
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Mοριακή Φυλογένεση και 
Φυλογεωγραφία του  

Ablepharus kitaibelii species complex   
 

Σκουρτανιώτη Ειρήνη 

Ηράκλειο 2012 
 

 

 

  

Τμήμα Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης ΜΦΙΚ 

Επιβλέπων καθηγητής: Πουλακάκης Νίκος  
 



 
 

2 
 

Περιεχόμενα 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                                                    3-4 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ..................................................................................................................................... 3 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ................................................................. 3-4 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                                                                        5 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                   5-13 

1.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑBLEPHARUS .............................................................................. 5-8 

1.2 ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................. 9-11 

1.3. ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ............................................................................................................ 12 

1.4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .............................................................................................................................. 13 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ                                                                                                     13-16 

2.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ .................................................................................................................. 13-14 

2.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ......................................................................................................... 14-15 

2.3. ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ....................................................................................................... 15-16 

2.3.1. Στοιχιση Αλληλουχιών................................................................................................................ 15 

2.3.2. Επιλογή Βέλτιστου Μοντέλου Εξέλιξης ................................................................................ 15-16 

2.3.3. Μέθοδοι φυλογενετικής ανάλυσης ........................................................................................... 16 

2.3.4. Εκτίμηση γενετικων αποστάσεων .............................................................................................. 16 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                    17-21 

3.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ............................................................................................. 17 

3.2. ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ............................................................................................................ 17 

3.2.1. Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων .............................................................................................. 17 

3.2.2. Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ............................................................................................... 18 

3.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................................................... 19-21 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ                                                                                                                                 21-32 

4.1. ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ .............................................................................................................. 21-24 

4.2. ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ .......................................................................................................................... 24-30 

4.2.1. Φυλογεωγραφία Αιγαίου-Ανατολίας ................................................................................... 25-27 

4.2.2. Φυλογεωγρεφία Ανατολίας .................................................................................................. 27-30 

4.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ................................................................................................ 30-31 

4.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................................... 31-32 

4.5. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ....................................................................................................................... 32 

 

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                    33-36 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                              37-38 



 
 

3 
 

 

Πρόλογος 

Εισαγωγικό Σημείωμα 

H παρούσα πτυχική εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Από την πορεία της συνεργασίας μου στο συγκεκριμένο 

εργαστήριο αποκόμισα την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και την επιστημονική ορθότητα και 

σεμνότητα του επιβλέποντα καθηγητή μου Πουλακάκη Νίκου,  την διαρκή και εύστοχη καθοδήγηση 

και οξύνοια της υποψήφιας διδακτορικού Καπλή Πασχαλιάς και το κλίμα συνεργασίας εντός του 

εργαστηρίου καθώς και με το εργαστήριο Σπονδυλωτών υπό τον Λυμπεράκη Πέτρο. Για το λόγο 

αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για τη συμβολή τους στην πρώτη μου άρτια προσέγγιση 

ενός επιστημονικού θέματος. 

Με την εργασία αυτή ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος σπουδών μου και ταυτόχρονα κλείνει και 

ένας κύκλος για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια τα οποία παρά τις πραγματικές αδυναμίες τους και τις 

μομφές για έλλειψη ανταγωνιστικότητας κατάφεραν να διατηρούν ένα πολυμορφικό περιβάλλον 

στο οποίο ο φοιτητής είχε το χρόνο και τα ερεθίσματα να αποκωδικοποιήσει τη συνολική 

πραγματικότητα που τον περιρρέει και τελικά να συνειδητοποιήσει τη δύναμη και την ευθύνη της 

προσωπικής του βούλησης. Στην αντίφαση του εξευρωπαϊσμού των Ελληνικών Παν/μίων και της 

πτώχευσης της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί στην 

Ελλάδα του δεύτερου πια μνημονίου ότι θα υπάρξει ένα αναβαθμισμένο και συνάμα προσβάσιμο 

Παν/μιο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Όσο οι εξελίξεις τείνουν να μας προσπερνούν θα 

προκύπτει διαρκώς το ίδο ερώτημα: για ποιο Πανεπιστήμιο παλεύουμε και τι επιστήμονες-

εργαζομένους θέλουμε θα βγάζουμε από αυτό; 

 

 

Σχετικά με την μοριακή φυλογένεση και τους γενετικούς δείκτες 

Η ανάπτυξη της μοριακής φυλογενετικής προσέγγισης συνδέεται με δύο γεγονότα-σταθμούς στην 

βιολογία κατά τη δεκαετία του 70: τη δόμηση της κλαδιστικής σκέψης και ο έλεγχος τηςμέσω 

αλλοενζύμων. Η προσέγγιση αυτή προέκυψε από την ανάγκη για μια ευθεία ποσοτικοποίηση της 

γενετικής ποικιλότητας κι ως εκ τούτου μια διαφορετική προσέγγιση στην αποτύπωση της 
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εξελικτικής διαδρομής των τάξων. Για την τελευταία, ο φαινότυπος  με την έννοια της μοφομετρίας 

ή της φυσιολογίας, αποτέλεσε το γνώμονα βάσει του οποίου δομήθηκε η ταξινόμηση της 

βιοποικιλότητας.  Ως εκ τούτου  και η αντίληψη που έχει διαμορφωθεί τόσο σε επιστημονικό όσο 

και σε κοινωνικό επίπεδο σχετικά με την εξέλιξη της ζωής και την ιεράρχηση της απορρέει από την 

προσέγγιση αυτή.  Για την ιεράρχηση της ζωής, στην οποία έκαναν αναφορά και οι αρχαίοι 

φιλόσοφοι, η εξελικτική βιολογία αναγνωρίζει ένα θεωρητικό υπόβαθρο- μια αντίληψη για τη θέση 

του είδους μέσα στις βιοκοινότητες και τη συμβολή του στη δημιουργία τους- και ένα κώδικα που 

απορρέει από αυτό και διέπει τον καθορισμό των ειδών. Ανάλογα με το πεδίο, τα κριτήρια που 

τίθενται ως αναγκαία και ικανά για να οριστεί μια μορφή ως είδος ποικίλλουν από τον οικολογικό 

θώκο και την ηθολογία μέχρι τη μορφολογία και την αμοιβαία μονοφυλετικότητα. Όλες οι 

περιπτώσεις όμως μπορούν τελικά να περιορίζονται στην ονοματολογία και να στερούνται της 

θεώρησης είδους. Ο De Queiroz (2007) σε μία προσπάθεια να ξεχωρίσει τον ορισμό από την 

οριοθέτηση του είδους πρότεινε την ενοποιητική θεώρηση του separately evolving metapopulation 

lineage.  Κάθε κριτήριο μπορεί να αποτελεί ένδειξη διαχωρισμού αλλά απουσία του δεν 

συνεπάγεται το αντίθετο  (De Queiroz, 2007) . Σε αυτό το γενικευμένο εννοιολογικό σχήμα η 

φυλογένεση προσθέτει το δικό της κριτήριο διαχωρισμού, την αμοιβαία μονοφυλετικότητα.  Η 

φυλογενετική προσέγγιση της μοριακής συστηματικής  παίρνει ως παραδοχή ότι οι αλληλουχίες και  

οι φυλογενετικές σχέσεις που προκύπτουν από τη σύγκρισή τους μπορεί να μας δώσει στοιχεία για 

τη φυλογένεση των οργανισμών από τους οποίους απομονώθηκαν.  Ωστόσο τα δέντρα γονιδίων 

δεν αποτελούν απαραίτητα δέντρα ειδών και υπάρχουν πολλές εξελικτικές διαδικασίες που 

μπορούν να επιφέρουν διαφορές μεταξύ των δύο (Maddison, 1997). Για το λόγο αυτό σε πρώτη 

φάση τα αποτελέσματα αξιολογούνται ως προς την επάρκειά τους και ταυτοχρόνως αξιολογούν την 

τρέχουσα συστηματική αναθεωρώντας την και συμπληρώνοντας την όπου αυτό καταδεικνύεται 

απαραίτητο. Σε δεύτερη φάση η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται για την ερμηνεία της 

κατανομής των τάξων. Επομένως η μοριακή φυλογένεση δεν έχει άλλο σκοπό πέρα από το να 

προσθέσει μέσα από μοριακές τεχνικές κλειστών και ελεγχόμενων πειραμάτων βοηθητική 

πληροφορία στην κατανόηση των μικρο- και μακρο-εξελικτικών διεργασιών και στην προοδευτική 

σύνθεση του δέντρου της ζωής. Μέσα από αυτήν την σκοπιά ιδέες βαθιά ριζωμένες στη δόμηση της 

βιολογικής σκέψης όπως αυτή του είδους επανέρχονται με τρόπο προβληματικό αρκετές φορές 

συνολικά όμως προωθητικό για νέες προσεγγίσεις. 
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Περίληψη 

Το γένος Ablepharus με Ευρασιατική κατανομή είναι από τα λιγότερο μελετημένα τάξα της 

οικογένειας  Scincidae. Σε ένα υποσύνολο της κατανομής του που απαρτίζεται από τα Βαλκάνια, την 

Τουρκία, και τη Συρία μέχρι το Σινάι εμφανίζεται ένα σύμπλεγμα ειδών: Α.kitaibelii, A. budaki, A. 

chernovi και  A.rueppellii, οι φυλογενετικές σχέσεις των οποίων είναι σχετικά άγνωστες. Με σημείο 

αναφοράς την παραφυλετική ομάδα του Καστελόριζου και μια κατά τα άλλα καλά επιλυμένη 

φυλογένεση του A. kitaibelli στο Αιγαίο, επιχειρείται η φυλογένεση ειδών του συμπλέγματος αυτού 

με την προσθήκη 26 νέων δειγμάτων από την περιοχή της Ανατολίας για καθένα από τους  δύο 

μιτοχονδριακούς δείκτες, του κυτοχρώματος b και του 16S ριβοσωμικού RNA. Ομοίως, εξετάζονται 

και άλλες 5 αλληλουχίες από το ιρανικό A. pannonicus. H τοπολογία που προέκυψε από την 

ανάλυση Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας επιχειρηματολογεί σε τρεις ανεξάρτητα 

εξελισσόμενους κλάδους  για το A. kitaibelii και  στη μονοφυλετικότητα των  A. chernovi και A. 

budaki, εφόσον οι πληθυσμοί A. budaki Καστελόριζου και Τουρκίας αναθεωρηθούν ως νέο είδος. 

Με βάση το εφαρμοσμένο μοριακό ρολόι ελέγχθηκε ποια βιογεωγραφικά σενάρια μπορούν να 

τεκμηριωθούν από την τοπολογία  ως πιο πιθανά. Η ερμηνεία των κατανομών στην Ανατολία 

βασίστηκε σε σύγχρονα παλαιογεωγραφικά γεγονότα ενώ εξετάστηκε και η σημασία των 

καταφυγίων στην παλαιογεωγραφία των συγκεκριμένων ειδών. 

Λέξεις- Κλειδιά: Ablepharus, Ablepharus kitaibelii species complex, cyt b, 16S, μοριακή φυλογένεση, 

Ανατολία. 

 

 

1. Εισαγωγή 

1.1. Συστηματική και κατανομή του γένους Αblepharus 

Σαύρες (sauria) : με περισσότερα από 5. 500 καταγεγραμμένα είδη οι σαύρες  αποτελούν την 

πολυπληθέστερη ομάδα ερπετών. Η γεωγραφική τους κατανομή είναι κοσμοπολίτικη 

ακολουθώντας το γενικότερο πρότυπο αύξησης αριθμού των ειδών με μείωση του γεωγραφικού 

πλάτους. Ωστόσο ο εξώθερμος χαρακτήρας τους τούς επιτρέπει την εποίκιση μιας πληθώρας 
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ενδιαιτημάτων με ετερόκλιτα οικολογικά χαρακτηριστικά συχνά απρόσιτα για μεγάλες ομάδες  

θηλαστικών. Σε συνδυασμό με τη σχετικά μικρή τους ικανότητα διασποράς οι σαύρες αποτελούν 

μια προσβάσιμη ομάδα για φυλογενετικές προσεγγίσεις  αλλά και ως ευαίσθητοι δείκτες 

παλαιογεωγραφικών και παλαιοκλιματολογικών γεγονότων (Kornilios et al, 2011) μια 

ενδιαφέρουσα πηγή πληροφορών για τη φυλογεωγραφία. 

