρόγραμμα RAxML 

Blackbox (Stamatakis, 2006). Η μέθοδος bootstrap εφαρμόσθηκε για τη στατιστική 

υποστήριξη των κλάδων του παραγόμενου φυλογενετικού δέντρου (1000 

ψευδοεπαναλήψεις bootstrap). 

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

and Huelsenbeck, 2003) με τέσσερα τρεξίματα (runs) και οκτώ ανεξάρτητες αλυσίδες 

(chains) για κάθε τρέξιμο και με 10
7
 γενεές (generations) σε κάθε αλυσίδα. Οι πρώτες 

10.000 απορρίφθηκαν όπως προτάθηκε από το πρόγραμμα Tracer (v. 1.5; Rambaut 

and Drummond, 2008) που είναι το διάστημα μέχρι να σταθεροποιηθεί η τιμή της 

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

τη διαδικασία της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε πλήρης εκτίμηση των παραμέτρων. 

Τέλος, οι τιμές των εκ των υστέρων πιθανοτήτων (posterior probabilities) της ΒΙ 

ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική υποστήριξη του φυλογενετικού 

δέντρου (Huelsenbeck and Ronquist, 2001). 

Ως εξωομάδες στις φυλογενετικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες 

των γονιδίων 16S rRNA και COI, τόσο από άλλα γένη της οικογένειας Helicidae όσο 

και από άλλες οικογένειες. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα είδη που 

χρησιμοποιήθηκαν ως εξωομάδες και ο κωδικός πρόσβασης της κάθε αλληλουχίας 

στη βάση δεδομένων NCBI.  
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Πίνακας 4. Tα είδη που χρησιμοποιήθηκαν ως εξωομάδες και ο κωδικός πρόσβασης της 

κάθε αλληλουχίας στη βάση δεδομένων NCBI. 

Είδος 
Κωδικός Πρόσβασης 

16S COI 

Albinaria coerulea DQ665352 AY438419 

Cantareus aspersus HM147181 JN701926 

Eobania vermiculata JF277388 GU598216 

Iberus gualtieranus DQ822123 AY928579 

Theba pisana AY741415 HM034602 

Zonites casius EF568984 - 

Zonites casius EF568985 - 

Zonites casius EF568986 - 

Zonites casius EF568987 - 

Zonites festai EF568978 - 

Zonites festai EF568979 - 

 

22..77  ΧΧρροοννοοφφυυλλοογγεεννεεττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  

Η χρονοφυλογενετική ανάλυση πραγματοποιήθηκε για την εκτίμηση του 

χρόνου απόκλισης μεταξύ συγγενικών εξελικτικών γραμμών εφόσον γνωρίζουμε πότε 

συνέβη κάποιο παλαιογεωγραφικό γεγονός ή και το ρυθμό διαφοροποίησης 

(εξέλιξης) του κάθε γονιδίου. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

BEAST (v.1.7.2; Drummond and Rambaut, 2007). Το σύνολο των δεδομένων 

χωρίστηκε στα επί μέρους γονίδια και η ανάλυση έτρεξε για 75*10
6
 γενεές 

(generations) συλλέγοντας ένα δέντρο κάθε 1000 επαναλήψεις και αποβάλλοντας το 

10% αυτών ως ασταθείς. Τα μοντέλα και οι εκ των προτέρων παράμετροι ήταν 

(αλλιώς ό,τι έχει εξ ορισμού το πρόγραμμα): COI - GTR+G; 16S rRNA - GTR+G; 

Strict Clock (estimate); Yule process of speciation; random starting tree).  

Για όλες τις αναλύσεις που έγιναν στο BEAST, τα αποτελέσματα αναλύθηκαν 

στο Tracer ώστε να εκτιμηθεί η σύγκλιση και τα αποτελεσματικά μεγέθη δείγματος 

(effective sample sizes, ESSs) για όλες τις παραμέτρους. Το τελικό δέντρο (δέντρο με 
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χρόνους απόσχισης και 95% επίπεδο εμπιστοσύνης) εκτιμήθηκε στο TreeAnnotator 

v.1.7.2. Το δέντρο οπτικοποιήθηκε με το FigTree (v1.3.1; Rambaut, 2006-2009). 

Η απουσία εσωτερικών ή/και εξωτερικών κόμβων που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως σημεία βαθμονόμησης, καθώς και η απουσία ενός 

συγκεκριμένου ρυθμού διαφοροποίησης για κάθε ένα από τα μελετούμενα γονίδια 

μας οδήγησε στην εφαρμογή μιας παρόμοιας στρατηγικής, όπως αυτής που 

χρησιμοποιήθηκε από τους Kotsakiozi et al. (2012) και τη χρήση 11 διαφορετικών 

συνδυασμών ρυθμών εξέλιξης και επιλογή του βέλτιστου μέσω του ελέγχου Bayes 

Factor. Αν και η πλειονότητα των μελετών χρησιμοποιεί ως όριο του Bayes Factor 

[2ln(Bayes Factor)] το 10, η πιο αυστηρή Μπεϋζιανή τεχνική χρησιμοποιεί ως όριο το 

μηδέν, το οποίο είναι αντίστοιχο του να επιλεχθεί απλώς η στρατηγική (δηλαδή στην 

περίπτωσή μας ο ρυθμός) με την υψηλότερη οριακή πιθανοφάνεια (marginal 

likelihood) (Brown and Lemmon, 2007).  Οι εξελικτικοί ρυθμοί του μιτοχονδριακού 

DNA συχνά εκτιμώνται σε 2% απόκλιση δύο αλληλουχιών ανά εκατομμύρια έτη για 

τα ασπόνδυλα (Desalle et al., 1987) και από 0,5% (Ozawa and Okamoto, 1993) έως 

10% (Chiba, 1999) για τα γαστερόποδα, με παραδείγματα χερσαίων πνευμονοφόρων 

να εξελίσσονται με το μέγιστο αυτού του εύρους (Thomaz et al., 1996; Chiba, 1999; 

Hayashi and Chiba, 2000). 
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33..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Από το σύνολο των δειγμάτων που έγινε εξαγωγή DNA κάποια δεν 

χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. Ο λόγος σχετίζεται με το γεγονός 

ότι τα συγκεκριμένα δείγματα είναι πολύ παλιά και δεν έχουν συντηρηθεί σε 

βέλτιστες συνθήκες για διατήρηση γενετικού υλικού. Αυτό έχει σα συνέπεια την 

εξαγωγή ελλιπούς ποσότητας ή κακής ποιότητας (π.χ. κατακερματισμένο) DNA, με 

αποτέλεσμα να μη μπορεί να γίνει πολλαπλασιασμός του επιθυμητού γονιδίου ή να 

γίνεται κακής ποιότητας «διάβασμα» της αλληλουχίας από τον αυτοματοποιημένο 

αλληλουχητή.  Έτσι, από τα 80 δείγματα που αρχικά ήταν να συμπεριληφθούν στις 

αναλύσεις, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 24 είδη από 75 τοποθεσίες, τελικά 

χρησιμοποιήθηκαν 57 δείγματα που αντιστοιχούν σε 14 είδη από 56 τοποθεσίες. Να 

σημειωθεί ότι για όσα σαλιγκάρια δεν έγινε επιτυχημένη εξαγωγή DNA την πρώτη 

φορά, έγινε δεύτερη και τρίτη προσπάθεια εξαγωγής είτε από το ίδιο ακριβώς 

σαλιγκάρι, είτε από άλλο που ανήκε στον ίδιο πληθυσμό (τοποθεσία), καθώς και 

προσπάθεια εξαγωγής με άλλο πρωτόκολλο. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα από όλες τις 

επιπλέον προσπάθειες δεν ήταν ικανοποιητικό. 

33..11  ΤΤοο  γγοοννίίδδιιοο  1166SS  rrRRNNAA  

Ο προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA 

έγινε σε 57 δείγματα. Συνολικά, έγινε στοίχιση 457 ζευγών βάσεων. Από το σύνολο 

των νουκλεοτιδικών θέσεων οι 159 (34,8%) ήταν πολυμορφικές και οι 151 (33,0%) 

πληροφοριακές κάτω από το κριτήριο της φειδωλότητας, ενώ όταν 

συμπεριλαμβάνονται και οι εξωομάδες οι αντίστοιχες τιμές είναι 230 (50,3%) και 184 

(40,3%). Η ανάλυση των αλληλουχιών εμφάνισε 38 απλότυπους, 47 μαζί με τις 

εξωομάδες. Παρατηρήθηκαν μεταλλαγές προσθήκης και έλλειψης. Οι γενετικές 

αποστάσεις μεταξύ των αλληλουχιών του γονιδίου 16S rRNA που εκτιμήθηκαν με 

βάση το μοντέλο Tamura & Nei, κυμαίνονταν από 0,0% έως 48,0% με μέση τιμή 

24,7%, ενώ όταν συμπεριλαμβάνονται και οι εξωομάδες το ποσοστό έφτανε το 63,0% 

με μέση τιμή 29,3%. Τα ποσοστά γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των ειδών 

(σύμφωνα με την ισχύουσα ταξινομική) κυμαίνονταν από 2,8% έως 45,3% για το 

γένος Helicigona και από 7,9% έως 30,2% για το γένος Campylaea, ενώ μεταξύ των 

δύο γενών η γενετική απόσταση ήταν 31,8%. 
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Το μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που επιλέχθηκε βάσει του 

προγράμματος jModelTest και έδειχνε ότι ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα των 

αλληλουχιών του 16S rRNA ήταν το μοντέλο των TvM (-lnL=3931,4818) µε 

παράμετρο γάμμα (G) για τις μεταβλητές θέσεις α=0,2630 (TvM+G). Οι συχνότητες 

των νουκλεοτιδίων για τις μεταβλητές θέσεις είναι Α=0,3545, C=0,1137, G=0,1588 

και T=0,3730 και οι ρυθμοί υποκατάστασης μεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδίων 

είναι [A-C]=1,4791, [A-G]=5,3894, [A-T]=1,2050, [C-G]=0,1469, [C-T]=5,3894 και 

[G-T]=1,0000. 