Η οικογένεια Scincidae  Gray 1825, είναι η δεύτερη πιο ποικιλόμορφη οικογένεια μετά τα 

Gekkonidae. Μεταγενέστερη κλαδιστική ανάλυση (Presch, 1988) τοποθετεί τα Scincidae και τα 

Χantusiidae αδελφά τάξα μέσα στον κλάδο των Scincomorpha που περιλαμβάνει τα cordylids, 

lacertids, teiids και gymnophthalmids. Στην αναθεώρηση σε επίπεδο υποοικογένειας του Greer 

(1970) αναφέρονται 4 υποοικογένειες με πιο προγονική την Scincinae που περιλαμβάνει τα 

Chalcides, Eumeces , Ophiomorus και Scincus  και στην πιο εξελιγμένη Lygosominae που 

περιλαμάνει τα Ablepharus και Mabuya (Anderson, 1999).  Χαρακτηριστικό πολλών σαυρών της 

οικογενείας συμπεριλαμβανομένου και του Ablepharus είναι ο ερπυσμός υποβοηθούμενος από 

ατροφικά άκρα που προβάλλουν πλευρικά, μακριά από το σώμα.  

Το γένος Ablepharus Lichtenstein, 1823, αν και μέλος της πολυπληθούς Scincidae , είναι από τα 

λιγότερο μελετημένα τάξα της. To ιστορικό της συστηματικής του ξεκινά με την αναγνώριση μελών 

του στην Ευρασία, την Αφρική, την Ανατολική Ινδία, την Αυστραλία και την Πολυνησία. Απαντάται 

σε ενδιαιτήματα που ποικίλουν από στέπες και λιβάδια μέχρι ερήμους. Σύμφωνα με τον Boulenger 

(1887)  διαγνωστικό χαρακτηριστικό του γένους είναι ο παράγωγος χαρακτήρας  της απουσίας 

βλεφάρου και της παρουσίας ενός ακίνητου διαφανούς δίσκου που καλύπτει τη δομή του ματιού. 

Με προσεκτικότερη παρατήρηση η δομή αυτή σε κάποια ταξινομημένα ως Ablepharus  ήταν στην 

πραγματικότητα ένα διαφανές άνοιγμα στο κινητό βλέφαρο που μπορούσε να εκτείνεται σε όλο το 

μάτι (Smith, 1935; Smith, 1937; Smith, 1939), παρατήρηση που έγινε αποδεκτή από σύγχρονους 

συστηματικούς του Smith (Fuhn, 1969). Έκτοτε, συμπεριλαμβάνοντας οικολογικούς και άλλους 

μορφολογικούς χαρακτήρες οι συστηματικοί κατέληγαν ανεξάρτητα στην πολυφυλετικότητα του 

γένους  και σε ενδείξεις περιορισμού του στην Ευρασιατική του κατανομή. Λαμβάνοντας υπόψιν τα 

παραπάνω, ο Fuhn (1969) προσέθεσε μια σειρά από κρανιολογικούς χαρακτήρες και τεκμηρίωσε 

ότι το γένος περιλαμβάνει διαφορετικά εξελικτικά επίπεδα τα οποία θα έπρεπε να αναφερθούν σε 

ξεχωριστά γένη. Κατά τη γνώμη του, το γένος είναι πιο κοντά στο ευρασιατικό Leiolopisma από ότι 

στις αφρικανικές και αυστραλικές ομάδες αβλέφαρων. Περιόρισε έτσι το Αblepharus  στη Δυτική 

Παλαιαρκτική του κατανομή και λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα παλαιοντολογικά ευρήματα, 

ανέφερε την  νοτιοανατολική Ασία ως περιοχή προέλευσης του γένους. Αυτό το επίπεδο 

αναθεώρησης που εισήγαγε ήταν καθοριστικό και από βιογεωγραφικής άποψης γιατί οριοθετούσε 

ένα διαφορετικό πλαίσιο στην αναδόμηση των φυλογεωγραφικών προτύπων. Οι περισσότερες 
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μορφές του Ablepharus απαντώνται στην Ανατολία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την 

τελευταία αναθεώρηση της συστηματικής αναγνωρίζονται στην Ασία τα εξής είδη: A. kitaibelii 

Bibron and Bory, 1833 (Τουρκία, Συρία, Ισραήλ, Ιράκ, Σινάι), A.budaki  Göçmen, Kumlutao & 

Tosunoflu, 1996  (Τουρκία, Κύπρος, Λίβανος, Συρία), Α. chernovi Darevsky, 1953 (Τουρκία, Συρία, 

Αρμενία),  A. rueppellii  (Gray, 1839) (Iσραήλ, Συρία, Ιορδανία, Λίβανο και Σινάι),  A. pannonicus  

(Lichtenstein, 1823) (Ιράν και Transcaucasia ζώνη), A. bivittatus (Menetries, 1832) (Αν. Τουρκία, 

Ιράν, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν) και A. deserti Strauch, 1868 (Τρανσκαυκάσια  ζώνη), Α. darvazi 

Jemencenko and Panfilov, 1990 (Tazikistan), Α. lindbergi (Wettstein, 1960) (Αφγασνιστάν) και A. 

grayanus (Stoliczka, 1872) (Αφγανιστάν, Πακιστάν, Δ. Ινδία).  Η κατανομή του καλύπτει και την 

Ανατολική Ευρώπη από τα Βόρια Βαλκάνια (Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Κροατία, Σλοβακία, Αλβανία, Σερβία και Βοσνία) 

μέχρι την ηπειρωτική Ελλάδα,  μεγάλο μέρος του Αιγαίου  και την Αν. Τουρκία, με μοναδικό 

αντιπρόσωπο το A. kitaibelii.  Στην τρέχουσα συστηματική έχουν συμβάλλει αναθεωρήσεις σε 

επίπεδο υποείδους. Η συστηματική που πρότεινε ο Fuhn (1969a ,1970) αναφέρει 5 υποείδη μέσα 

στο είδος  Α.kitaibelii:  Α. k. fabichi Stepanek 1938, (Mικρονήσι, Κάσος, Κάρπαθος),  Α. k. fitzingeri 

Mertens 1952, (Σλοβακία, Ουγγαρία),   Α. k. kitaibelii (Birbon and Bory, 1833) (Ασιατική κατανομή, 

Σινάι, Ελλάδα και Κύπρος), Α. k. stepaneki  Fuhn, 1970 (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία, 

Αλβανία, FYROM) και  A. k. chernovi  (Darevsky, 1953) (Αρμενία, Τουρκία, Συρία) και προέβλεψε την 

κατανομή τους με διασπορά από τα βορειότερα προς τα νοτιότερα σημεία (Ljubisavljevic et al, 

2002). Ωστόσο, η κατανομή των υποειδών σε μια ευρύτατη περιοχή με σύνθετη γεωλογική ιστορία 

μαρτυρά υποεκτιμημένη ποικιλότητα, γεγονός που φαίνεται από προβλήματα  ταυτοποίησης ήδη 

πριν τις δημοσιεύσεις του Fuhn (Poulakakis et al, 2005). Οι  Göçmen et al. (1996) περιέγραψαν ένα 

νέο υποείδος, το  A. kitaibelii budaki, από την Κύπρο μέσα στο προτεινόμενο εύρος του A. k. 

kitaibelii. Ο Schmidtler (1997), σε μια ευρεία μορφολογική αναθεώρηση των Τουρκικών, Κυπριακών 

και Μέσης Ανατολής πληθυσμών υπό την περιγραφή A. kitaibelii group που περιλάμβανε τα A. p. 

pannonicus (Lichtenstein,1823),  A. k. kitaibelii  και  A. k. chernovi , περιέγραψε κάποιους από 

αυτούς ως υποείδη των ειδών A. chernovi και  A. budaki περιορίζοντάς τα πρώτα στη σημερινή τους 

κατανομή. Τα κομβικά σημεία της αναθεώρησής του είναι ότι ανέδειξε το A. k. chernovi σε επίπεδο 

είδους ως A. chernovi και του απέδωσε πέντε υποείδη. Ομοίως ανέδειξε και το υποείδος A. k. 

budaki στο επίπεδο είδους ως A. budaki και περιέγραψε  τρία υποείδη. Περιόρισε το A. rueppellii 

festae Peracca, 1894 (συνώνυμο: Α. kitaibellii) μόνο στους πληθυσμούς της Συρίας (Golan Heights), 

του Νότιου Λιβάνου και της Ιορδανίας ενώ στο A. r. rueppellii  απέδωσε τους πληθυσμούς από το 

Σινάι και το  Ισραήλ. 
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 Εικόνα 1.1: Χάρτης κατανομής του γένους Ablepharus και του A. kitaibelii species complex 

 

Οι Sindako και Jeremcenko (2008) αναφέρουν το γεωγραφικό υποσύνολο της κατανομής του 

γένους από τα Βαλκάνια μέχρι το Ιράκ και την Αραβία ως Α. kitaibelii species complex βασιζόμενοι 

στην περίπλοκη σχέση αναθεωρήσεων του Α. kitaibelii με τα A. budaki, A. chernovi και A. rueppellii 

Οι φυλογενετικές αναλύσεις των  Poulakakis et al (2005) έδειξαν μια  καλά επιλυμένη φυλογένεση 

στην Ανατολική Μεσόγειο με κλάδους απλοτύπων με δακριτές εξελικτικές ιστορίες  και με σαφή 

αντιστοίχιση με το γεωγραφικό πρότυπο κατανομής των δειγμάτων. Ως προς την ισχύουσα 

συστηματική παρουσιάστηκε ασυμφωνία στο Α. kitaibelii και τα υποείδη του στο χώρο της Ελλάδας 

και του Αιγαίου. Σε επίπεδο υποείδους, ένα από τα δύο ελληνικά υποείδη είναι παραφυλετικό. Σε 

επίπεδο είδους, οι δύο διακριτοί πολυφυλετικοί κλάδοι του A. kitaibelii αντιστοιχίζονται 

γεωγραφικά στην ηπειρωτική Eλλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου ο ένας,  και στο 

απομακρυσμένο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου και των γύρω νησίδωνο δεύτερος. Μέσα 

στον πρώτο εμφανίζεται η υψηλά διαφοροποιημένη ομάδα των Κηθύρων-Αντικηθύρων και οι 

συγγραφείς προτείνουν –συμπεριλαμβανομένου και του δεύτερου κλάδου-την ταξινομική 

αναθέωρηση του Α. k. kitaibelli σε συνολικά τέσσερα υποείδη. Να σημειωθεί ότι αν και η Κρήτη 

αναφέρεται στο εύρος κατανομής του, το A. kitaibelii απουσιάζει από την κύρια ξηρά του νησιού 

αλλά έχει εντοπιστεί σε μια νησίδα στον κόλπο του Μεραμβέλλου με έκταση μικρότερη του 1 km2 

και απόσταση από την ξηρά 1 km (Poulakakis et al, 2005). 
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1.2.   Παλαιογεωγραφικά στοιχεία 

 

Το Αιγαίο λόγω της θέσης του στο σταυροδρόμι χλωριδικών και πανιδικών κοινοτήτων τριών 

ηπείρων, της σύνθετης πρόσφατης γεωλογικής του ιστορίας και της πληθώρας των νησιών του έχει 

μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ανοιχτό εργαστήριο βιογεωγραφικών και φυλογεωγραφικών 

προσεγγίσεων. Εξίσου σύνθετη όμως  είναι και η παλαιογεωγραφία της Ανατολίας  για την οποία οι 

γεωλογικές μελέτες είναι προϊόν της τελευταίας τριακονταετίας (Οkay, 2008) παρότι εντάσσεται 

στην ευρύτερη γεωλογική κοινότητα της αλπικής ορογένεσης. Οι λόγοι φαίνεται ότι είναι 

περισσότερο οικονομικοί παρά αμιγώς επιστημονικοί καθώς  ενδείξεις ότι η Ανατολία εκτός  του ότι 

γεωγραφικά αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Καυκάσου, έχει 

τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί με γενετική ποικιλότητα τις περιοχές αυτές έχουν αναφερθεί ήδη 

από πιο παλιά.    

Η Ανατολία αποτελείται από αρκετά ηπειρωτικά τμήματα που χωρίζονταν μέχρι το Ανώτερο 

Μειόκαινο (Eικόνα 1.1)  από τον ωκεανό της Τηθύος.  Τέτοια ήταν βοριοανατολικά το τόξο των 

Ποντίδων που ενοποιήθηκαν κατά το μέσο Κρητιδικό- γεγονός ανεξάρτητο από την αλπική 

ορογένεση-, νοτιοανατολικά η Ανατολίδα-Ταυρίδα  αφρικανικής προέλευσης και αποτέλεσμα της 

αλπικής ορογένεσης (Okay, 2008),  και την Αραβική Πλατφόρμα. Η συγκόλληση των Ποντίδων και 

της Ταυρίδας κατά το Ολιγόκαινο-Mειόκαινο σήμανε μια νεοτεκτονική εποχή για την Ανατολία που 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη (Okay, 2008). Από τις Ποντίδες δημιουργήθηκαν βόρεια τα όρη 

της Μαύρης Θάλασσας, και νότια από την Ταυρίδα τα βουνά του Ταύρου. Οι δύο αυτές 

ορογενετικές ζώνες συγκλίνουν ανατολικά στο γεωγραφικό όριο με το Ιράκ  (Εικόνα 1.5) 

σχηματίζοντας τη Διαγώνιο της Ανατολίας (Αnatolian Diagonal).  Η ηπειρωτική σύγκρουση της 

Αφρικανικής-Αραβικής πλάκας με την Ευρασιατική και το κλείσιμο της Νεοτηθύος  οδήγησε σε ένα  

τεκτονικό κολλάζ στην ανατολική Ανατολία οριοθετημένο προς  την Αραβική πλάκα με την 

ορογενετική ζώνη Bitlis-Zagros που εκτείνεται ως τη Μέση Ανατολή (Hüsing et al, 2009)  (Eικόνα 

1.3). H Ανατολία περιβάλλεται  από θάλασσες στις τρεις πλευρές της. Η Μαύρη Θάλασσα βόρεια 

(Eικόνα 1.5) είναι  εξέλιξη της Παρατηθύος, που περιορίστηκε στα σημερινά όρια από τα 

ορογενετικά συμβάντα του κατώτερου Πλειοκαίνου (Popov et al, 2006) που επέφεραν την 

επανασύνδεση Ανατολίας και Αιγαιίδας (Εικόνα 1.5), ενώ η ανατολική Μεσόγειος προς νότο 

αποτελεί κατάλοιπο του νότιου κλάδου της Τηθύος. Το Αιγαίο δυτικά  είναι η πιο πρόσφατη 

θάλασσα και ο σχηματισμός της ήταν αποτέλεσμα εφελκυστικών τάσεων που δημιουργήθηκαν 

καθώς αυξήθηκε η κλίση υποβύθισης της Αφρικανικής πλάκας. Κατά το μέσο Μειόκαινο (13-11 

mya)  ξεκίνησε από ανατολικά το ρήγμα  της Βόρειας Ανατολίας που μέχρι τα 200 χιλιάδες χρόνια 
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επεκτάθηκε οριζόντια και προς τη δύση φτάνοντας νότια της Μαύρης θάλασσας (Şengör et al, 

2005). Ταυτόχρονα η βορειοανατολικής κατεύθυνσης κίνηση της αραβικής πλάκας συνέβαλε στην 

προς ανατολή διαφυγή της Ανατολίας και στο σχηματισμό του φράγματος του Αιγαίου (Lymberakis 

& Poulakakis, 2010) που χώρισε την μέχρι τότε ενιαία ξηρά Βαλκανίων-Ανατολίας. H οριστική 

σύγκρουση της Αραβικής Πλάκας στο Μειόκαινο σήμανε την καταστροφή του τελευταίου τμήματος 

ωκεάνιου φλοιού και την αρχή ενός νέου τεκτονικού κύκλου για την Ανατολία με εκτενή ηπειρωτική 

ιζηματογένεση, μαγματισμό βασικού τύπου και δημιουργία ρηγμάτων (Okay, 2008).  Kατά το μέσο 

Πλειόκαινο, ξεκίνησε να αναπτύσσεται η τοπογραφία της βόριας οροσειράς του Άμανος , στο 

γεωγραφικό όριο μεταξύ Συρίας και Τουρκίας.  Το  ανάγλυφο της Ανατολίας μέχρι το Πλειόκαινο 

περιλάμβανε και το Λιμναίο Σύστημα Κεντρικής Ανατολίας το οποίο περιοδικά καταλάμβανε 

μεγάλη έκταση μεταξύ Ταυρίδας και Ποντίδας (σημερινή τοπογραφία του Κεντρικού Οροπεδίου της 

Ανατολίας).  Ένα κομβικό παλαιογεωγραφικό γεγονός της Μεσογείου είναι το κλείσιμο του στενού 

του  Γιβραλτάρ που επέφερε την κρίση αλατότητας του Μεσσηνίου (6,1-5,3 Mya) καθότι η 

Μεσόγειος μετατράπηκε σε κλειστή θάλασσα με ταχύρυθμη εξάτμιση (Eικόνα 1.4). Εκείνα τα 

τμήματα χέρσου που αποκαλύφθηκαν και δεν είχαν χαρακτηριστικά αλμυρών ερήμων 

λειτούργησαν σαν πολλαπλές μεταβατικές οδοί διασποράς μεταξύ των νησιών που προέβαλλαν 

σαν βουνοκορφές σε στέπες ή ερήμους.  Η αποκατάσταση  της διόδου με τον Ατλαντικό και η 

γρήγορη επανακατάκλυση της μεσογειακής λεκάνης επέφερε  βίαιο βικαριανισμό (Kornilios et al, 

2011) γεγονός που ενδεχομένως να έχει αποτυπωθεί και στην ποικιλότητα των πληθυσμών της 

ανατολικής Ανατολίας. 

Γενικότερα, η μικροπλάκα της Ανατολίας σε μεγάλο βαθμό αποτελεί μια ξεχωριστή ενότητα ως 

προς την τεκτονική της  και  κατά συνέπεια ως προς τις διεργασίες που επηρεάζουν το ανάγλυφο 

της. Οι τελευταίες μας απασχολούν ιδιαιτέρως στη διάκριση βικαριανισμού και διασποράς ανά τα 

διάφορα τάξα οργανισμών. Για ένα μεγάλο αριθμό μορφών ωστόσο, που κάνουν την εμφάνιση 

τους από το Μειόκαινο και μετά, όπου η Ανατολία έχει συμπαγοποιηθεί και  δεν υπάρχουν ούτε 

περιοδικές συνδέσεις Παρατηθύος και Μεσογείου, τα γεωγραφικά φράγματα επηρέασαν με 

σχετικά σταθερό τρόπο τη διασπορά. Η καθοριστική σημασία των γεωγραφικών  φραγμάτων της 

Ανατολίας αναδεικνύεται όταν προηγούμενες βικαριανιστικές διαδικασίες περιόρισαν παροδικά τις 

κατανομές των διαφόρων μορφών. Για την Ανατολία όπως και για το μεγαλύτερο μέρος της 

Ευρασίας ένας βασικός βικαριανιστικός μηχανισμός ήταν οι παγετώνες και η περιοδική τους 

προέλαση (Bilgin, 2011).  
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 Εικόνα 1: Γεωλογικοί χάρτες της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μεσογείο. (Popov 

et.al 2004) Εικόνα 1.1: κατώτερο Μειόκαινο (20,5-19 Μa). Εμφάνιση των πρώτων ιζηματογενών γεφυρών μεταξύ 

Αραβικής πλάκας και Ευρασίας Εικόνα 1.2: κατώτερο-μέσο Μειόκαινο (16-15 Ma) Δημιουργία της Παρατηθύος. Σταδιακή 

συγκόλληση Ποντίδων και Ταυρίδας σε μια ενιαία ξηρά με τη Βαλκανική Χερσόνησο. Εικόνα 1.3: μέσο-ανώτερο 

Μειόκαινο (12-11Μa). Επέκταση του φράγματος του Αιγαίου με σχηματισμό Αιγαιίδας και διαχωρισμό Ανατολίας. Εικόνα 

1.4: Κρίση Αλατότητας Μεσσηνίου (6,1-5,7 Ma) με κλείσιμο  του στενού του Γιβραλτάρ στην ήδη κλειστή από Ανατολή 

Μεσόγειο. Εικόνα 1.4: περιορισμός Παρατηθύος σε κλειστές λεκάνες από ορογενετικές διαδικασίες που συνδέουν από 

βορρά Αιγαιίδα με Ανατολία. Rh: Rodope, WBD: West Black Sea Depression. 
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1.3.   Παλαιοκλιματολογία 

Γεωγραφικά η Ανατολία βρίσκεται ανάμεσα στο υγρό μεσογειακό κλίμα και το ξηρό κλίμα της 

μέσης Ανατολής και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην παραμικρή αλλαγή  των βροχοπτώσεων (Akçar 

& Schlüchter, 2005). Αυτός ίσως είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει ασυμφωνία σχετικά με τα 

κλιματικά χαρακτηριστικά των παγετωδών και των μεσοπαγετωδών περιόδων [Καπλή, 2010 

(μεταπτυχιακή εργασία) και αναφορές εκεί]. Δεδομένου ότι το κλίμα στην Ανατολία επηρεάζεται 

από το σύστημα μεσογειακών κυκλώνων και αφρικανικών-ινδικών μουσώνων  σε συνδυασμό με 

την ορογραφία της  (Akçar & Schlüchter, 2005) και όχι τόσο από το κλίμα της Βόρειας Ευρώπης, 

θεωρείται  πιθανότερο το  κλιματικό μοντέλο  εναλλαγής ξηρού κρύου κλίματος κατά τις 

παγετώδεις περιόδους με  υγρό-θερμό κατά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους. Κατά το Πλειστόκαινο 

φαίνεται ότι υπήρξαν πολλές αλλαγές στο κλίμα από ημιερημικό έως ύφυγρο κατά το πρώιμο 

Πλειστόκαινο ενώ κατά το μέσο και ανώτερο ημιερημικό έως ερημικό (Wolfart, 1987). Στο μέγιστο 

της παγετώδους περιόδου του Πλειστοκαίνου, μεγάλες εκτάσεις δασώδους έκτασης 

αντικαταστάθηκαν από στέπες και οι κλειστές λίμνες ήταν πολύ πιο εκτενείς απ ότι σήμερα (Αckar 

& Schluchter, 2005 και αναφορές εκεί). 

Στο μέσο Μειόκαινο (17-11mya)  τοποθετείται  μια κλιματική μετάβαση με χαρακτηριστικά 

παγετώδους περιόδου. Για την εποχή αυτή έχουν καταγραφεί μείωση του CO2 και ευστατική 

μείωση του επιπέδου της θάλασσας συνοδευόμενη με  την επέκταση των παγετώνων. Ωστόσο, 

αυτή η κλιματική μεταβολή πιθανώς να οφείλεται στη διακοπή της ανατολικής επικοινωνίας της 

Τηθύος με τον Ινδικό Ωκεανό (Hüsing et al, 2009). 

Από βιολογικής σκοπιάς το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο αποτέλεσμα αυτής της κλιματικής 

αλλαγής καθώς και των υπολοίπων που ακολούθησαν από τις παγετώδεις περιόδους. Κατ’ 

αναλογία με την Ιβηρική, την Ιταλική και τη  βαλκανική χερσόννησο, η Ανατολία  λειτούργησε ως 

καταφύγιο ειδών κατά τις παγετώδεις περιόδους και ως “ορμητήριο”  επέκτασής  τους κατά τις 

μεσοπαγετώδεις περιόδους. Σύμφωνα με τον Βilgin (2011) τα φυλογεωγραφικά πρότυπα των 

περισσοτέρων τάξων συμπεριλαμβανομένου και του Αblepharus επηρεάστηκαν από τα καταφύγια 

των παγετωδών περιόδων και τον περιορισμό της διασποράς τους από τις ζώνες υβριδισμού παρά 

από τα γεωγραφικά εμπόδια.  
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1.4.  Σκοπός της εργασίας 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί  να διαλευκάνει τις φυλογενετικές σχέσεις του Α. kitaibelii species 

complex. Από το σύνολο αυτό απουσιάζει το A. rueppellii και έχει προστεθεί το Α. pannonicus για να 

γίνει η σύνδεση με την δυτικότερη κατανομή του γένους.  Η φυλογενετική ανάλυση γίνεται με 

χρήση δύο μιτοχονδριακών γενετικών δεικτών, του κυτοχρώματος β (cyt b) και της μεγάλης 

ριβοσωμικής υπομονάδας 16S rRNA. Δεδομένου ότι η πηγή προέλευσης (origin) είναι η Ανατολία 

και μέση Ανατολή γίνεται μια φυλογενετική ανάλυση με κύρια εκπροσώπηση της Τουρκίας και 

κάποια δείγματα από Συρία,  Κύπρο και Ιράν στοχεύοντας στην απόκτηση μιας καλής  

φυλογενετικής εικόνας στο χώρο αυτό. Ύστερα τα αποτελέσματα συνδυάζονται με τα φυλογενετικά 

δεδομένα από το χώρο της Ελλάδας (Poulakakis et al. 2005) ώστε να δοθεί μια απάντηση στη σχέση 

της παραφυλετικής ομάδας Α. budaki του συμπλέγματος Καστελόριζου και γύρω νησίδων με την 

Τουρκία. Επίσης με την προσθήκη νέων δειγμάτων A. kitaibelli από την Τουρκία θα συμπληρωθεί η 

φυλογενετική εικόνα του είδους μεταξύ ελληνικών και τουρκικών  πληθυσμών  ώστε να μπορεί να 

συζητηθεί καλύτερα η φυλογεωγραφία του μοναδικού Ablepharus που εκπροσωπείται και στο 

Αιγαίο. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία δεν έχει αυτοσκοπό την αναγνώριση και περιγραφή νέων ειδών 

αλλά κατευθύνεται προς την ανάδειξη εξελικτικής πληροφορίας που ενδεχομένως δεν 

αποτυπώνεται ή δεν έχει εντοπιστεί στην οικολογία ή τη μορφολογία των οργανισμών, καθώς και 

την κατανόηση των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτή. 