33..22  ΤΤοο  γγοοννίίδδιιοο  CCOOII  

Ο προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου COI έγινε σε 

41 δείγματα. Συνολικά, έγινε στοίχιση 682 ζευγών βάσεων. Από το σύνολο των 

νουκλεοτιδικών θέσεων οι 227 (33,3%) ήταν πολυμορφικές και οι 204 (29,9%) 

πληροφοριακές κάτω από το κριτήριο της φειδωλότητας, ενώ όταν 

συμπεριλαμβάνονται και οι εξωομάδες οι αντίστοιχες τιμές είναι 278 (40,8%) και 234 

(34,3%). Η ανάλυση των αλληλουχιών εμφάνισε 33 απλότυπους, 39 μαζί με τις 

εξωομάδες. Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των αλληλουχιών του γονιδίου COI 

κυμαίνονταν από 0,0% έως 29,2% με μέση τιμή 19,4%, ενώ όταν 

συμπεριλαμβάνονται και οι εξωομάδες το ποσοστό έφτανε το 31,4% με μέση τιμή 

21,0%. Τα ποσοστά γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των ειδών (σύμφωνα με την 

ισχύουσα ταξινομική) κυμαίνονταν από 11,2% έως 25,4 για το γένος Helicigona και 

από 8,6% έως 23,4% για το γένος Campylaea, ενώ μεταξύ των δύο γενών η γενετική 

απόσταση ήταν 22,5%. 

Το μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που επιλέχθηκε βάσει του 

προγράμματος jModelTest και έδειχνε ότι ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα των 

αλληλουχιών του COI ήταν το μοντέλο των GTR (-lnL=5693,9624) µε παράμετρο 

γάμμα για τις μεταβλητές θέσεις α=0,1670 (GTR+G). Οι συχνότητες των 

νουκλεοτιδίων για τις μεταβλητές θέσεις είναι Α=0,2889, C=0,0957, G=0,1637 και 

T=0,4517 και οι ρυθμοί υποκατάστασης μεταξύ των διαφορετικών νουκλεοτιδίων 

είναι [A-C]=1,9133, [A-G]=16,5596, [A-T]=1,4738, [C-G]=8,1520, [C-T]=35,4306 

και [G-T]=1,0000. 
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33..33  ΣΣυυννδδυυαασσμμόόςς  ττωωνν  γγοοννιιδδίίωωνν  1166SS  rrRRNNAA  κκααιι  CCOOII  

Συνολικά έγινε στοίχιση 1139 ζευγών βάσεων. Από το σύνολο των 

νουκλεοτιδικών θέσεων οι 385 (33,8%) ήταν πολυμορφικές και οι 355 (31,2%) 

πληροφοριακές κάτω από το κριτήριο της φειδωλότητας, ενώ όταν 

συμπεριλαμβάνονται και οι εξωομάδες οι αντίστοιχες τιμές είναι 508 (44,6%) και 418 

(36,7%). Η ανάλυση των αλληλουχιών εμφάνισε 38 απλότυπους, 47 μαζί με τις 

εξωομάδες.  

33..33..11  ΓΓεεννεεττιικκέέςς  ααπποοσσττάάσσεειιςς  ττωωνν  σσυυννδδυυαασσμμέέννωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  

Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των αλληλουχιών κυμαίνονταν από 0,0%, 

όταν η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε άτομα του ίδιου ή κοντινών σχετικά πληθυσμών, 

έως 48,0%, όταν η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε άτομα μακρινών πληθυσμών. Όταν 

συμπεριλαμβάνονται και οι εξωομάδες το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 63,0%. Η 

μέση τιμή ήταν 23,4%, ενώ συμπεριλαμβάνοντας τις εξωομάδες η μέση τιμή έφτανε 

το 28,3%.  

Για λόγους απλότητας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, χωρίς όμως να 

χάνεται η δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχες μελέτες, θα παρουσιαστούν 

περιληπτικά α) οι αποστάσεις μεταξύ των υπό εξέταση ειδών των γενών Helicigona 

και Campylaea, βάσει της τρέχουσας συστηματικής κατάταξης αυτών (Πίνακας 5) 

και β) οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί βάσει των 

κύριων εξελικτικών κλάδων του φυλογενετικού δέντρου που προκύπτει από τις 

φυλογενετικές αναλύσεις της παρούσας εργασίας (Πίνακας 6).  

Τα ποσοστά γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των ειδών (σύμφωνα με την 

ισχύουσα ταξινομική) κυμαίνονταν από 3,3% έως 41,8 για το γένος Helicigona και 

από 8,3% έως 27,3% για το γένος Campylaea, ενώ μεταξύ των δύο γενών η γενετική 

απόσταση ήταν 29,9%. Η μικρότερη γενετική απόσταση σε επίπεδο ειδών 

παρατηρείται μεταξύ των ειδών H. fuchsiana και H. bacchica (3,3%), ενώ η 

μεγαλύτερη είναι μεταξύ των ειδών H. fuchsiana και H. hymetti (41,8%). Από τον 

Πίνακα 6 διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα δε συμβαδίζουν με την τρέχουσα 

ταξινομική κατάταξη των ειδών. Παρατηρούνται α) σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ειδών του ίδιου γένους, όπως παραπάνω μεταξύ H. fuchsiana και H. hymetti, β) πολύ 

μικρές διαφορές μεταξύ ειδών διαφορετικού γένους, όπως μεταξύ H. vikosensis και 
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C. phocaea (7,7%), και γ) σχετικά μεγάλες ενδοειδικές διαφοροποιήσεις, όπως εντός 

του είδους C. subzonata (11,2%). 

Πίνακας 5. Οι εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις μεταξύ των ειδών που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη με βάση το μοντέλο των Tamura & Nei για το 

σύνολο των δεδομένων των αλληλουχιών. Στη διαγώνιο οι τιμές αντιπροσωπεύουν την 

εντός των ειδών διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει του ίδιου μοντέλου 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. Οι παύλες στη διαγώνιο σημαίνουν ότι δε μπορεί να 

γίνει μέτρηση διαφοροποίησης εντός της ομάδας, επειδή η ομάδα αντιπροσωπεύεται 

από μία μόνο αλληλουχία. 

Είδη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. H .cyclolabris 6,6               

2. H. fuchsiana 12,8 0,6              

3. H. sphaeriostoma 7,5 11,9 4,2             

4. H. euboeae 9,4 12,6 7,1 -            

5. H. bacchica 11,4 3,3 10,7 10,1 -           

6. H. amorgia 11,0 3,7 10,5 11,0 2,8 4,8          

7. C. trizona 25,8 29,0 26,6 27,1 26,9 28,1 9,3         

8. C. subzonata 28,1 36,3 32,3 27,5 32,7 37,2 26,2 11,2        

9. C. hemonica 28,8 35,7 32,7 28,8 31,6 36,4 26,9 8,3 -       

10. C. phocaea 29,5 36,6 34,2 30,7 35,1 39,1 27,3 13,9 16,0 0,9      

11. C. argentellei 29,9 37,3 32,6 29,2 33,1 37,5 26,5 12,8 14,6 14,7 11,1     

12. C. krueperi 28,7 39,0 33,9 27,4 34,9 39,6 26,2 14,2 16,3 15,7 12,3 7,4    

13. H. vikosensis 29,2 37,6 33,7 30,4 33,3 37,8 25,5 15,8 17,1 7,7 15,0 16,0 -   

14. H. hymetti 30,6 41,8 36,1 31,3 37,4 40,1 27,5 13,2 16,0 15,1 11,2 11,6 14,7 -  

15. Εξωομάδες 37,0 42,9 41,3 40,0 46,1 49,7 36,3 39,2 39,1 39,9 40,5 37,7 41,0 40,7 (-) 
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Πίνακας 6. Οι εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις μεταξύ των ομάδων που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, βάσει των κύριων εξελικτικών κλάδων 

του φυλογενετικού δέντρου που προκύπτει από τις φυλογενετικές αναλύσεις της 

παρούσας εργασίας, με βάση το μοντέλο των Tamura & Nei για το σύνολο των 

δεδομένων των αλληλουχιών. Στη διαγώνιο οι τιμές αντιπροσωπεύουν την εντός 

των ομάδων διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει του ίδιου μοντέλου 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης. 