 

 

2. Υλικά και μέθοδοι 

2.1.  Συλλογή δειγμάτων 

Τα δείγματα, που χρησιμοποιήθηκαν για εξαγωγή  ολικού γενωμικού DNA και  προέρχονται  από 

την Τουρκία και  το Ιράν, παραχωρήθηκαν (ολόκληρα ζώα ή ιστοί) στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης από Παν/μιο Dokuz Eylül της Σμύρνης  και από την προσωπική συλλογή του Faraham 

Ahmatzadeh, αντίστοιχα.  Στην Τουρκία η πλειονότητα των δειγμάτων εκπροσωπούν τον νότιο 
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άξονα κατά μήκος της ορογενετικής ζώνης  Βitlis-Zagros καθώς και τα παράλια της Μικράς Ασίας 

(Eικόνα 2.1). 

 Οι υπόλοιπες αλληλουχίες cyt-b και 16S που προέρχονται από 54 δείγματα στο σύνολό τους 

αντλήθηκαν από την τη βάση γενετικών δεδομένων GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) και 

γεωγραφικά αντιστοιχούν στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Συρία. Από την ίδια βάση δεδομένων 

ανακτήθηκαν και οι αλληλουχίες των ειδών Chalcides οcellatus, Chalcides viridanus και Eumeces 

algeriensis που χρησιμοποιήθηκαν ως εξωομάδες.  

 

 

Eικόνα 2.1: Χάρτης κατανομής δειγμάτων για τα οποία έχουν απομονωθεί και οι δύο αλληλουχίες (cyt b και 

16S)                     

 

2.2.   Εργαστηριακές αναλύσεις 

Όλη η εργαστηριακή δουλειά εκπονήθηκε στο εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής  και  Εξέλιξης 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και έγινε ως μια στερεότυπη ακολουθία μοριακών 

τεχνικών : 

1. Απομόνωση γενωμικού DNA. Στα καλά διατηρημένα δείγματα (100% αιθανόλη) η 

εξαγωγή έγινε με χρήση του πρωτοκόλλου Holmes-Bonner (1973). Σε δείγματα που εν μέρει 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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η διατήρηση είχε γίνει σε φορμόλη προηγήθηκε πλύση με Τris-HCl (10 Μm) και η 

απομόνωση έγινε είτε με το Αmmonium Acetate πρωτόκολλο είτε με το Holmes-Borner .   

2. Πολλαπλασιασμός  του επιθυμητού τμήματος DNA με την τεχνική PCR (αντίδραση 

αλυσιδωτής πολυμεράσης). Για κάθε γονίδιο χρησιμοποιήθηκε από ένα ζευγάρι καθολικών 

εκκινητών (primers). Στα δείγματα όπου το προϊόν δεν επαρκούσε, το προϊόν 

χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα  για ένα ζεύγος εσωτερικότερων εκκινητών σε μια 

διαδικασία που ονομάζεται nested-PCR. Στο  cyt-b χρησιμοποιήθηκαν καθολικοί εκκινητές 

ενώ για το 16S οι σχεδιασμένοι για το γένος Mesalina (Lacertidae) (Aδημοσίευτα δεδομένα) 

(16SAR αλληλουχία, 16SBR αλληλουχία). Μετά την απόκτηση επαρκούς προϊόντος 

ακολούθησε καθαρισμός  με τα πρωτόκολλα NucleoSpin® (DNA Εxtraction II Kits) και 

Ammonium Acetate.  

3. Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

αλληλούχισης. Ο προσδιορισμός των αλληλουχιών έγινε μετά από αντίδραση 

αλληλούχισης με τη χρήση του ABI Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit v. 3.1 

(Applied Biosystems) και την ηλεκτροφόρηση του προϊόντος που προέκυψε σε 

αυτοματοποιημένη συσκευή αλληλούχισης (PE-ABI 377). Συνολικά αλληλουχήθηκαν  για 

καθένα από τα δύο γονίδια 31 αλληλουχίες. 

 

 

 

2.3.    Φυλογενετικές Αναλύσεις 

 

2.3.1.   Στοίχιση αλληλουχιών 

Αφού έγινε ο προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, όλες οι αλληλουχίες κάθε γονιδίου 

στοιχήθηκαν στον CodonCode Aligner για να ταυτοποιηθούν οι ομολογίες των  αλληλουχιών, να 

γίνουν διορθώσεις σε σημεία που το σήμα ήταν προβληματικό και τελικά οι αλληλουχίες να 

αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή επικάλυψη μήκους ώστε τα ποσοστά ομολογίας να είναι ισότιμα. Οι 

διορθωμένες αλληλουχίες στοιχήθηκαν σε ένα πρόγραμμα πιο βελτιωμένου αλγόριθμου, το 

CLUSTAL X (Thompson et al, 1997). 

 

 

2.3.2.   Επιλογή βέλτιστου μοντέλου  εξέλιξης. 

Για την επιλογή του πιο κατάλληλου μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης χρησιμοποιήθηκε το 

Mοdeltest (Posada, 2008) και εφαρμόστηκαν τρία διαφορετικά κριτήρια: τα Akaike & corrected 
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Akaike Information Criteria (AIC & AICc ) και το Βayesian Informative Criteria. Εφαρμόστηκαν 3  

γενικευμένα διαφορετικά σχήματα υποκατάστασης και προστέθηκε η παράμετρος της 

νουκλεοτιδικής συχνότητας (ίσες ή άνισες) καθώς και η γάμμα κατανομή.  Συνδυασμός των 

παραπάνω παρήγαγε 12 διαφορετικά μοντέλα για τα οποία ελέγχθηκαν οι αλληλουχίες. 

 

2.3.3.    Μέθοδοι φυλογενετικής ανάλυσης και στατιστικός έλεγχος των παραγόμενων δέντρων 

Το σύνολο των μιτοχονδριακών δεδομένων υποβλήθηκαν σε ανάλυση 1) «Σύνδεσης Γειτόνων» 

(Neighbor-Joining, NJ) (Saitou & Nei, 1987), 2) «Μέγιστης Πιθανοφάνειας» (RAxML) (ν.7.2.8,  

Stamatakis 2010) και 3) «Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας» (Bayesian Inference, ΒΙ) (Mau et al, 

1999; Rannala & Yang, 1996; Yang & Rannala, 1997). Για τα φυλογενετικά δένδρα της ανάλυσης NJ 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα MEGA (Tamura et al, 2007) και η στατιστική του ισχύς εξετάστηκε 

με τη δοκιμασία 1000 bootstraps (Felsenstein, 1985). Η ML έγινε διαδικτυακά στο black box της 

RAxML (http://phylobench.vital-it.ch/raxml-bb/) (Stamatakis et al, 2008) με στατιστική ισχύ των 100 

bootstraps. H ΒΙ, όπως και η ML, βασίστηκε στο μοντέλο υποκατάστασης που προέκυψε από το 

Modeltest και έγινε πραγματοποιώντας 4 ανεξάρτητα τρεξίματα (runs) και σε καθένα από αυτό 8 

ανεξάρτητες αλυσίδες (chains) για 107 επαναλήψεις (γενεές), ενώ το τρέχον δέντρο αποθηκευόταν 

κάθε 100 γενεές από την «κρύα» αλυσίδα. Από τα αποθηκευμένα δέντρα απορρίφθηκαν τα πρώτα  

105   ως περίοδος burn in  που αντιστοιχεί στο διάστημα μέχρι να σταθεροποιηθεί η τιμή της 

πιθανότητας –lnL. Ακολουθώντας τον κανόνα της 50% πλειονότητας (50% majority rule), το 

συναινετικό δέντρο εκτιμήθηκε από την εκ των υστέρων κατανομή των δέντρων, ενώ οι εκ των 

υστέρων πιθανότητες υπολογίστηκαν ως το ποσοστό των «δέντρων» που υποστηρίζουν ένα κλάδο 

(Huelsenbeck & Ronquist, 2001),  με σημαντική υποστήριξη να θεωρείται η ≥95% . 

Στις φυλογενετικές αναλύσεις οι αλληλουχίες δόθηκαν ως ενιαίο σύνολο δεδομένων με ορισμένες 

τις περιοχές του κάθε γονιδίου. Έτσι τα δέντρα που παρατίθενται είναι συνδυαστικά. 

 

2.3.4.   Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων 

Οι γενετικές αποστάσεις εκτιμήθηκαν για τους κλάδους που προέκυψαν από τις φυλογενετικές 

αναλύσεις µε βάση το μοντέλο Τamura-Nei (Tamura & Nei, 1993), μέσω του φυλογενετικού 

προγράμματος MEGA (v 4.0, Tamura et al. 2007). Με το ίδιο μοντέλο υπολογίστηκε και η γενετική 

απόσταση μεταξύ των αλληουχιών του κάθε κλάδου. 

 

http://phylobench.vital-it.ch/raxml-bb/
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3. Aποτελέσματα 

3.1.  Αριθμός και σύσταση αλληλουχιών 

Για τις φυλογενετικές αναλύσεις  χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 84 αλληλουχίες με μέγιστο μήκος 

445 για το cyt b  και 534 βάσεις για το 16S. H μέση συχνότητα των βάσεων στο cyt b είναι Α=0.34%, 

T=0.26%, C=0.31 %, G=0.10% και για το 16S A=0.34%, T=0.22%, C=0.23% και G=0.20%.  Σύμφωνα με 

αυτές τις συχνότητες το μοντέλο υποκατάστασης που επιλέχθηκε και από τα τρία κριτήρια ήταν το 

HKY+G για το cyt b   με ρυθμούς υποκατάστασης [Α-C]=1.8179, [A-G]= 12.5884, [A-T]=1.8448, [C-G]= 

2.1769, [C-T]= 13.4423 και [G-T]=1.0000. Για το  16S το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στα 

δεδομένα είναι το GTR+G με ρυθμούς υποκατάστασης  [Α-C]= 2,5712, [A-G]= 4,6171, [A-T]= 2,5846, 

[C-G]= 1,2105, [C-T]= 12,4866 και [G-T]= 1,0000.  

 

3.2.  Φυλογενετικές Αναλύσεις 

3.2.1.   Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων 

Με βάση την τοπολογία του δέντρου (εικόνα 3.1), οι διάφοροι κλάδοι εξετάστηκαν ως προς την 

μεταξύ τους γενετική απόσταση καθώς και την απόσταση μεταξύ των αλληλουχιών του κάθε 

κλάδου για  το cyt b και το 16S (Πίνακας 3.1). 

 

Πίνακας 3.1: Γενετικές αποστάσεις (%) μεταξύ των κλάδων του  Ablepharus σύμφωνα με το μοντέλο  Τamura-Nei. 
Oι τιμές κάτω από τη διαγώνιο αντιστoιχούν στο cyt b και οι πάνω από αυτήν στο 16SrRNA 
Clades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Clade A  1,4/1,2 3,8 6,3 7,8 6,6 7,8 7,7 7,8 8,7 9,6 17,3 
2. Clade B  6,2 n/c 5,7 7,1 5,7 6,3 6,7 7,3 7,2 8,8 16,4 
3. CladeC  11,0 10,1 0,5/0,2 5,0 4,5 7,1 8,5 7,4 9,4 9,5 19,1 
4. Clade D  12,3 11,5 7,3 1,2/1,1 5,6 7,3 7,7 8,2 9,3 10,5 20,7 
5. Clade E   11,6 9,9 6,0 6,7 2,9/1,7 7,6 7,8 8,4 8,9 8,9 17,8 
6. Clade F  10,8 10,4 10,0 10,7 11,3 1,1/0,6 2,1 2,6 4,4 6,3 17,7 
7. Clade G   12,0 11,1 10,5 11,0 10,9 4,4 0,6/0,3 2,3 4,2 5,6 17,8 
8. Clade H  10,8 10,7 9,7 10,8 11,1 4,8 5,0 2,4/1,2 5,2 6,4 18,9 
9. Clade I  11,8 10,6 11,6 12,3 12,7 7,8 8,4 8,7 4/1,8 7,4 18,0 

10. Clade J 12,6 12,1 12,7 13,5 13,1 9,8 9,6 8,9 11,7 8,5/6 19,7 
11. Outgroup 19,2 18,4 21,3 22,7 21,1 20,7 20,7 20,5 20,5 21,3 15/12,3 
Οι τιμές της διαγωνίου αντιστοιχούν στην γεν. απόσταση cyt b/16S μέσα στον κλάδο. Οι τιμές δεν υπολογίζονται (n/c)   
για κλάδους με ένα δείγμα 
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3.2.2.  Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία 

Η ανάλυση της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας υπό το ενιαίο σύνολο δεδομένων για τα δύο 

γονίδια οδήγησε στην συνδυαστική τοπολογία που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.2 με μέσο lnL=-

6936,924. Η τιμή της τυπικής απόκλισης είχε τιμή χαμηλότερη του 0,001 σε καθεμία από τις 

τέσσερις ανεξάρτητες εφαρμογές της ανάλυσης, στις οποίες υποβλήθηκε το σύνολο των 

δεδομένων, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί μια καλή ένδειξη σύγκλισης (convergence) των τεσσάρων 

ανεξάρτητων τρεξιμάτων. 

 



 
 

19 
 

3.3.   Toπολογία 

Για την παρουσίαση των φυλογενετικών σχέσεων επιλέχθηκε η  τοπολογία της Μπεϋζυανής 

Συμπερασματολογίας ως  μιας ανάλυσης που μπορεί να παράγει ασφαλέστερα αποτελέσματα και 

ιδιαίτερα για σύνολα δεδομένων που χαρακτηρίζονται από υψηλή γενετική ποικιλότητα 

(Huelsenbeck et al, 2001) όπως το παρόν. Οι άλλες δύο (ML & NJ) χρησιμοποιούνται ως προσθετική 

και συγκριτική πληροφορία στην τοπολογία και την υποστήριξη των διαφόρων κλάδων. Η λογική 

προσδιορισμού κλάδων βασίζεται αρχικά σε τοπολογικά κριτήρια δηλ. σε μονοφυλετικές ομάδες 

ισότιμων τοπολογικών επιπέδων και στην αντιστοίχιση με τα υπό εξέταση είδη. Ύστερα, η 

ταυτοποίηση των κλάδων με διακριτές γεωγραφικές ενότητες είναι ένα βοηθητικό κριτήριο. 

Δεδομένων επομένως και των γεωγραφικών προτύπων, οι αλληλουχίες οργανώνονται σε δέκα 

κλάδους όπως φαίνεται στην εικόνα 3.1.  

Αρχικά διαπιστώνεται η μονοφυλετικότητα του γένους Ablepharus που υποστηρίζεται εξίσου από 

όλες τις αναλύσεις. Το A. kitaibelii σχηματίζει μονοφυλετικό υψηλά υποστηριγμένο κλάδο 

χωρισμένο σε τρεις υποκλάδους F, G & H. Ο F αντιστοιχεί στα παράλια της Μ. Ασίας και τα 

γειτονικά νησιά Σάμος, Ρόδος, Κως, Νίσυρος και Στρογυλό, ο  G στην Κρήτη (Μικρονήσι), την Κάσο 

και την Κάρπαθο και ο Η στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα νησιά. Αδελφό τάξο του A. 

kitaibelii εμφανίζεται το A. chernovi ως μονοφυλετικός κλάδος καλής υποστήριξης. Η τοπολογία του 

κλάδου G (Α. pannonicus) διαφέρει μεταξύ των τριών αναλύσεων. Στις BI & ML ο κλάδος των A. 

pannonicus συνδέεται με τον ευρύτερο κλάδο A. kitaibelii και A. chernovi λαμβάνοντας καλή 

υποστήριξη. Στην NJ,  την τοπολογική θέση του A. pannonicus την έχουν οι C, D & E ως ένας κλάδος 

A. budaki με γεωγραφική κατανομή σε Κύπρο, Συρία και την γειτονική περιοχή της Τουρκίας. Το A. 

pannonicus εμφανίζεται ως πιο εξωτερικός κλάδος ενώ σε όλες τις αναλύσεις ο εξωτερικός κλάδος 

είναι τα A. budaki  του Καστελόριζου και της απέναντι περιοχής της Τουρκίας. Επομένως και οι τρεις 

αναλύσεις καταλήγουν με τροποποιημένες τοπολογίες στην παραφυλετικότητα του A.budaki.  Στην 

ΒΙ οι δύο εξωτερικοί κλάδοι Α & Β του A. budaki ως μία ομάδα είναι παραφυλετική γιατί η 

μοναδιαία αλληλουχία του κλάδου είναι πιο συγγενική με τα υπόλοιπα Ablepharus , ωστόσο η 

τοπολογία αυτή δεν έχει υποστήριξη. Στην ML η αλληλουχία 56 μπαίνει στον ίδιο κλάδο με τα 

υπόλοιπα A. budaki του κλάδου Α σχηματίζοντας μονοφυλετικό κλάδο που συνδέεται με τα 

υπόλοιπα Ablepharus, τοπολογία με καλή υποστήριξη. Στην NJ οι κλάδοι Α & Β εμφανίζονται ως 

ένας κλάδος με καλή υποστήριξη, τα υπόλοιπα A. budaki όμως εμφανίζονται  ως  πιο 

απομακρυσμένος κλάδος, εσωτερικά του υπόλοιπου ευρύτερου κλάδου. 
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Εικόνα 3.1: Φυλογενετικές σχέσεις των ατόμων Ablepharus όπως προέκυψε από την ΒΙ. Οι αριθμοί στους κλάδους είναι η 

εκ των υστέρων πιθανότητα και τα bootstraps για την ML και NJ αντίστοιχα. Οι στατιστικές υποστηρίξεις για τους πιο 

εσωτερικούς κλάδους αναπαρίστανται με αστερίσκο, όπου το κόκκινο αντιπροσωπεύει καλές υποστηρίξεις και για τις 

τρεις αναλύσεις. Απουσία υποστήριξης συμβολίζεται με παύλα, ενώ η απουσία μιας τοπολογίας σε κάποια από τις 

αναλύσεις με κόκκινη παύλα. Oι επιχρωματισμένοι απλότυποι και κλάδοι αντιπροσωπεύουν τα προστιθέμενα δείγματα, 

ενώ τα κλαδιά που έχουν διαφορετική τοπολογία από τους Poulakakis et al. (2005) παρουσιάζονται με πράσινο. 

 

 

4. Συζήτηση   

Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια με οδηγό τα φυλογενετικά αποτελέσματα και την τοπολογία 

του δέντρου να ερμηνευτεί το φυλογενετικό πρότυπο. Σκοπεύοντας στην ανάδειξη εξελικτικής 

ιστορίας η οποία ενδεχομένως δεν έχει εκτιμηθεί, η προσέγγιση της φυλογένεσης θα γίνει όσο το 

δυνατό ως μιας συνιστώσας που να προκύπτει από την πληροφορία που έχει συγκεντρωθεί για το 

γένος ή που μπορεί να συσχετιστεί με την εξέλιξή του.  

Η πρώτη προσέγγιση θα γίνει σε επίπεδο μοριακής συστηματικής όπου τα αποτελέσματα ως 

συμπληρωματικά των δεδομένων των  Poulakakis et al (2005) θα συζητηθούν παραθετικά ώστε να 

σχηματιστεί μια συνολικότερη εικόνα. Στη συνέχεια θα γίνουν κάποιες φυλογεωγραφικές 

προσεγγίσεις χωρίς την εφαρμογή μοριακού ρολογιού, αλλά ως υποθέσεις με βάση την υπάρχουσα  

βιβλιογραφία για τα φυλογεωγραφικά πρότυπα που έχουν διερευνηθεί για το Αιγαίο και την 

Ανατολία. 

 

4.1.  Μοριακή συστηματική  

Ξεκινώντας με το ευρείας κατανομής στην Ελλάδα Α. kitaibelii , προκύπτει ένας μονοφυλετικός 

κλάδος που αντιστοιχεί στα δύο μορφολογικά υποείδη Α. k. kitaibelii της ηπειρωτικής Ελλάδας και 

των νησιών του Αιγαίου και του A. k. fabichi των νησιών Κάσου, Καρπάθου και Μικρονησιού. 

Εσωτερικά του κλάδου σχηματίζονται τρεις διακριτοί κλάδοι με καλή υποστήριξη και οι μεταξύ τους 

γενετικές αποστάσεις είναι σχεδόν ίσες τόσο για το 16S (4.4-5%), όσο και για το cyt b (2.1-2.6%), 

όπου και στις δύο περιπτώσεις οι χαμηλότερες τιμές αντιστοιχούν στις αποστάσεις μεταξύ των 

κλάδων F & G. Οι γενετικές αποστάσεις αντανακλούν καλά διαφοροποιημένους κλάδους 

ενδοειδικά. Ωστόσο η κατανομή των μιτοχονδριακών απλοτύπων καθιστά την ταυτοποίησή τους με 

τα χαρακτηρισμένα υποείδη προβληματική. Ενώ ο κλάδος G έρχεται σε συμφωνία με το 

μορφολογικό υποείδος Α. k. fabichi, το υποείδος A. k. kitaibelii (κλάδοι Η και F) εμφανίζεται 
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παραφυλετικό σε σχέση με το πρώτο. Για την τοπολογία αυτή δεν υπάρχει υποστήριξη από την BI 

και είναι η αντίστροφη από αυτήν  που υποστηρίζουν οι άλλες δύο αναλύσεις δηλ., oι G και F 

κλάδοι ως ένας, με αδελφό τάξο τον H. Σε αυτήν την τοπολογία καταλήγουν και οι Poulakakis et al 

(2005) (βλ. Εικόνα 3.1 πράσινο κλαδί).  Ανεξαρτήτως τοπολογίας, όλες οι αναλύσεις καταλήγουν 

στην παραφυλετικότητα του A. k. kitaibelii.  Ο κλάδος F διαφέρει από τον αντίστοιχο των Poulakakis 

et al (2005) στο γεγονός ότι περιλαμβάνει έξι δείγματα επιπλέον με προέλευση από την ηπειρωτική 

Τουρκία. Ελλείψει γεωγραφικά διαβαθμισμένων απλοτύπων,  τα τέσσερα εξ αυτών των δειγμάτων 

που  γεωγραφικά προέρχονται από περιοχές της κεντρικής Τουρκίας, εμφανίζονται στη βάση του 

κλάδου F ως διακριτός  υποκλάδος,  χωρίς όμως στατιστική υποστήριξη για την BI. Η παρουσία των 

δειγμάτων αυτών μέσα στον κλάδο είναι ενδεικτική μιας καλά επιλυμένης φυλογένεσης σε επίπεδο 

είδους. Ωστόσο η ενσωμάτωσή τους στον κλάδο F ενδεχομένως να αποσταθεροποίησε τη σύνδεση 

με τον κλάδο D ώστε να εμφανίζεται η αντίστροφη τοπολογία που περιγράφηκε παραπάνω. 