Είδη και περιοχές 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Helicigona  - Ανατολική 

Κεντρική Ελλάδα 
6,1          

2.  Helicigona - Κυκλάδες 11,5 2,7         

3.  C .trizona - Ανατολική 

Μακεδονία 
26,3 28,4 2,7        

4.  C. trizona - Δυτική 

Μακεδονία 
26,5 28,5 15,6 1,9       

5.  Campylaea - Βορειοδυτική 

Ελλάδα 
31,1 34,5 28,5 25,1 0,4      

6. C. phocaea & H. vikosensis 32,7 37,1 28,0 25,5 15,8 3,6     

7. Campylaea - Αχαΐα, 

Μεσσηνία, Αρκαδία 
32,5 38,8 27,0 25,7 17,0 15,7 7,1    

8. Campylaea - Αχαΐα & 

Ευρυτανία 
30,1 37,5 26,3 23,7 15,0 11,4 12,2 2,7   

9. Campylaea - Ταΰγετος 31,4 35,6 27,5 25,7 12,5 15,0 15,5 13,2 3,7  

10. Εξωομάδες 40,1 45,3 39,7 31,7 38,3 40,1 38,6 41,3 40,9 (-) 

 

33..44  ΦΦυυλλοογγεεννεεττιικκέέςς  ααννααλλύύσσεειιςς 

Η τοπολογία του φυλογενετικού δέντρου που προέκυψε από τις τέσσερις 

διαφορετικές αναλύσεις (NJ / MP / ML / BI) και τη χρονοφυλογενετική ανάλυση 

BEAST αν και δεν ήταν πανομοιότυπη, ήταν η ίδια όσον αφορά τις κύριες 

εξελικτικές γραμμές. Στην εικόνα 7 απεικονίζεται το φυλογενετικό δέντρο που 

προκύπτει από την ανάλυση ΒΙ με τη στατιστική υποστήριξη (εκ των υστέρων 

πιθανότητες - posterior probabilities) να φαίνεται σε κάθε βασικό κλάδο. Η 

στατιστική υποστήριξη (bootstrap) από τις υπόλοιπες αναλύσεις εμφανίζεται σε 
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ένθετο πίνακα μέσα στην εικόνα. Επιπλέον, οι Εικόνες 8, 9 και 10 δείχνουν τα 

επιμέρους κλαδιά των κύριων εξελικτικών γραμμών από το αρχικό ΒΙ δέντρο, με τη 

στατιστική υποστήριξη όλων των αναλύσεων να παρουσιάζεται δίπλα από κάθε 

μεγάλο κλάδο. Για χάριν ευκολίας εξαγωγής συμπερασμάτων δίπλα από τα επιμέρους 

δέντρα παρουσιάζεται σε χάρτη και η κατανομή των δειγμάτων του κάθε επιμέρους 

μεγάλου κλάδου. Η μη σταθμισμένη, όσον αφορά τους χαρακτήρες, ανάλυση MP των 

418 πληροφοριακών θέσεων (355 για την ενδοομάδα) έδωσε περισσότερα από 200 

εξίσου φειδωλά δέντρα, το μήκος των οποίων είναι 2070 εξελικτικά βήματα 

(ΗΙ=0,568, RI=0,777, CI=0,432, RC=0,336).  

Η ανάλυση ML είχε ως αποτέλεσμα ένα τελικό δέντρο με –lnL=10042,22 με 

τελικές παραμέτρους: α=0,230512, συχνότητες νουκλεοτιδίων Α=0,2831, C=0,1462, 

G=0,2073 και T=0,3634 και ρυθμούς υποκατάστασης [A-C]=1,4426, [A-

G]=7,778945, [A-T]=1,595495, [C-G]=0,979089, [C-T]=8,330221 και [G-T]=1,0000. 

Τέλος, η ανάλυση BI οδήγησε σε ίδιες τοπολογίες κατά τη διάρκεια των 4 

ανεξάρτητων εφαρμογών, αν και οι εκ των υστέρων πιθανότητες για κάποιους 

κόμβους ήταν ελάχιστα διαφορετικές. Η εικόνα απεικονίζει το δέντρο που αποτελεί 

το συναινετικό δέντρο (50% majority rule tree) των 9*10
4
 δέντρων που απέμειναν 

μετά την απόρριψη των πρώτων 10000 δέντρων, που είναι το διάστημα μέχρι να 

σταθεροποιηθεί η τιμή της πιθανότητας (-lnL). Η μέση τιμή των –lnL likelihood των 

δέντρων αυτών είναι 10026,552. 
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Εικόνα 7. Φυλογενετικό δέντρο που προκύπτει από την ανάλυση ΒΙ με τη στατιστική 

υποστήριξη (εκ των υστέρων πιθανότητες) να φαίνεται σε κάθε βασικό κλάδο. Η 

στατιστική υποστήριξη (bootstrap) από τις υπόλοιπες αναλύσεις εμφανίζεται σε ένθετο 

πίνακα μέσα στην εικόνα. 
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Εικόνα 8. Ο επιμέρους φυλογενετικός κλάδος της ομάδας Helicigona από το αρχικό ΒΙ 

δέντρο, με τη στατιστική υποστήριξη όλων των αναλύσεων να παρουσιάζεται δίπλα από 

κάθε μεγάλο κλάδο. Στο χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των δειγμάτων που 

περιέχονται στο δέντρο. 
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Εικόνα 9. Ο επιμέρους φυλογενετικός κλάδος της ομάδας Campylaea trizona από το 

αρχικό ΒΙ δέντρο, με τη στατιστική υποστήριξη όλων των αναλύσεων να παρουσιάζεται 

δίπλα από κάθε μεγάλο κλάδο. Στο χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των δειγμάτων 

που περιέχονται στο δέντρο. 



~ 38 ~ 

 

Εικόνα 10. Ο επιμέρους φυλογενετικός κλάδος της ομάδας Campylaea από το αρχικό ΒΙ 

δέντρο, με τη στατιστική υποστήριξη όλων των αναλύσεων να παρουσιάζεται δίπλα από 

κάθε μεγάλο κλάδο. Στο χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των δειγμάτων που 

περιέχονται στο δέντρο. 

33..55  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς  ττοοπποολλοογγίίααςς  ττοουυ  δδέέννττρροουυ  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όλες οι φυλογενετικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν συγκλίνουν σε μια κοινή τοπολογία, όσο αφορά τους κύριους 

εξελικτικούς κλάδους, η γενική περιγραφή της οποίας δίνεται παρακάτω. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της τοπολογίας (Εικόνα 7) όλων των δέντρων είναι: α) το γένος 

Helicigona εμφανίζεται παραφυλετικό, ενώ, σύμφωνα μόνο με την τοπολογία που 

προκύπτει από την ανάλυση ΒΙ, τόσο το γένος Campylaea, όσο και ολόκληρη η 

εσωτερική ομάδα είναι πολυφυλετικές ομάδες και β) διακρίνονται τρεις κύριες 

εξελικτικές γραμμές που αντιστοιχούν σε τρεις μεγάλες ομάδες ειδών γεωγραφικά 

απομονωμένες μεταξύ τους. 

Το γένος Helicigona δεν φαίνεται να είναι μονοφυλετικό (Εικόνα 7) διότι δυο 

εξελικτικές γραμμές του γένους σύμφωνα με την τρέχουσα ταξινομική (H. hymetti 

και H. vikosensis) τοποθετούνται μέσα σε δύο διαφορετικές ομάδες του δέντρου. 

Αυτό υποδεικνύει ότι το γένος είναι παραφυλετικό, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 
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με τους βασικούς κανόνες της συστηματικής που επιδιώκει τα γένη να συνιστούν 

μονοφυλετικές ομάδες. 

Ως εξωομάδες χρησιμοποιήθηκαν 12 τάξα. Πέντε από αυτά, ανήκουν στην 

οικογένεια Helicidae (Eobania vermiculata, Iberus gualtieranus, Theba pisana, Helix 

nucula & Cantareus aspersus). Σύμφωνα με την τοπολογία που προκύπτει από την 

ανάλυση ΒΙ, τα μέλη της οικογένειας Helicidae που συνιστούν την εξωομάδα 

σχηματίζουν έναν κλάδο ο οποίος τοποθετείται μέσα στην εσωτερική ομάδα και 

συγκεκριμένα μέσα στο γένος Campylaea, ανάμεσα στους δύο κύριους κλάδους που 

σχηματίζει το γένος. Αυτό υποδεικνύει ότι το γένος Campylaea είναι πολυφυλετικό, 

γεγονός που όπως προαναφέρθηκε έρχεται σε αντίθεση με τους βασικούς κανόνες της 

συστηματικής που επιδιώκει τα γένη να συνιστούν μονοφυλετικές ομάδες. 

Η πρώτη κύρια εξελικτική γραμμή (Εικόνα 8) του φυλογενετικού δέντρου, η 

οποία από εδώ και στο εξής θα ονομάζεται εξελικτική γραμμή ή ομάδα Helicigona, 

περιλαμβάνει τα είδη H. amorgia, H. bacchica, H. fucshiana, H. sphaeriostoma, H. 

euboeae και H. cyclolabris. Η στατιστική υποστήριξη της ομάδας αυτής είναι πολύ 

υψηλή (100/100/92/1,00/) (NJ/MP/ML/ΒΙ) και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης 

για τη μονοφυλετικότητά της. Η ομάδα περιέχει δύο επιμέρους κύριες εξελικτικές 

γραμμές με καλή στατιστική υποστήριξη. Η πρώτη περιέχει τα είδη H. amorgia, H. 

bacchica και H. fucshiana από τις Κυκλάδες (στατιστική υποστήριξη: 35/97/91/0,98), 

ενώ η δεύτερη αποτελείται από τα είδη H. sphaeriostoma, H. euboeae και H. 

cyclolabris από τις Σποράδες και την ανατολική κεντρική Ελλάδα (στατιστική 

υποστήριξη: 90/98/85/1,00). Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών της εκάστοτε επιμέρους 

ομάδας θα συζητηθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Η δεύτερη κύρια εξελικτική γραμμή (Εικόνα 9), η οποία από εδώ και στο εξής 

θα ονομάζεται εξελικτική γραμμή ή ομάδα C. trizona, περιλαμβάνει μονάχα τo είδος 

C. trizona. Όπως και πριν, η στατιστική υποστήριξη της ομάδας αυτής είναι πολύ 

υψηλή (75/92/96/1,00) και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για τη 

μονοφυλετικότητά της. Η ομάδα αυτή περιέχει δύο επιμέρους κύριες εξελικτικές 

γραμμές με καλή στατιστική υποστήριξη. Η πρώτη περιέχει άτομα από την ανατολική 

Μακεδονία και τη Θράκη (στατιστική υποστήριξη: 99/99/98/1,00), και η δεύτερη από 

τη δυτική Μακεδονία (στατιστική υποστήριξη: 100/100/98/1,00). 