Aνεξάρτητα από τν ισχύ αυτής της υποθέσης, προτείνεται να συμπεριληφθούν περισσότερες 

αλληλουχίες από την κεντρική Τουρκία ώστε να παραχθούν τοπολογίες με καλές στατιστικές 

υποστηρίξεις 

 Ωστόσο, η περίπτωση των Κηθύρων φαίνεται να περιγράφει την αντίθετη κατάσταση. Η 

γεωγραφική κατανομή των δειγμάτων είναι συνεχής και ο κλάδος των Κηθύρων μαζί με τα 

Αντικύθηρα σχηματίζουν ένα καλά υποστηριγμένο κλάδο η συστηματική του οποίου θα μπορούσε 

να αναθεωρηθεί σε επίπεδο υποείδους (Poulakakis et al, 2005). Επιστρέφοντας στο A. k. kitaibelii, η 

παραφυλετικότητα του μπορεί να αρθεί μέσω συστηματικής αναθεώρησης προς δύο κατευθύνσεις: 

την ομαδοποίηση των κλάδων και την συγχώνευση των δύο υποειδών σε ένα , ή την θεώρηση 

τουλάχιστον τριών. Η πρώτη προσέγγιση παίρνει απόσταση από περαιτέρω υποειδικές διασπάσεις 

και ορισμούς, ωστόσο υποεκτιμά την καθαρή διαφοροποίηση του κλάδου H (A. k. fabichi). Η 

δεύτερη δίνει μια πιο σωστή αντανάκλαση της διαφοροποίησης, μορφολογικής και γενετικής στην 

περίπτωση του  A. k. fabichi, αλλά μόνο γενετικής στην περίπτωση των άλλων τριών (1. Κλάδος F, 2. 

Ηπειρωτική Ελλάδα-Αιγαίο, 3. Κύθηρα-Αντικύθηρα). Η ανικανότητα να διακριθούν μορφολογικά οι 

τρεις αυτές ομάδες, μπορεί να υποδεικνύει εξελικτική μορφολογική στάση ή ανεπαρκή 

δειγματοληψία (Poulakakis et al, 2005). Επιπλέον, η χρήση πυρηνικού δείκτη θεωρείται εξίσου 

σημαντική για την επανεξέταση της συστηματικής των κλάδων αυτών.  

Αδελφό τάξο του Α. kitaibelii και μονοφυλετικό εμφανίζεται το A. chernovi. O κλάδος περιλαμβάνει 

δείγματα από τον νότιο ορεινό όγκο της Ανατολικής Τουρκίας και της Συρίας. H πιο πρόσφατη 

περιγραφή του Α. chernovi  έγινε με αναθεωρήσεις μεγάλης εμβέλειας μέσα στους πληθυσμούς του 

A. kitaibelii, ωστόσο τα αποτελέσματα των τριών αναλύσεων στηρίζουν την μονοφυλετικότητα 
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επαληθεύοντας την τρέχουσα συστηματική. Η περίπτωση του δείγματος 44 (Α. kitaibelii), δεν 

αντιμετωπίστηκε ως παραφυλετικότητα αλλά ως λάθος προσδιορισμός δεδομένου ότι και οι δύο 

αλληχουχίες του σύμφωνα με τη βάση αναζήτησης καταχωρημένων αλληλουχιών  είχαν μέγιστη 

ομοιότητα με αλληλουχίες Α. chernovi. Ενώ υπάρχει υψηλή  διαφοροποίηση μέσα στον κλάδο του 

A.chernovi – η υψηλότερη σε σχέση με τους άλλους κλάδους και για τα δύο γονίδια- τα δεδομένα 

δεν επαρκούν για υποθέσεις θεωρήσεων ανεξάρτητα εξελισσόμενων κλάδων.  

Όσο σημαντική είναι η μονοφυλετικότητα του Α. chernovi εξίσου ενδεικτική είναι και του Α. 

pannonicus, καθότι το Α. chernovi, παρά την προσθήκη υποειδών, διατήρησε σχετικά τα 

προηγούμενα όρια κατανομής του σε αντίθεση με το A. pannonicus που περιορίστηκε στη Μέση 

Ανατολή (Ιράν και Τρανσκαυκάσια ζώνη). Η συστηματική του κατάσταση ισχυροποιείται από την 

μονοφυλετικότητα του κλάδου J και την θέση του ως αδελφού τάξου με τα Α. kitaibelii και A. 

chernovi. Αν και η φυλογένεση του φαίνεται καλά λυμένη, η τοπολογία του είναι λιγότερο 

αναμενόμενη. Δεδομένου ότι με την τελευταία αναθεώρησή του πληθυσμοί του αποδόθηκαν ως 

υποείδη των A. chernovi και Α. rueppellii, αναμέναμε εξωτερική τοποθέτηση του κλάδου που θα 

ρίζωνε καλύτερα και τους υπόλοιπους κλάδους.  Δείγματα του ιρανικού A. bivittatus ενδεχομένως 

να ισχυροποιούσαν τις σχέσεις εντός του κλάδου και να απέδιδαν καλύτερα τη σχέση του κλάδου 

με τα υπόλοιπα Αblepharus.  

Παραταύτα, την εξωτερική θέση έχει το A. budaki. Εν συντομία, στη συζήτηση οι κλάδοι Α & Β θα 

αντιμετωπιστούν ως ένας κλάδος (Α-Β) αφενός γιατί ο κλάδος Β απαρτίζεται από μοναδιαίο δείγμα 

και αφετέρου  γιατί η τοπολογία αυτή δεν έχει υποστήριξη από την ΒΙ, ενώ οι ΜL και ΝJ παράγουν 

τοπολογία ενιαίου κλάδου. Στα προηγούμενα αποτελέσματα (Poulakakis et al., 2005), ο εξωτερικός 

κλάδος απαρτιζόταν από τα A. kitaibelii του συμπλέγματος του Καστελόριζου και ο αμέσως πιο 

εσωτερικός από το Α. budaki της Kύπρου και Συρίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

παραφυλετικότητα του Α. kitaibelii σε σχέση με τα υπόλοιπα. Μια δεύτερη ματιά στα δείγματα του 

Καστελόριζου βασισμένη σε τέσσερις κλείδες που αναφέρει ο Schmidtler (1997), τη διάμετρο του 

ακουστικού πόρου, τις  φολίδες στην εξωτερική πλευρά του ματιού (οculare Kornchenreihen), το 

σχήμα της   supraciliare πάνω από το μάτι, και το χρώμα της κοιλιάς  μας οδήγησαν ώστε να τα 

περιγράψουμε ως Α. bukaki και όχι ως Α. kitaibelii. Επιπλέον, στον κλάδο του Καστελόριζου 

ομαδοποιήθηκαν και τα τρία προσδιορισμένα ως A. budaki από την απέναντι περιοχή της Τουρκίας 

(κλάδος Β). Για το λόγο αυτό, τα συγκεκριμένα δείγματα αναφέρονται ως Α. budaki. Βάσει αυτού 

άρεται η πολυφυλετικότητα του μοιρασμένου σε δύο απομακρυσμένους κλάδους Α. kitaibelii αλλά  

προκύπτει παραφυλετικότητα στο Α. budaki δεδομένου ότι οι κλάδοι Α-Β συζητώνται ως ένας.  Το 

μοναδιαίο δείγμα του κλάδου Β εντοπίζεται ανατολικότερα των υπολοίπων υποδηλώνοντας ότι η 
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δειγματοληψία καλύπτει με ασυνέχεια την κατανομή του κλάδου Α-Β. Και δυτικά όμως, η κατανομή 

του κλάδου φαίνεται από την παρουσία των δειγμάτων 52-53 να εκτείνεται μέχρι και τα παράλια 

της Μ. Ασίας. Μόνο ένα δείγμα προέρχεται από την προβολή του Καστελόριζου προς την 

παραλιακή ξηρά της Τουρκίας και η τοπολογική του θέση έρχεται σε συμφωνία με την γεωγραφική 

του αυτή θέση. Η μέση γενετική απόσταση των Α και Β με τους υπόλοιπους κλάδους για το cyt b 

υπολογίζεται 11,2 % όταν η μέση γενετική απόσταση μεταξύ ειδών του ίδιου γένους ερπετού είναι 

13,6 % (Harris et al, 2002). Η αντίστοιχη τιμή για τους Poulakakis et al., (2005), χωρίς τη συμμετοχή 

των δειγμάτων από την Τουρκία ήταν μεγαλύτερη του 13,6 %. 

Ενώ η ασυνεχής αντιπροσώπευση  μπορεί να δώσει μια εξήγηση στην τοπολογία μεταξύ  των 

κλάδων Α και Β και εντός αυτών, εξίσου πρέπει να συζητηθεί και το ενδεχόμενο οι κλάδοι Α, Β να 

αποτελούν ανεξάρητα εξελισσόμενες γενεαλογίες και το A. budaki να είναι επομένως 

πολυφυλετικό. Για να επαληθευθεί κάποιο από τα δύο ενδεχόμενα κρίνεται απαραίτητη η 

προσθήκη περισσότερων δειγμάτων. 

Tα A. budaki της Κύπρου (C) και της Συρίας (D) αποτελούν αδελφά τάξα τα οποία ομαδοποιούνται 

με τα υπόλοιπα A. budaki της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Ο κλάδος τους είναι διακριτός από την 

ομάδα του Καστελόριζου και η γενετική του απόσταση από αυτόν όσο και των υπόλοιπων κλάδων. 

 Εν κατακλείδι, οι πληθυσμοί Α-Β θα πρέπει να επανεξεταστούν μορφολογικά και τα μοριακά 

δεδομένα να διευρυνθούν με νέα δείγματα, ώστε να συζητηθεί συνολικά η αναθεώρηση της 

συστηματικής του. 

 

 

4.2.   Φυλογεωγραφία 

Εκτός από τη συστηματική, τα μοριακά δεδομένα δίνουν έδαφος για συζήτηση και στη 

βιογεωγραφία των υπό μελέτη ειδών. Αν και στο βάθος του γεωλογικού τους παρελθόντος η 

Αιγαιίδα και η Ανατολία σχημάτιζαν μια ενιαία ξηρά, μετά το διαχωρισμό τους ακολούθησαν 

ανεξάρτητες γεωλογικές ιστορίες. Ωστόσο, λόγω της γειτονικής τους θέσης οι βιογεωγραφικές τους 

ιστορίες συναντώνται και η περίπτωση του Αblepharus μπορεί να μας υποδείξει κάποια σενάρια για 

τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό. 
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4.2.1 Φυλογεωγραφία Αιγαίου- Ανατολίας 

Η  παλαιογεωγραφία του Αιγαίου έχει περιγραφεί εκτενώς γι αυτό θα συζητηθούν μόνο οι περιοχές 

με καίρια θέση στην κατανόηση και ερμηνεία της φυλογεωγραφίας του γένους. Αυτά είναι τα 

Κύθηρα, η Κρήτη-Μικρονήσι, η Κάσος και η Κάρπαθος και τα νησιά Ρόδος, Σάμος, Νίσυρος και 

Στρογγυλό. Τα Κύθηρα βυθίστηκαν κατά το κατώτερο Πλειόκαινο και δεν αναδύθηκαν ξανά μέχρι 

το ανώτερο Πλειόκαινο (Meulenkamp, 1985).  Η Κρήτη ήταν από τα ελάχιστα νησιά που υπήρχαν 

κατά το Μεσσήνιο,  όπου τοποθετείται η κρίση αλατότητας,  το οποίο δε συνδέθηκε με γέφυρες 

ξηράς με την Πελοπόννησο. Η Κάρπαθος έχασε την επαφή της από την ξηρά της Ρόδου κατά τη 

διάρκεια του μέσου ή ανώτερου Πλειόκαινου και παρέμεινε απομονωμένη μέχρι σήμερα 

(Poulakakis et al., 2005). Κατά το Πλειστόκαινο αποχωρίστηκαν τα νησιά των παραλίων της Μ. 

Ασίας και η εικόνα των νησιών έμεινε συνολικά σταθερή μέχρι σήμερα (Poulakakis et al., 2005).   

Ως  περιοχή προέλευσης (origin)  του γένους Αblepharus, o Funh (1969) βασισμένος στο αρχείο 

απολιθωμάτων ανέφερε την Ασία.  Ανάλογα με το πού τοποθετείται χρονικά η διασπορά ως προς 

τη δημιουργία του φράγματος του Αιγαίου, προκύπτουν δύο διαφορετικά βιογεωγραφικά σενάρια. 