Η τρίτη κύρια εξελικτική γραμμή (Εικόνα 10), η οποία από εδώ και στο εξής 

θα ονομάζεται εξελικτική γραμμή ή ομάδα Campylaea, περιλαμβάνει τα είδη C. 

hemonica, C. subzonata, C. krueperi, C. argentellei, C. phocaea, H. vikosensis και H. 
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hymetti. Η στατιστική υποστήριξη της ομάδας αυτής είναι πολύ υψηλή 

(100/99/92/1,00) και όπως στις προηγούμενες δυο περιπτώσεις δεν αφήνει περιθώρια 

αμφισβήτησης για τη μονοφυλετικότητά της. Η ομάδα Campylaea περιέχει πέντε 

επιμέρους κύριες εξελικτικές γραμμές με καλή στατιστική υποστήριξη. Η πρώτη 

περιέχει τα είδη C. hemonica και C. subzonata από την βορειοδυτική Ελλάδα 

(στατιστική υποστήριξη: 100/100/100/1,00). Η δεύτερη αποτελείται από τα είδη C. 

krueperi και C. argentellei (καθώς και από ένα ανήλικο άτομο για το οποίο δεν ήταν 

δυνατό να γίνει αναγνώριση σε επίπεδο είδους) από την περιοχή του Ταϋγέτου στην 

Πελοπόννησο (στατιστική υποστήριξη: 100/100/94/1,00). Η τρίτη αποτελείται από τα 

είδη C. phocaea και H. vikosensis από τα όρη Βαρδούσια, Γκιώνα και το φαράγγι του 

Βίκου (στατιστική υποστήριξη: 99/100/98/1,00). Η τέταρτη αποτελείται από τα είδη 

C. subzonata, C. krueperi, C. argentellei και H. hymetti από την Αχαΐα, την Αρκαδία 

και τη Μεσσηνία (στατιστική υποστήριξη: 99/97/74/0,99). Τέλος, η πέμπτη περιέχει 

τα είδη C. subzonata και C. argentellei από την Αχαΐα και την Ευρυτανία (στατιστική 

υποστήριξη: 100/98/95/1,00). Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών της εκάστοτε επιμέρους 

ομάδας θα συζητηθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

33..66  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  χχρροοννοοφφυυλλοογγεεννεεττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  

Στον Πίνακα 7 φαίνονται οι 11 διαφορετικοί συνδυασμοί ρυθμών εξέλιξης 

που χρησιμοποιήθηκαν στις χρονοφυλογενετικές αναλύσεις και η οριακή 

πιθανοφάνεια (marginal likelihood) του κάθε συνδυασμού που υπολογίστηκε μέσω 

του ελέγχου Bayes Factor. Ο συνδυασμός ρυθμών εξέλιξης που τελικά επιλέχθηκε 

ήταν ο τρίτος (4% για το COI και 2,5% για το 16S rRNA), αφού αυτός είχε την 

υψηλότερη οριακή πιθανοφάνεια (-ln P = 9768,1). 

Το BI δέντρο της χρονοφυλογενετικής ανάλυσης σύμφωνα με τον επιλεχθέντα 

συνδυασμό ρυθμού εξέλιξης φαίνεται στην εικόνα 11. Στη βάση κάθε κλάδου 

φαίνεται η στατιστική υποστήριξη (εκ των υστέρων πιθανότητες - posterior 

probabilities), καθώς και ο χρόνος απόκλισης του εκάστοτε κλάδου. Όπως φαίνεται 

και από τα αποτελέσματα οι τρεις κύριοι κλάδοι, αποσχίστηκαν μεταξύ τους στο 

Ολιγόκαινο και άρχισαν να διαφοροποιούνται σε διαφορετικά είδη στο μέσο και 

ανώτερο Μειόκαινο (από 13,6 - 8,2 εκ. χρ.). 
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Πίνακας 7. Οι 11 διαφορετικοί συνδυασμοί ρυθμών εξέλιξης, η οριακή πιθανοφάνεια 

(marginal likelihood) του κάθε συνδυασμού μαζί με την τυπική απόκλιση, καθώς και η 

ανά δύο σύγκριση των συνδυασμών. 

Rates % 

(COI - 16S rRNA) 

-ln P 
S.E.   

+/- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rate 1 

 (2,5 - 1,6) 

9768,3 0.118           

Rate 2 

 (3,5 - 2,5) 

9771,2 0.14 -5,9          

Rate 3 

 (4 - 2,5) 9768,1 

0.116 0,4 6,3         

Rate 4 

 (4,5 - 3,5) 

9773,6 0.118 -10,6 -4,7 -11        

Rate 5  

(5,5 - 4,5) 

9775,6 0.126 -14,6 -8,7 -15 -4       

Rate 6  

(6,5 - 5,5) 

9776,7 0.119 -16,8 -11 -17,2 -6,2 -2,2      

Rate 7 

 (7,5 - 6,5) 

9777,7 0.112 -18,8 -12,9 -19,2 -8,2 -4,2 -2     

Rate 8 

 (8 - 5) 

9768,2 0.134 0,1 6 -0,3 10,7 14,7 16,9 18,9    

Rate 9  

(8,5 - 7,5) 

9778,2 0.126 -19,1 -14 -20,3 -9,3 -5,3 -3 -1,1 -20   

Rate 10  

(9,5 - 8,5) 

9778,8 0.125 -21 -15,1 -21,4 -10,4 -6,4 -4,1 -2,2 -21,1 -1,1  

Rate 11 

 (13 - 10) 

9773,4 0.118 -10,3 -4,5 -10,7 0,3 4,3 6,5 8,5 -10,4 9,6 11 
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Εικόνα 11. Το BI δέντρο της χρονοφυλογενετικής ανάλυσης σύμφωνα με τον 

επιλεχθέντα συνδυασμό ρυθμού εξέλιξης. Στη βάση κάθε κλάδου φαίνεται με κόκκινο 

χρώμα η στατιστική υποστήριξη (εκ των υστέρων πιθανότητες - posterior probabilities) 

και με μαύρο ο χρόνος απόκλισης του εκάστοτε κλάδου. 
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44..  ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  

44..11  ΠΠοοσσοοσσττάά  γγεεννεεττιικκήήςς  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηηςς  

Ο προσδιορισμός της πρωτοταγούς αλληλουχίας των γενετικών τόπων της 

κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι (COI) και της μεγάλης ριβοσωμικής υπομονάδας του 

μιτοχονδρίου (16S rRNA), αποκάλυψε σημαντική γενετική ποικιλότητα για το 

σύνολο των ατόμων των γενών Helicigona και Campylaea που συμπεριλήφθηκαν σε 

αυτή τη μελέτη. Η διαφοροποίηση αυτή, όπως αναμενόταν, ήταν μεγαλύτερη για το 

γονίδιο COI (~80%) σε σχέση με το 16S rRNA (~67%). Στη συνδυασμένη ανάλυση 

των γονιδίων η διαφοροποίηση ήταν ίδια με αυτή του γονιδίου 16S rRNA. 

Τα ποσοστά γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των ειδών του γένους 

Helicigona (σύμφωνα με την ισχύουσα ταξινομική) κυμαίνονται από 2,8% έως 45,3% 

για το γονίδιο 16S rRNA, από 11,2% έως 25,4% για το γονίδιο COI και από 3,3% έως 

41,8% για το συνδυασμό τους. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το γένος Campylaea ήταν 

από 7,9% έως 30,2% για το γονίδιο 16S rRNA, από 8,6% έως 23,4% για το γονίδιο 

COI και από 8,3% έως 27,3% για το συνδυασμό τους. Οι παραπάνω τιμές είναι 

ελαφρώς μεγαλύτερες των αποστάσεων που παρατηρούνται μεταξύ των ειδών άλλων 

γενών της οικογένειας Helicidae για τα ίδια γονίδια (Chiba, 1999; Goodacre and 

Wade, 2001; Riel et al., 2005; Elejalde et al., 2008a; Greve et al., 2010; Kotsakiozi et 

al., 2012).  

Ανάλογες μελέτες άλλων χερσαίων σαλιγκαριών που έχουν πραγματοποιηθεί 

στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή (Αιγαίο ή ανατολική Μεσόγειο) αφορούν το 

γένος Albinaria (Schilthuizen and Lombaerts, 1994; Schilthuizen, 1994; Douris et al., 

1995; Schilthuizen et al., 1995; Δουρής, 1997; Douris et al., 1998; van Moorsel et al., 

2000; van Moorsel, 2001; Schilthuizen et al., 2004; Douris et al., 2007), το γένος 

Mastus (Parmakelis et al., 2003; Παρμακέλης, 2003), το γένος Zonites (Kornilios et 

al., 2009) και το γένος Codringtonia (Kotsakiozi et al., 2012).  Τα γένη Helicigona 

και Campylaea εμφανίζονται πιο διαφοροποιημένα από το γένος Albinaria, το οποίο 

για το 16S rRNA η διαειδική διαφοροποίηση του ανέρχεται στο 11-18%. Σχετικά το 

ίδιο διαφοροποιημένα εμφανίζονται να είναι με το γένος Mastus που για το 16S 

rRNA η διαειδική διαφοροποίηση αγγίζει το 44%. Ομοίως, το ίδιο συμβαίνει σε 

σχέση με το γένος Zonites που για το 16S rRNA η διαειδική διαφοροποίηση αγγίζει 

το 40,4% και με το γένος Codringtonia για το οποίο η διαειδική διαφοροποίηση για 
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το συνδυασμό τριών μιτοχονδριακών γονιδίων (COI, COII και 16S rRNA) αγγίζει το 

27,6%. 

44..22  ΦΦυυλλοογγεεννεεττιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  

Οι διάφορες φυλογενετικές αναλύσεις (ΝJ, MP, ML και BI) φαίνεται να 

συγκλίνουν σε µία συγκεκριμένη τοπολογία, όσον αφορά τα βασικά κλαδιά, του 

γονιδιακού δέντρου των γενών Helicigona και Campylaea στον ευρύτερο χώρο της 

Ελλάδας, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίλυση των φυλογενετικών σχέσεων των 

ειδών τους και βοηθώντας στην αναγνώριση διαφόρων φυλογενετικών κλάδων, οι 

οποίοι σε συνδυασμό με τις παρατηρούμενες γενετικές αποστάσεις, αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές γενεαλογικές γραμμές, που η κάθε μια ίσως κρύβει και διαφορετική 

εξελικτική ιστορία. 

Όπως παρουσιάστηκε στα αποτελέσματα, διακρίνονται τρεις μεγάλες 

διακριτές φυλογενετικές ομάδες με εξαιρετικά καλή στατιστική υποστήριξη. Η πρώτη 

αποτελείται από όλα τα είδη του γένους Helicigona εκτός των H. vikosensis και H. 

hymetti. Η δεύτερη περιλαμβάνει το είδος C. trizona. Τέλος, η τρίτη περιέχει όλα τα 

υπόλοιπα είδη του γένους Campylaea εκτός του C. trizona, ενώ επιπλέον 

περιλαμβάνει και τα είδη H. vikosensis και H. hymetti. 

Σύμφωνα μόνο με την τοπολογία που προκύπτει από την ανάλυση ΒΙ, η υπό 

μελέτη ομάδα φαίνεται να μην είναι μονοφυλετική (Εικόνα 7). Αυτό συμβαίνει διότι 

η εξωομάδα Helicidae σχηματίζει ένα κλάδο ο οποίος τοποθετείται μέσα στην 

εσωτερική ομάδα και συγκεκριμένα μέσα στο γένος Campylaea, ανάμεσα στους δύο 

κύριους κλάδους που σχηματίζει το γένος και πιο κοντά στην φυλογενετική ομάδα 

του C. trizona. Αυτό, επίσης, υποδεικνύει ότι το γένος Campylaea είναι 

πολυφυλετικό. Η γενετική απόσταση μεταξύ της ομάδας C. trizona και της ομάδας 

Campylaea είναι 26,5%, ενώ οι γενετικές αποστάσεις της εξωομάδας Helicidae με τις 

δύο παραπάνω ομάδες είναι 25,0% και 27,7%, αντίστοιχα. Βάσει της παραπάνω 

τοπολογίας και των γενετικών αποστάσεων τόσο μεταξύ των δυο ομάδων όσο και 

μεταξύ της κάθε ομάδας και της εξωομάδας Helicidae, υποδεικνύεται ότι ίσως οι δυο 

αυτές ομάδες να μην αποτελούν ένα γένος αλλά δυο διαφορετικά και μάλιστα όχι 

αδελφά γένη. Το παραπάνω συμπέρασμα υποστηρίζεται και από την Fauna Europaea, 

η οποία ταυτίζει το φυλογενετικό κλάδο του C. trizona με το γένος Cattania. 
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Μια ευρύτερη ομάδα που διακρίνεται στην τοπολογία που προκύπτει μόνο 

από την ανάλυση ΒΙ (Εικόνα 7) είναι αυτή που περιέχει τις ομάδες Campylaea και C. 

trizona και την εξωομάδα Helicidae.  

Όπως αναφέρθηκε στα αποτελέσματα, το γένος Helicigona δεν φαίνεται να 

είναι μονοφυλετικό (Εικόνα 7) διότι δυο εξελικτικές γραμμές του γένους σύμφωνα με 

την τρέχουσα ταξινομική (H. hymetti και H. vikosensis) τοποθετούνται μέσα σε δύο 

διαφορετικές ομάδες του δέντρου. Αυτό υποδεικνύει ότι το γένος είναι παραφυλετικό. 

Ο φυλογενετικός κλάδος που περιέχει την πλειονότητα των ειδών του γένους, εκτός 

των δύο παραπάνω, αποτελεί μονοφυλετική ομάδα. Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ 

αυτού του κλάδου και των ομάδων C. trizona και Campylaea είναι 27,2% και 33,7% 

αντίστοιχα, ενώ μεταξύ του κλάδου Helicigona και του ευρύτερου κλάδου που 

περιέχει τις δυο ομάδες Campylaea και την εξωομάδα Helicidae είναι 31,5%. 

Σύμφωνα λοιπόν με την τοπολογία του δέντρου και τις παραπάνω γενετικές 

αποστάσεις η ομάδα Helicigona σίγουρα αποτελεί μια καλά διακριτή ομάδα και 

αντιστοιχεί στο γένος Helicigona. 

Η γενετική απόσταση μεταξύ της εξωομάδας Clausiliidae και της εξωομάδας 

Zonitidae είναι 42,8%. Η γενετική απόσταση μεταξύ της εσωτερικής ομάδας (μαζί με 

την εξωομάδα Helicidae), η οποία αποτελείται μόνο από αντιπροσώπους της 

οικογένειας Helicidae σύμφωνα με την ισχύουσα ταξινομική, και τις οικογένειες 

Clausiliidae και Zonitidae είναι 48,5% και 40,0%. Οι παραπάνω αποστάσεις σε 

συνδυασμό με αυτές στην προηγούμενη παράγραφο δείχνουν ότι όντως τα γένη 

Helicigona, Campylaea και Cattania τοποθετούνται κάτω από την ίδια οικογένεια 

Helicidae. 

44..22..11  ΗΗ  εεξξεελλιικκττιικκήή  γγρρααμμμμήή  ήή  οομμάάδδαα  HHeelliicciiggoonnaa  

 Η εξελικτική γραμμή ή ομάδα Helicigona αποτελεί μια καλά διακριτή 

μονοφυλετική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει τα είδη H. amorgia, H. bacchica, H. 

fucshiana, H. sphaeriostoma, H. euboeae και H. cyclolabris (Εικόνα 8). Η ομάδα 

περιέχει δύο επιμέρους κύριες εξελικτικές γραμμές με καλή στατιστική υποστήριξη. 

Η πρώτη περιέχει τα είδη H. amorgia, H. bacchica, και H. fucshiana από την 

ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων (στατιστική υποστήριξη: 35/97/91/0,98), ενώ η 

δεύτερη αποτελείται από τα είδη H. sphaeriostoma, H. euboeae και H. cyclolabris 

από τις Σποράδες και την ανατολική κεντρική Ελλάδα (στατιστική υποστήριξη: 



~ 46 ~ 

 

90/98/85/1,00). Η γενετική απόσταση μεταξύ των δύο αυτών επιμέρους κλάδων είναι 

11,5%. Από τον πίνακα 6 φαίνεται ότι η εντός κλάδου γενετική ποικιλομορφία είναι 

πολύ μικρή και για τους δύο κλάδους (6,1% και 2,7%, αντίστοιχα). Από την 

τοπολογία φαίνεται πως οι φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ των ειδών της εκάστοτε 

επιμέρους ομάδας παραμένουν άλυτες, μιας και εμφανίζουν «μαλακές» πολυτομίες, 

δηλαδή υπάρχει αδυναμία επίλυσης των φυλογενετικών σχέσεων στο συγκεκριμένο 

κόμβο του δέντρου, λόγω χαμηλής διακριτικής ικανότητας των δεδομένων 

(Πουλακάκης, 2005). Παρόλα αυτά, συνδυάζοντας την τοπολογία και τις γενετικές 

αποστάσεις (ενδοειδικές και διαειδικές) προκύπτει ότι πιθανώς η ομάδα Helicigona  

αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη, ένα στην κεντρική Ελλάδα και ένα στις 

Κυκλάδες. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων η ταξινόμηση των ειδών που 

περιέχονται στον κάθε επιμέρους κλάδο πρέπει να αναθεωρηθεί. 