Αν έγινε πριν το φράγμα, τότε με την ολοκλήρωσή του στα 9 εκ. χρόνια, οι πληθυσμοί των δύο 

κλάδων F και G-H παρέμειναν απομονωμένοι.  Κάθε κλάδος, στη συνέχεια  υπέστη μια σειρά από 

επιμέρους γεγονότα βικαριανισμού και ακολούθησε τις δικές του οδούς διασποράς που 

αιτιολογούν την  παρουσία του γένους στα ωκεάνια νησιά Νισύρου και Στρογγυλού καθώς και στα 

πρόσφατα αναδυμένα Κύθηρα. Ανάλογα γεγονότα μπορούν να δικαιολογήσουν και την παρουσία 

στα νησιά Κάσο, Κάρπαθο και Μικρονήσι.  Σε αυτήν την περίπτωση, το διάστημα που οι πληθυσμοί 

του Ανατολικού με το Δυτικό Αιγαίο έμειναν απομονωμένοι είναι ικανοποιητικό για να έχει συμβεί 

ειδογένεση, ωστόσο σύμφωνα με τη γενετική απόσταση του 13 % ως της μέσης μεταξύ διαειδικών 

απλοτύπων cyt b του ίδιου  γένους ερπετών,   δεν έχουν εξελιχθεί νέα είδη. Επιπλέον, η γενετική 

απόσταση μεταξύ κλάδων F και H θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη από αυτήν μεταξύ G και Η. 

Ωστόσο οι παραπάνω αποστάσεις για το cyt b κυμαίνονται στην ίδια τιμή (4,5 %). Υπό το σενάριο 

της προ-φράγματος εποίκισης, οι τιμές αυτές υποδεικνύουν μια εποίκιση στην Αιγαιίδα προς όλες 

τις κατευθύνσεις καλύπτοντας την κατανομή και των τριών κλάδων. Το φράγμα στη συνέχεια 

λειτούργησε ως βικαριανιστικό γεγονός που απομόνωσε τους τρεις κλάδους. Ωστόσο, το σενάριο 

αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει την απουσία  του Αblepharus από την Κρήτη και την εμφάνισή του σε 

μια μόνο νησίδα. 

Στο δεύτερο σενάριο, η από Ανατολία εποίκιση έγινε μετά τη δημιουργία του Αιγαίου 

ακολουθώντας ένα βόριο και ένα νοτιότερο μονοπάτι. Μέσω του  βόρειου μονοπατιού το 

Ablepharus  κατάφερε να εποικίσει την ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο φτάνοντας μέχρι 
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τα Κύθηρα και τις Κυκλάδες, ενώ το νότιο  πέρασε με βικαριανισμό ή διασπορά στα νησιά 

παραλίων Μ. Ασίας (Σάμο, Ρόδο) και από τη Ρόδο προς την Κάρπαθο-Κάσο με καταληκτικό στάδιο 

το Μικρονήσι. Δεδομένου ότι Κάσος, Κάρπαθος και Μικρονήσι σχηματίζουν μονοφυλετικό κλάδο, η 

εποίκιση του Μικρονησιού έγινε με διασπορά μέσω θάλασσας (“rafting”) από τις Κάσο-Κάρπαθο 

μετά τον αποχωρισμό των τελευταίων  από την ανατολικά ξηρά, δηλ. μετά το ανώτερο Πλειόκαινο. 

Αυτό το σενάριο βιογεωγραφικά φαίνεται πιο ευσταθές παρά τη μειωμένη ικανότητα του 

Ablepharus να ξεπερνά τα θαλάσσια φράγματα, αλλά και μοριακά, βάσει των χρονολογήσεων που 

προκύπτουν από τις γενετικές αποστάσεις (Poulakakis et al, 2005) (για λεπτομέρειες βλ. Παράρτημα 

ΙΙ).  

 

Εικόνα 4.1: Γραφική απεικόνιση του πρώτου σεναρίου εποίκισης της Ελλάδας μετά το σχηματισμό του 

φράγματος του Αιγαίου (Lymberakis et al., 2010)  βασισμένη στα αποτελέσματα των Poulakakis et al., 2005. 

 

Από την τοπολογία του δέντρου (Εικόνα 3.1), μπορεί να συζητηθεί ένα τρίτο σενάριο, αυτό του 

βόρειου μονοπατιού με καταληκτικό στάδιο την Κάσο - Κάρπαθο. Με βάση αυτό το σενάριο, το 

Αblepharus πέρασε προς την Κρήτη με χερσαία η θαλάσσια διασπορά που συνεχίστηκε προς Κάσο 

και Κάρπαθο.  Οι υποβυθίσεις και ανυψώσεις  της Κρήτης κατά το τέλος του Μεσσηνίου λόγω νέων 

ρηγμάτων  (Καλησπέρη 2003, αδημοσίευτα αποτελέσματα) σε συνδυασμό με την επανακατάκλυση 

της Μεσογείου είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της κρητικής ξηράς να καλυφθεί από νερό. 

Αυτό το βικαριανιστικό γεγονός μπορεί να περιόρισε το Ablepharus σε μια μικρή περιοχή που 

διατήρησε τοπογραφία πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να 

τεκμηριωθεί περαιτέρω  εφόσον δεν έχει αναλυθεί η τεκτονική εξέλιξη της Κρήτης την περίοδο 

εκείνη. Επιπλέον το σενάριο αυτό είναι μια υποθετική εξήγηση της τοπολογίας που συνδέει σε ένα 



 
 

27 
 

κλάδο  τις Κάσο-Κάρπαθο-Μικρονήσι με την Ηπειρωτική Ελλάδα και το Αν. Αιγαίο ως αδελφό τάξο 

του κλάδου αυτού. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, η τοπολογία αυτή δεν έχει υποστήριξη επομένως η 

φυλογεωγραφική της ερμηνεία δεν αποτελεί καίριο σημείο προβληματισμού στην εργασία αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2: Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Αιγαίου από το Αν ώτερο-Μέσο Μειόκαινο μέχρι σήμερα με φόντο το 

σημερινό περίγραμμα της χέρσου. (Creutzburg, 1963; Dermitzakis, 1990; Dermitzakis & Papanikolaou, 1981) 

 

4.2.1. Φυλογεωγραφία Ανατολίας  

Κατά το Τεταρτογενές, η Ευρώπη και η Ασία μπήκαν σε μια νέα παγετώδη εποχή όπου η προέλαση 

των πάγων ήταν σταθερά περιοδική και αναλόγως το κλίμα καθοριζόταν από τα χαρακτηριστικά 

των παγετωδών και των μεσοπαγετωδών εποχών. Το γενικό κλιματικό μοτίβο ήταν το ξηρό κρύο 

κατά τις παγετώδεις περιόδους και θερμό-υγρό κατά τις μεσοπαγετώδεις. Το γεγονός αυτό, λόγω 

των ακραίων κλιματικών χαρακτηριστικών του, επηρέασε την βιοποικιλότητα συνολικά. Η 
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παρουσία των καταφυγίων ήταν καθοριστική για τη διατήρηση της ποικιλότητας αλλά και για την 

αναδιανομή της κατά τις μεσοπαγετώδεις περιόδους, ώστε οι κατανομές των οργανισμών σήμερα 

να μελετώνται σε επίπεδο συγκριτικής φυλογεωγραφίας και να ομαδοποιούνται σε  

φυλογεωγραφικά πρότυπα. Για τον καθορισμό των τελευταίων οι ζώνες επαφής  ήταν καταλυτικές 

γιατί σε αυτές γινόταν υβριδισμός ενώ ταυτόχρονα δρούσαν ως αμοιβαία φράγματα στην επέκταση 

των διαφοροποιημένων μορφών από τα καταφύγια. 

Στο Αιγαίο, οι κλιματικές εναλλαγές προκάλεσαν ανακατατάξεις στις κατανομές αλλά τα τεκτονικά 

γεγονότα που είχαν προηγηθεί είχαν καθορίσει τα όρια κατανομής μέσα στα οποία μπορούσαν να 

γίνουν αυτές οι ανακατατάξεις (Lymberakis et al., 2010). Η περίπτωση της Ανατολίας είναι αρκετά 

διαφορετική από αυτή του Αιγαίου. Μετά τη συμπαγοποίηση χερσαίων τμημάτων (terranes) σε μία 

ενιαία ξηρά και τη σύγκρουση με την Αραβική πλάκα κατά το Μειόκαινο, το ανάγλυφο της 

Ανατολίας έμεινε σταθερό σε σχέση με το Αιγαίο. Η ορογενετική ζώνη στο νότιο άξονά της με τον 

Ταύρο, τα όρη στο βορρά κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, τα Δυτικά Όρη της Ανατολίας και τη 

Διαγώνιο της Ανατολίας στα ανατολικά οριοθετούν το Κεντρικό Οροπέδιο της Ανατολίας το οποίο 

σχηματίστηκε μετά το τέλος του Πλειοκαίνου όπως φαίνεται στην εικόνα 4.3.  Αυτά τα στοιχεία του 

αναγλύφου της Ανατολίας είναι τα κύρια γεωγραφικά φράγματα που θα μας απασχολήσουν. Ως 

νότιο όριο της Ευρασίας και σταυροδρόμι τριών κέντρων βιοποικιλότητας της Ευρώπης, του 

Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής, ο Bilgin (2011) προτείνει την Ανατολία κέντρο υψηλής 

γενετικής διαφοροποίησης λόγω της απομόνωσης γειτονικών πλειστοκαινικών καταφυγίων κατά τις 

παγετώδεις περιόδους. Από τη συγκριτική φυλογεωγραφία που περιελάμβανε 29 είδη, πρότεινε 

δύο ζώνες επαφής και υβριδισμού (suture zones), μία στα Βαλκάνια και μία μέσα στην Ανατολία. 

Για το  Α. kitaibelli στη δυτική του κατανομή μέχρι τα παράλια της Μ. Ασίας προτείνει το 

φυλογεωγραφικό πρότυπο των διαφοροποιημένων πληθυσμών  των Βαλκανίων και της Ανατολίας 

χωρίς να μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί ως αλλοπάτρια ή παραπάτρια διαφοροποίηση.  
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Εικόνα 4.3: Σχηματική απεικόνιση των κύριων γεωγραφικών φραγμάτων της Ανατολίας με μαύρη γραμμή, με 

διακεκομμένη οι φυλογεωγραφικές ασυνέχειες και με γκρι σκιές οι κοινές ζώνες επαφής και υβριδισμού για                             

τα υπό εξέταση είδη  (Bilgin, 2011). 

 

Της κατανόησης ενός φυλεογεωγαφικού προτύπου προηγείται μια ιεράρχηση των βικαριανιστικών 

γεγονότων η οποία εδώ έχει νόημα να γίνει συνολικά για τα Αbepharus της Ανατολίας. Η σύνδεση 

του κλάδου των Α. kitaibelii της ηπειρωτικής Τουρκίας με αυτά των παραλίων της και των γύρω 

νησιών, είναι ένδειξη μη βικαριανιστικής επίδρασης στην κατανομή του A. kitaibelii της 

Μειοκαινικής περιόδου και ύστερα. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει με την ομάδα A. budaki του 

Καστελόριζου η οποία παρέμεινε γεωγραφικά απομονωμένη στην παραλιακή ζώνη νότια του 

Ταύρου.  Σχετικά με τη διαφοροποίηση των A. budaki και Α. chernovi η παρουσία των βουνών 

Αμάνος και Ταύρου τα διατήρησε στις αντίστοιχες ζώνες περιορίζοντας τη μεταξύ τους ροή 

γενετικού υλικού. Ο διαχωρισμός αυτός συνεχίζεται και κατά μήκος της Διαγωνίου της Ανατολίας  

που είναι και το βόρειο όριο του Α. budaki. Η κατανομή του Α. chernovi διευρύνεται προς τα 

ανατολικά και τα βόρεια. Ο εντοπισμός μέσω αλληλούχησης  του δείγματος 44 (Αϊδίνιο, 50 km 

ανατολικά των παραλίων της Μ. Ασίας) είναι ένδειξη ότι η κατανομή του A. chernovi  ή είναι πιο 

διευρυμένη προς  τα δυτικά  ή έχει υπάρξει δευτερογενής ροή μιτοχονδριακού DNA σε ζώνη 

υβριδισμού μεταξύ A. kitabelii και A. chernovi. Ενώ η κατανομή του A. budaki  μπορεί να εξηγηθεί 

καλά από γεωγραφικό εμπόδιο προς βορρά και διασπορά προς την Κύπρο, η περίπτωση του A. 

chernovi φαίνεται πιο σύνθετη. Η κατανομή του, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4, εκτείνεται σε δύο 
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Εικόνα 4.4: Χάρτης κατανομής του A. chernovi  (πηγή: 
IUCN) 

κύριες περιοχές όπου η παρουσία του είδους είναι 

συνεχής ενώ εντοπίζονται και κάποιοι 

υπολειμματικοί πληθυσμοί σε πιο 

απομακρυσμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά 

δείγματα τέτοιων πληθυσμών είναι συνολικά τα 

44, 88 από Τουρκία και 78 από Συρία. Τα 44 και 

78, αν και τα πιο απομακρυσμένα, σχηματίζουν 

έναν υποκλάδο μέσα στον κλάδο Ι, ενώ το 88 

ομαδοποιείται με τα A. chernovi της κεντρικής 

κατανομής. Ο δυτικός κορμός της βασικής 

κατανομής του Α.chernovi οριοθετείται ανατολικά από τη Διαγώνιο της Ανατολίας ενώ δυτικά της 

εντοπίζεται η suture zone (Εικόνα 4.3). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη φυλογένεση που 

περιγράφεται παραπάνω υπαινίσσονται επέκταση του A. chernovi από ανατολικό καταφύγιο κατά 

τους πλειστοκαινικούς παγετώνες από το οποίο επεκτάθηκε προς ανατολή και νότο . Σε αυτήν την 

λογική και οι περιορισμένες κατανομές (κόκκινα patches), δεδομένης της τοπολογίας των 

αντίστοιχων δειγμάτων, εξελίχθηκαν με τον ίδιο τρόπο αλλά πρόσφατα  απομονώθηκαν 

δευτερογενώς και περιορίστηκαν σε υπολειμματικούς πληθυσμούς. Δειγματοληψίες  από την 

περιοχή του δείγματος 44 θα επαναφέρουν στη συζήτηση τη φυλογεωγραφία του είδους. 