44..22..22  ΗΗ  εεξξεελλιικκττιικκήή  γγρρααμμμμήή  ήή  οομμάάδδαα  CCaammppyyllaaeeaa  ttrriizzoonnaa  ((CCaattttaanniiaa))  

 Η εξελικτική γραμμή ή ομάδα C. trizona (Cattania) αποτελεί και αυτή μια 

καλά διακριτή μονοφυλετική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει μοναχά το είδος C. 

trizona (Εικόνα 9) από τη Μακεδονία. Η ομάδα περιέχει δύο επιμέρους κύριες 

εξελικτικές γραμμές με καλή στατιστική υποστήριξη. Η πρώτη περιέχει άτομα από 

την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και η δεύτερη από τη δυτική Μακεδονία. Η 

γενετική απόσταση μεταξύ των δύο αυτών επιμέρους κλάδων είναι 15,6%. Από τον 

πίνακα 6 φαίνεται ότι η εντός κλάδου γενετική ποικιλομορφία είναι πολύ μικρή και 

για τους δύο κλάδους (2,7% και 1,9%, αντίστοιχα). Από την τοπολογία φαίνεται πως 

οι φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ των ειδών της εκάστοτε επιμέρους ομάδας 

παραμένουν και σε αυτήν την περίπτωση άλυτες, μιας και εμφανίζουν «μαλακές» 

πολυτομίες. Όπως και στην περίπτωση της ομάδας Helicigona, συνδυάζοντας την 

τοπολογία και τις γενετικές αποστάσεις (ενδοειδικές και διαειδικές) προκύπτει ότι 

πιθανώς η ομάδα C. trizona αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη, ένα στην 

ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και ένα στη δυτική Μακεδονία. Βάσει αυτών 

των αποτελεσμάτων η ταξινόμηση του είδους C. trizona θα πρέπει να αναθεωρηθεί 

τόσο σε επίπεδο είδους, όσο και σε επίπεδο γένους και πιθανώς να τοποθετηθεί στο 

γένος Cattania. 
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44..22..33  ΗΗ  εεξξεελλιικκττιικκήή  γγρρααμμμμήή  ήή  οομμάάδδαα  CCaammppyyllaaeeaa  

Η εξελικτική γραμμή ή ομάδα Campylaea αποτελεί επίσης μια καλά διακριτή 

μονοφυλετική ομάδα  η οποία περιλαμβάνει τα είδη C. hemonica, C. subzonata, C. 

krueperi, C. argentellei, C. phocaea, H. vikosensis και H. hymetti (Εικόνα 9). Η 

ομάδα περιέχει πέντε επιμέρους κύριες εξελικτικές γραμμές με καλή στατιστική 

υποστήριξη. Η πρώτη περιέχει τα είδη C. hemonica και C. subzonata από την 

βορειοδυτική Ελλάδα. Η δεύτερη αποτελείται από τα είδη C. krueperi και C. 

argentellei (καθώς και από ένα ανήλικο άτομο για το οποίο δεν ήταν δυνατό να γίνει 

αναγνώριση σε επίπεδο είδους) από την περιοχή του Ταϋγέτου στην Πελοπόννησο. Η 

τρίτη αποτελείται από τα είδη C. phocaea και H. vikosensis από τα όρη Βαρδούσια, 

Γκιώνα και το φαράγγι του Βίκου. Η τέταρτη αποτελείται από τα είδη C. subzonata, 

C. krueperi, C. argentellei και H. hymetti από την Αχαΐα, την Αρκαδία και τη 

Μεσσηνία. Τέλος, η πέμπτη περιέχει τα είδη C. subzonata και C. argentellei από την 

Αχαΐα και την Ευρυτανία. Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ αυτών των πέντε κλάδων 

φαίνεται στον Πίνακα 6. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι η εντός κλάδου γενετική 

ποικιλομορφία είναι πολύ μικρή και για τους πέντε κλάδους (0,4%, 3,7%, 3,6%, 7,7% 

και 2,7%, αντίστοιχα). Από την τοπολογία φαίνεται πως για άλλη μια φορά οι 

φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ των ειδών της εκάστοτε επιμέρους ομάδας παραμένουν 

άλυτες, μιας και εμφανίζουν «μαλακές» πολυτομίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

αυτήν την ομάδα παρατηρούνται δύο εντυπωσιακά παραδείγματα παραφυλίας. Το 

πρώτο είναι η περίπτωση του είδους C. argentellei το οποίο έχει αντιπροσώπους του 

σε τρία διαφορετικά διακριτά κλαδιά και το δεύτερο είναι η περίπτωση του είδους C. 

krueperi το οποίο έχει αντιπροσώπους του σε δύο διαφορετικά διακριτά κλαδιά 

(Εικόνα 9). Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση δύο εξελικτικών γραμμών 

του γένους Helicigona μέσα στην ομάδα αυτή (H. vikosensis & H. hymetti). Η κάθε 

περίπτωση έχει τη δική της εξήγηση. Στην περίπτωση του H. vikosensis οι 

μορφολογικοί χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση του είδους 

φαίνεται να μην είναι αξιόπιστοι. Παρόλα αυτά λόγω του ότι στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε μόνο ένας αντιπρόσωπος από το συγκεκριμένο είδος δεν είναι 

δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η εξέταση σε μορφολογικό και γενετικό 

επίπεδο περισσότερων ατόμων του είδους είναι προφανώς αναγκαία. Στην περίπτωση 

του H. hymetti, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι ένας τυπικός αντιπρόσωπος 

του είδους και επιπλέον προέρχεται από το άκρο της κατανομής του. Ομοίως σε 
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αυτήν την περίπτωση, περισσότερα άτομα προς εξέταση σε μορφολογικό και γενετικό 

επίπεδο κρίνεται αναγκαία. Όπως και στις προηγούμενες δυο περιπτώσεις, 

συνδυάζοντας την τοπολογία και τις γενετικές αποστάσεις (ενδοειδικές και 

διαειδικές) προκύπτει ότι πιθανώς η ομάδα Helicigona  αποτελείται από πέντε 

διαφορετικά είδη, ένα στη βορειοδυτική Ελλάδα, ένα δεύτερο στην περιοχή του 

Ταϋγέτου, ένα τρίτο στα όρη Βαρδούσια, Γκιώνα και το φαράγγι του Βίκου, ένα 

τέταρτο στην Αχαΐα, στην Αρκαδία και στη Μεσσηνία και τέλος, ένα πέμπτο στην 

Αχαΐα και την Ευρυτανία. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων η ταξινόμηση των ειδών 

που περιέχονται στον κάθε επιμέρους κλάδο πρέπει να αναθεωρηθεί. 

44..33  ΡΡυυθθμμοοίί  εεξξέέλλιιξξηηςς  κκααιι  χχρρόόννοοιι  ααππόόσσχχιισσηηςς  κκααιι  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηηςς  

Το αποτέλεσμα του ελέγχου Bayes Factor ήταν ότι ο πιο πιθανός συνδυασμός 

ρυθμών εξέλιξης των υπό εξέταση γενών για τους γενετικούς τόπους COI και 16S 

rRNA ήταν 4% και 2,5%, αντίστοιχα. Άλλες φυλογενετικές μελέτες χερσαίων 

σαλιγκαριών στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας που έχουν κάνει προσπάθεια 

χρονολόγησης των φυλογενετικών δέντρων αφορούν το γένος Albinaria στο Αιγαίο 

για τα 16S rRNA και ATPase8 (Douris et al., 2007), το γένος Zonites στο Αιγαίο για 

το 16S rRNA(Kornilios et al., 2009) και το γένος Codringtonia στην ηπειρωτική 

Ελλάδα για τα COI και 16S rRNA (Kotsakiozi et al., 2012). Εντούτοις, μόνο η 

τελευταία μελέτη έχει κάνει τη χρονολόγηση χρησιμοποιώντας εξελικτικό ρυθμό και 

συγκεκριμένα 1,6% και 2,5% αντίστοιχα για τα δύο γονίδια. Οι τιμές αυτές είναι 

σχετικά κοντά σε αυτές της παρούσας εργασίας. 

Από το ΒΙ δέντρο της χρονοφυλογενετικής ανάλυσης φαίνεται πως το γένος 

Cattania διαχωρίστηκε από τα άλλα δύο μέσα στο Ολιγόκαινο πριν 33,5 εκατομμύρια 

και άρχισε να διαφοροποιείται στα δυο είδη στο μέσο Μειόκαινο περί τα 13,6 

εκατομμύρια έτη. Μέσα στο Ολιγόκαινο συνέβη και η διάσπαση των γενών 

Helicigona και Campylaea στα 28,8 εκατομμύρια έτη, ενώ τα δύο αυτά γένη άρχισαν 

να διαφοροποιούνται σε διαφορετικά είδη στο Τορτόνιο στα 8,2 και 9,7 εκατομμύρια 

έτη, αντίστοιχα. Το γένος Albinaria έχει ως έναρξη απόσχισής του τα 55 ή τα 128 

εκατομμύρια έτη (αναλόγως την αυστηρότητα της χρονολόγησης). Ωστόσο, οι χρόνοι 

αυτοί είναι υπερβολικά μεγάλοι και πιθανώς να μην αντιστοιχούν στην 

πραγματικότητα. Από την άλλη, το γένος Zonites άρχισε να διαφοροποιείται στα 11,7 

εκατομμύρια έτη, ενώ το γένος Codringtonia στα 7,6 εκατομμύρια έτη. Το παραπάνω 
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δείχνει πως οι χρόνοι διαφοροποίησης των τριών γενών της παρούσας μελέτης δεν 

διαφέρουν πολύ από τους αντίστοιχους χρόνους άλλων γενών για το χώρο της 

Ελλάδας και τα συγκεκριμένα γονίδια. 

44..44  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  

Η παρούσα διατριβή αποτελεί συμβολή στη φυλογένεση και τη 

φυλογεωγραφία των δύο γενών σαλιγκαριών Helicigona και Campylaea στο χώρο 

της Ελλάδας. Τα βασικά συμπεράσματά της μελέτης για 14 από τα 24 είδη των δυο 

γενών που απαντώνται στην Ελλάδα μπορούν συνοπτικά να παρουσιαστούν ως εξής:  

 Το φυλογενετικό δέντρο αποκάλυψε την ύπαρξη τριών μεγάλων διακριτών 

φυλογενετικών ομάδων. Η πρώτη αποτελείται από όλα τα είδη του γένους 

Helicigona εκτός των H. vikosensis και H. hymetti, η δεύτερη περιλαμβάνει το 

είδος C. trizona και η τρίτη περιέχει όλα τα είδη του γένους Campylaea εκτός 

του C. trizona, ενώ επιπλέον περιλαμβάνει και τα είδη H. vikosensis και H. 

hymetti. 

 Η εσωτερική ομάδα φαίνεται να μην είναι μονοφυλετική, ενώ το γένος 

Campylaea φαίνεται να είναι πολυφυλετικό. Βάσει της τοπολογίας και των 

γενετικών αποστάσεων υποδεικνύεται ότι οι δυο φυλογενετικές ομάδες 

Campylaea και C. trizona δεν αποτελούν ένα γένος αλλά δυο διαφορετικά, και 

μάλιστα, όχι αδελφά γένη. Πιθανώς η ομάδα C. trizona να αποτελεί το γένος 

Cattania. 

 Το γένος Helicigona δεν φαίνεται να είναι μονοφυλετικό. Παρόλα αυτά η 

φυλογενετική ομάδα Helicigona σίγουρα αποτελεί μια καλά διακριτή ομάδα 

και αντιστοιχεί στο γένος Helicigona. 

 Τα γένη Helicigona, Campylaea και Cattania τοποθετούνται κάτω από την 

ίδια οικογένεια Helicidae. 

 Η εξελικτική γραμμή ή ομάδα Helicigona αποτελεί μια καλά διακριτή 

μονοφυλετική ομάδα, η οποία αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη, ένα 

στην κεντρική Ελλάδα και ένα στις Κυκλάδες. Η ταξινόμηση των ειδών που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή (H. amorgia, H. bacchica, H. fucshiana, H. 

sphaeriostoma, H. euboeae και H. cyclolabris) πρέπει να αναθεωρηθεί. 

 Η εξελικτική γραμμή ή ομάδα C. trizona (Cattania) αποτελεί και αυτή μια 

καλά διακριτή μονοφυλετική ομάδα η οποία αποτελείται από δύο διαφορετικά 
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είδη, ένα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και ένα δυτική 

Μακεδονία. Η ταξινόμηση του είδους C. trizona θα πρέπει να αναθεωρηθεί 

τόσο σε επίπεδο είδους, όσο και σε επίπεδο γένους και πιθανώς να 

τοποθετηθεί στο γένος Cattania. 

 Η εξελικτική γραμμή ή ομάδα Campylaea αποτελεί επίσης μια καλά διακριτή 

μονοφυλετική ομάδα αποτελείται από πέντε διαφορετικά είδη, ένα στην 

βορειοδυτική Ελλάδα, ένα δεύτερο στην περιοχή του Ταϋγέτου, ένα τρίτο στα 

όρη Βαρδούσια, Γκιώνα και το φαράγγι του Βίκου, ένα τέταρτο στην Αχαΐα, 

στην Αρκαδία και στη Μεσσηνία και τέλος, ένα πέμπτο στην Αχαΐα και την 

Ευρυτανία. Η ταξινόμηση κάποιων ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα 

αυτή (C. hemonica, C. subzonata, C. krueperi, C. argentellei, και C. phocaea) 

πρέπει να αναθεωρηθεί. 

 Τα είδη H. vikosensis και H. hymetti τοποθετούνται φυλογενετικά στο γένος 

Campylaea. Λόγω όμως, της αντιπροσώπευσής τους από ένα μόνο δείγμα, 

έκαστο, δεν γίνεται να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η εξέταση 

μορφολογικά και γενετικά περισσότερων δειγμάτων αυτών των ειδών κρίνεται 

αναγκαία. 

 Aπό τη χρονολόγηση του φυλογενετικού δέντρου φάνηκε πως οι τρεις κύριοι 

κλάδοι οι οποίοι πιθανώς αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά γένη 

αποσχίστηκαν μεταξύ τους στο Ολιγόκαινο και άρχισαν να διαφοροποιούνται 

σε διαφορετικά είδη στο μέσο και ανώτερο Μειόκαινο (από 13,6 - 8,2 εκ. χρ.). 

Συμπερασματικά, κρίνεται αναγκαία η ταξινομική αναθεώρηση σε πολύ 

μεγάλο βαθμό των ειδών και των γενών της παρούσας μελέτης. Επιπλέον είναι 

εμφανής η ανάγκη εύρεσης νέων, πιο διαγνωστικών, μορφολογικών, ταξινομικών 

χαρακτήρων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή ταξινόμηση, τόσο σε επίπεδο γένους 

όσο και σε επίπεδο είδους. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί πως η μελέτη της φυλογένεσης και της 

φυλογεωγραφίας των υπό εξέταση τάξων θα πρέπει να συνεχιστεί με την προσθήκη 

αντιπροσώπων και των υπόλοιπων 10 ειδών (C. albanograeca, C. reischuetzi, H. 

arcadica, H. heldreichi, H. melpomene, H. nympha, H. polyhymnia, H. posthuma, H. 

sattmanni και H. valkanovi), τα οποία δεν εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, καθώς 

επίσης και με τη μελέτη περισσότερων γενετικών τόπων, όπως παραδείγματος χάριν 

του μιτοχονδριακού γονιδίου του κυτοχρώματος β (cyt b), το οποίο πιθανώς να δώσει 

περισσότερα στοιχεία όσο αφορά τις φυλογενετικές σχέσεις των πιο εξωτερικών 
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φυλογενετικών κλάδων και του πυρηνικού γονιδίου ITS1, το οποίο ίσως μας 

βοηθήσει περαιτέρω με τις φυλογενετικές σχέσεις σε επίπεδο γένους και οικογένειας. 
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Πίνακας Π1. Το σύνολο των δειγμάτων για τα οποία έγινε απομόνωση DNA, με 

πληροφορίες για τον κωδικό της περιοχής, την περιοχή, την ημερομηνία συλλογής τους 

και το εάν τελικά χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. 

Κωδικός 

Δείγματος 

Όνομα 

Είδους 

Κωδικός 

Περιοχής 

FC 

Περιοχή 

Ημερομηνία 

Συλλογής 

Χρήση στις 

φυλογενετικές 

αναλύσεις 

1 
Campylaea 

argentellei 
6577 Καλάβρυτα - Αχαΐα 13/04/1978 

Όχι - κακό 

δείγμα 

2 
Campylaea 

argentellei 
6650 

Σπήλαιο Καταφύγι 

- Σπάρτη 
18/12/1994 Ναι 

3 
Campylaea 

argentellei 
11912 

Όρος Οίτη - 

οροπέδιο Λειβαδιές 

- Φθιώτιδα 

27/10/1992 
Όχι - κακό 

δείγμα 

4 
Campylaea 

argentellei 
6981 

Όρος Ταΰγετος - 

πρόποδες - 

Μεσσηνία 

09/05/1991 Ναι 

5 
Campylaea 

argentellei 
427 

Όρος Βαρδούσια - 

Αθανάσιος Διάκος - 

Φωκίδα 

23/06/1997 Ναι 

6 
Campylaea 

hemonica 
3463 

Ασπροπόταμος - 

Τρίκαλα 
27/06/2004 Ναι 

7 
Campylaea 

hemonica 
2214 

Όρος Όσσα - 

Καρυτσά - Λάρισα 
31/07/2001 

Όχι - κακό 

δείγμα 

8 
Campylaea 

krueperi 
3501 

Όρος Ταΰγετος - 

Κάμπος - 

Μεσσηνία 

16/04/1978 
Όχι - κακό 

δείγμα 

9 
Campylaea 

krueperi 
10150 

Κάτω Βέργα - 

Μεσσηνία 
06/03/2011 Ναι 

10 
Campylaea 

phocaea 
11175 

Όρος Γκιώνα -  

Μακρυλάκωμα - 

Φωκίδα 

04/07/2008 Ναι 

11 
Campylaea 

phocaea 
11179 

Όρος Γκιώνα - 

Προφήτης Ηλείας - 

Φωκίδα 

05/07/2008 Ναι 

12 
Campylaea 

phocaea 
10199 

Όρος Γκιώνα - 

Πυραμίδα - Φωκίδα 
15/06/2008 Ναι 

13 
Campylaea 

phocaea 
430 

Όρος Βαρδούσια - 

Κόρακας - 

Ευρυτανία 

24/06/1997 Ναι 
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14 
Campylaea 

reischuetzi 
2452 

Όρος Τύμφη - 

Δωδώνη 
20/05/1990 

Όχι - κακό 

δείγμα 

15 
Campylaea 

subzonata 
12807 

Τεχνητή λίμνη 

Αώου - Μέτσοβο 
22/06/2010 Ναι 

16 
Campylaea 

subzonata 
3651 

Μπουραζάνι - 

Κόνιτσα 
14/04/1981 Ναι 

17 
Campylaea 

subzonata 
12806 

Σπήλαιο Πόρτας 

Πέτρα -  Μηλέα-

Τρίκαλα 

21/06/2010 Ναι 

18 
Campylaea 

subzonata 
12818 

Πωγωνίσκος - 

Ιωάννινα 
25/06/2010 

Όχι - κακό 

δείγμα 

19 

Campylaea 

subzonata 

pindica 

7160 
Πωγωνιανή - 

Ιωάννινα 
21/04/1986 

Όχι - κακό 

δείγμα 

20 

Campylaea 

subzonata 

pindica 

3653 Βροσίνα - Ιωάννινα 15/10/1988 
Όχι - κακό 

δείγμα 

21 
Campylaea 

trizona 
16 

Όρος Φαλακρό - 

Δράμα 
06/07/1996 Ναι 

22 
Campylaea 

trizona 
10056 

Κοκκινόπηλος - 

Μακεδονία 
04/06/2007 Ναι 

23 
Campylaea 

trizona 
3249 

Όρος Koszhul - 

Πέλλας 
06/06/1980 

Όχι - κακό 

δείγμα 

24 
Campylaea 

trizona 
10053 

Όρος Όλυμπος - 

1375μ. – 

Μακεδονία 

03/06/2007 Ναι 

25 
Campylaea 

trizona 
10045 

Όρος Όλυμπος - 

2500μ. - 

Μακεδονία 

02/06/2007 Ναι 

26 
Campylaea 

trizona 
10046 

Όρος Όλυμπος - 

2000μ. - 

Μακεδονία 

02/06/2007 Ναι 

27 
Campylaea 

trizona 
2204 

Όρος Όσσα - 

Λάρισα 
29/07/2001 Ναι 

28 
Campylaea 

trizona 
12044 

Πιέρια Όρη - 

Φλάμπουρο - 

Κοζάνη 

20/06/2009 Ναι 

29 
Campylaea 

trizona 
19 Ποταμοί - Δράμα 07/07/1996 Ναι 
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30 
Campylaea 

trizona 
1961 

Στενά Νέστου - 

Ξάνθη 
29/05/2005 Ναι 

31 

Campylaea 

trizona 

balcanica 

833 
Όρος Φαλακρό - 

1300μ. - Δράμα 
19/06/1999 Ναι 

32 

Campylaea 

trizona 

magnesia 

843 

Λεκάνη-

Κεχρόκαμπος - 

Καβάλα 

22/06/1999 Ναι 

33 

Campylaea 

trizona 

rumelica 

14 
Όρος Φαλακρό - 

2200μ. - Δράμα 
06/07/1996 Ναι 

34 

Campylaea 

trizona 

rumelica 

3234 
Νησίδα Ερηνιά - 

Σκύρος 
11/05/2002 Ναι 

35 

Campylaea 

trizona 

rumelica 

2396 
Όρος Παγγαίο - 

Καβάλα 
22/09/1999 Ναι 

36 
Helicigona 

euboeae 
3560 

Πάνω Στενή - 

Εύβοια 
25/04/1978 

Όχι - κακό 

δείγμα 

37 
Helicigona 

posthuma 
1181 Καρδιανή - Τήνος 16/01/1975 

Όχι - κακό 

δείγμα 

38 

Helicigona 

amorgia 

amorgia 

6889 
Προφήτης Ηλίας - 

Αμοργός 
04/12/1979 Ναι 

39 
Helicigona 

amorgia furia 
7071 Αυλωνίτσα - Νάξος 19/04/1993 Ναι 

40 
Helicigona 

arcadica 
6491 Γαλησσάς - Σύρος 20/10/1978 

Όχι - κακό 

δείγμα 

41 
Helicigona 

bacchica 
1177 

Άγιοι Πάντες - 

Πάρος 
15/12/1979 

Όχι - κακό 

δείγμα 

42 
Helicigona 

bacchica 
6181 Παλαιόκαστρο - Ίος 27/10/1979 Ναι 

43 
Helicigona 

cyclolabris 
833 

Όρος Φαλακρό - 

1300μ. - Δράμα 
19/06/1999 Ναι 

44 
Helicigona 

cyclolabris 
3242 

Όρος Κόχυλας - 

Σκύρος 
13/05/2002 Ναι 

45 
Helicigona 

cyclolabris 
3231 

Νησίδα Μέσα 

Διαβάτης - Σκύρος 
10/05/2002 Ναι 
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46 Helicigona 

euboeae 

1933 Νησίδα Πιπέρι - 

Σποράδες 

04/07/1978 Ναι 

47 
Helicigona 

heldreichi 
13140 

Νησίδα Πάτροκλος 

- Σαρωνικός 
06/04/1987 

Όχι - κακό 

δείγμα 

48 
Helicigona 

hymetti 
605 

Όρος Μαίναλο - 

Αρκαδία 
05/07/1998 Ναι 

49 
Helicigona 

melpomene 
6617 Καμάρες - Σίφνος 04/12/1978 

Όχι - κακό 

δείγμα 

50 
Helicigona 

melpomene 
3219 

Όρος Βίγλα - 

Ανάφη 
03/11/1979 

Όχι - κακό 

δείγμα 

51 
Helicigona 

nympha 
6065 

Μεγάλος Βότσος – 

Φούρνοι Σάμου 
16/03/1985 

Όχι - κακό 

δείγμα 

52 
Helicigona 

polyhymnia 
7019 

Βαρδιά - Δονούσα - 

Κυκλάδες 
23/01/1986 

Όχι - κακό 

δείγμα 

53 
Helicigona sp. 

juv. 
6304 

Φαράγγι Αώου - 

Δωδώνη 
30/05/1981 

Όχι - κακό 

δείγμα 

54 
Helicigona sp. 

juv. 
7359 Σίκινος - Κυκλάδες 24/01/1980 

Όχι - κακό 

δείγμα 

55 
Helicigona sp. 

juv. 
782 

Όρος Ταΰγετος - 

1000μ. – Μεσσηνία 
10/05/1999 Ναι 

56 
Helicigona 

sphaeriostoma 
3623 

Αεροφάρος - Κέα - 

Κυκλάδες 
20/11/1978 

Όχι - κακό 

δείγμα 

57 
Helicigona 

sphaeriostoma 
3627 

Αγία Μαρίνα - 

Αττική 
12/04/1979 Ναι 

58 
Helicigona 

sphaeriostoma 
1929 

Άγιος Δημήτριος - 

Αλόννησος 
09/05/2003 Ναι 

59 
Helicigona 

sphaeriostoma 
5207 Αλυκές Βόλου 04/04/2004 Ναι 

60 
Helicigona 

sphaeriostoma 
2335 Λειβαδιά - Βοιωτία 01/03/1989 Ναι 

61 
Helicigona 

sphaeriostoma 
11245 

Φαράγγι Λειβαδιάς 

- Φθιώτιδα 
06/04/1988 Ναι 

62 
Helicigona 

sphaeriostoma 
7318 

Νησίδα Μεγάλο 

Κουνέλι - Εύβοια 
13/04/2006 Ναι 

63 
Helicigona 

sphaeriostoma 
3532 

Μέριχας – Κύθνος - 

Κυκλάδες 
11/12/1976 

Όχι - κακό 

δείγμα 
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64 Helicigona 

sphaeriostoma 

7949 Νησίδα Πετούσι - 

Εύβοια 

14/05/2005 Ναι 

65 
Helicigona 

sphaeriostoma 
7951 

Νησίδα Τηγάνι - 

Εύβοια 
14/05/2005 Ναι 

66 
Helicigona 

sphaeriostoma 
3547 

Νέα Στύρα - 

Εύβοια 
25/05/1992 

Όχι - κακό 

δείγμα 

67 
Campylaea 

argentellei 
14006 

Όρος Ερύμανθος - 

Αχαΐα 
29/10/2011 Ναι 

68 
Campylaea 

argentellei 
14006 

Όρος Ερύμανθος - 

Αχαΐα 
29/10/2011 Ναι 

69 
Campylaea 

krueperi 
14001 

Όρος Σκόλλις - 

Αχαΐα 
28/10/2011 Ναι 

70 
Campylaea 

subzonata 
14002 

Πλατανόβρυση - 

Αχαΐας 
28/10/2011 Ναι 

71 
Campylaea 

subzonata 
14002 

Πλατανόβρυση - 

Αχαΐας 
28/10/2011 Ναι 

72 
Campylaea 

krueperi 
14005 Σαντομέρι - Αχαΐας 28/10/2011 Ναι 

73 
Campylaea 

krueperi 
14005 Σαντομέρι - Αχαΐας 28/10/2011 Ναι 

74 
Campylaea 

argentellei 
14008 

Μαυρομάτι - 

Μεσσηνίας 
29/10/2011 Ναι 

75 
Helicigona 

vikosensis 
13033 

Φαράγγι Βίκου - 

Ιωάννινα 
10/05/2011 Ναι 

76 
Campylaea 

subzonata 
13008 

Όρος Παναχαϊκό - 

Αχαΐα 
10/05/2010 Ναι 

77 
Helicigona 

fuchsiana 
7381 

Νησίδα Κουνούποι 

- Αστυπάλαια 
27/02/2005 Ναι 

78 
Helicigona 

fuchsiana 
3433 Αστυπάλαια 25/04/2005 Ναι 

79 
Helicigona 

fuchsiana 
7708 

Νησίδα 

Ποντικούσα - 

Αστυπάλαια 

01/03/2005 Ναι 

80 
Helicigona 

fuchsiana 
7796 

Νησίδα Χονδρός - 

Αστυπάλαια 
24/02/2005 Ναι 

 