Για το A. kitaibelii η πληροφορία της suture zone μεταξύ Ανατολίας και Βαλκανίων δεν μπορεί να 

ενσωματωθεί με σαφή τρόπο στην ερμηνεία του φυλογεωγραφικού προτύπου του καθώς η 

παλαιογεωγραφία αρκεί για να δώσει ένα ξεκάθαρο σενάριο βικαριανισμού και διασποράς. 

Ωστόσο, όταν συμπληρωθεί η φυλογένεση του A. kitaibelii σε όλο το εύρος κατανομής του στην  

Ανατολία, ενδεχομένως η φυλογεωγραφία να μας κατευθύνει στις ζώνες αυτές. 

 

4.3.   Εφαρμογή μοριακού ρολογιού 

 Για την διερεύνηση φυλογεωγραφικών προτύπων είναι απαραίτητη η χρονολόγηση των κλάδων. 

Με βάση τις γενετικές αποστάσεις Τamura-Nei εφαρμόστηκε από τους Poulakakis et al (2005) ένα 

μοριακό ρολόι ώστε να χρονολογηθούν οι διάφοροι κλάδοι. Οι χρονολογήσεις που προέκυψαν 

όπως φαίνονται στην Εικόνα 4.1 τοποθετούν την εμφάνιση του Αblepharus στην περιοχή της 

Ελλάδας κοντά στο Μεσσήνιο, του A. budaki Κύπρου και Συρίας στα 8,5 εκ. χρόνια και της 

αινιγματικής ομάδας του Καστελόριζου στα 9,2 εκ. χρόνια. Η χρονολόγηση των κλάδων μπορεί να 

με βάση ένα χρονικά προσδιοριμένο γεωλογικό συμβάν που επέδρασε στην κατανομή των 



 
 

31 
 

οργανισμών με καθορισμένο τρόπο. Η διαδικασία αυτή λέγεται καλιμπράρισμα και το σημείο στο 

δέντρο που τοποθετείται η χρονολόγηση του συμβάντος σημείο καλιμπραρίσματος. Η 

επανακατάκλυση της Μεσογείου με το τέλος της Κρίσης Αλατότητας του Μεσσηνίου (ΚΑΜ) 

θεωρείται ένα γεγονός που απομόνωσε την Κρήτη και την Κύπρο από προηγούμενες χερσαίες 

διασυνδέσεις. Για το λόγο αυτό τα δύο αυτά νησιά έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλλημένα για την 

εφαρμογή μοριακών ρολογιών (Akin et al, 2010; Kasapidis et al, 2005; Kornilios et al, 2011; 

Lymberakis et al, 2007). Στην περίπτωση του Ablepharus, λόγω κατανομής  η Κρήτη δεν μπορεί να  

εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Για την Κύπρο έχει προταθεί ότι κατά το ΚΑΜ είχε χερσαία σύνδεση 

με την Ανατολία την οποία απώλεσε με την επανακατάλκυση της Μεσογείου. Τα A. budaki της 

Κύπρου σχηματίζουν μονοφυλετικό κλάδο που είναι αδελφό τάξο με τον κλάδο της Συρίας αλλά ως 

ωκεάνιο νησί με μακρά ιστορία το χρονικό των εποικίσεων μπορεί να είναι περίπλοκο και η 

διασπορά να έγινε και μέσω θάλασσας.  Πιο αξιόπιστα συμπεράσματα θα μπορούσαν να μας 

δώσουν  τα Κύθηρα τα οποία βυθίστηκαν και αναδύθηκαν ξανά κατά το Μέσο-Ύστερο Μειόκαινο.  

Επομένως θεωρώντας ότι η εποίκιση ξεκίνησε μετά τα 3,5 εκ χρόνια θα μπορούσε να γίνει 

καλιμπράρισμα του μονοφυλετικού κλάδου των Κυθήρων στη χρονολογία αυτή. 

 

 

4.4.  Συμπεράσματα 

Το A. kitaibellii σύμπλεγμα ειδών (species complex) περιλαμβάνει, εκτός από το A. kitaibelii, τα A. 

budaki, A. chernovi και βάσει των γενετικών δεικτών προστίθεται και το A. pannonicus. Για το A. 

rueppellii δεν υπάρχουν ακόμα μοριακά δεδομένα που να μπορούν να επαληθεύσουν  τις  

μορφολογικές αναθεωρήσεις που το εντάσσουν στο ίδιο σύμπλεγμα. Τα υπόλοιπα είδη 

σχηματίζουν μονοφυλετικούς κλάδους και προτείνεται για τον κλάδο του A. budaki από το 

Καστελόριζο και την απέναντι περιοχή της Τουρκίας η μορφολογική του επανεξέταση ώστε να 

μπορεί να συζητηθεί η αναθεωρηση της συστηματικής του σε επίπεδο είδους. Τα  A. kitaibelii  

έχουν διαφοροποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο και οι μιτοχονδριακοί δείκτες έδειξαν κρυμμένη 

διαφοροποίηση μέσα στο A. k. kitaibelii η οποία θα πρέπει να εξεταστεί και μορφολογικά. H 

φυλογεωγραφία του στο Αιγαίο μας κατευθύνει προς ένα σενάριο διασποράς τοποθετημένο μετά 

τη δημιουργία του φράγματος του Αιγαίου  μέσα στο οποίο ακολούθησαν και άλλα γογονότα 

διασποράς και βικαριανισμού. Η περίπτωση της Κρήτης εξακολουθεί να είναι αινιγματική, ωστόσο 

η διασπορά από Κάσο προς το Μικρονήσι με “rafting” φαίνεται το πιο πιθανό σενάριο. Τα A. 

chernovi εμφανίζουν μια καλά λυμένη φυλογένεση ωστόσο θα πρέπει να επανεξεταστεί η 
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κατανομή τους προς την Ανατολική Τουρκία. Το A. pannonicus αποτελεί μια ανεξάρτητα 

εξελισσόμενη γενεαλογία αλλά συνολικά η τοπολογία του κλάδου ενδεχομένως να γίνει 

εξωτερικότερη παρουσία των γειτονικών του A. bivittatus. 

 

 

 

4.5.  Μελλοντικοί στόχοι 

Η μελέτη της φυλογένεσης για το Αblepharus στην παρούσα εργασία έγινε με μια πιο γεωγραφική 

προοπτική, επικεντρώθηκε δηλαδή στη φυλογένεση της παλαιογεωγραφικής ενότητας της 

Ανατολίας και χρησιμοποίησε κάποια δείγματα A. pannonicus μεσανατολικής κατανομής ως ένα 

πρώτο στοιχείο της σχέσης των απλοτύπων της Ανατολίας με αυτούς της Μέσης Ανατολής.  Ωστόσο 

αποσκοπώντας και σε ένα ερώτημα αμιγώς φυλογενετικό, αυτό των σχέσεων μέσα στο A. kitaibelii 

species complex, θα είναι προωθητικό να συμπεριληφθούν δείγματα του A. rueppellii αραβικής 

προέλευσης. Για την ολοκλήρωση της φυλογένεσης του A. kitaibelli υπολείπονται δείγματα από τη 

βόρια Βαλκανική Χερσόνησο και από την Τουρκία καθόλο το μήκος του βοριότερου άξονά της τα 

οποία ενδεχομένως να επιτρέψουν την εξαγωγή ασφαλέστερων φυλογεωγραφικών σεναρίων 

σχετικά με τη σύνδεση του Αιγαίου και της Ανατολίας. Όσον αφορά τη μοριακή φυλογένεση του 

κλάδου του Καστελόριζου,  προτείνεται να συμπεριληφθούν περισσότερα δείγματα ώστε αφενός 

να οριοθετηθεί το εύρος της κατανομής του και αφετέρου να παραχθεί μια τοπολογία που να που 

να υποδεικνύει με βεβαιότητα παραφυλετικότητα ή πολυφυλετικότητα.  

Η χρήση δύο μιτοχονδριακών δεικτών  έχει δειχθεί ότι μπορεί να είναι επαρκής για την επίλυση 

φυλογενετικών σχέσεων στα ερπετά μέχρι και ενδοειδικό επίπεδο. Παρά την ικανότητα τους αυτή, 

η ασφάλεια με την οποία μας οδηγούν στα αποτελέσματα μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με τη χρήση 

και ενός πυρηνικού δείκτη η οποία θα σχεδιαστεί για ένα υποσύνολο των δειγμάτων. Η περίπτωση 

του δείγματος 44 είναι ένα απτό παράδειγμα όπου το πυρηνικό DNA μπορεί να απαντήσει άμεσα. 

Τέλος, για να γίνουν πιο βάσιμες φυλογεωγραφικές υποθέσεις η εφαρμογή ενός μοριακού 

ρολογιού κρίνεται σημαντική. 
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Παράρτημα Ι 
 

Map's 
code 

Species Locality MSL's 
code 

Αcc. No. 

Institution/ Collector cyt b 16S 

1 A. kitaibelii Greece 82.2 AY561326 AY561380  NHMC 
2 A. kitaibelii Greece 82.87 AY561327 AY561381  NHMC 
3 A. kitaibelii Greece 82.70 AY561328 AY561382  NHMC 
4 A. kitaibelii Greece 82.64 AY561329 AY561383  NHMC 
5 A. kitaibelii Greece 82.65 AY561330 AY561384  NHMC 
6 A. kitaibelii Greece 82.115 AY561331 AY561385  NHMC 
7 A. kitaibelii Greece 82.63 AY561332 AY561386  NHMC 
8 A. kitaibelii Greece 82.30 AY561333 AY561387  NHMC 
9 A. kitaibelii Greece 82.33 AY561334 AY561388  NHMC 

10 A. kitaibelii Greece 82.4 AY561335 AY561389  NHMC 
11 A. kitaibelii Greece 82.55 AY561336 AY561390  NHMC 
12 A. kitaibelii Greece 82.56 AY561337 AY561391  NHMC 
13 A. kitaibelii Greece 82.57 AY561338 AY561392  NHMC 
14 A. kitaibelii Greece 82.59 AY561339 AY561393  NHMC 
15 A. kitaibelii Greece 82.43 AY561340 AY561394  NHMC 
16 A. kitaibelii Greece 82.119 AY561341 AY561395  NHMC 
17 A. kitaibelii Greece 82.78 AY561342 AY561396  NHMC 
18 A. kitaibelii Greece 82.88 AY561343 AY561397  NHMC 
19 A. kitaibelii Greece 82.3 AY561344 AY561398  NHMC 
20 A. kitaibelii Greece 82.5 AY561345 AY561399  NHMC 
21 A. kitaibelii Greece 82.6 AY561346 AY561400  NHMC 
22 A. kitaibelii Greece 82.112 AY561347 AY561401  NHMC 
23 A. kitaibelii Greece 82.47 AY561348 AY561402  NHMC 
24 A. kitaibelii Greece 82.72 AY561349 AY561403  NHMC 
25 A. kitaibelii Greece 82.1 AY561350 AY561404  NHMC 
26 A. kitaibelii Greece 82.61 AY561351 AY561405  NHMC 
27 A. kitaibelii Greece 82.62 AY561352 AY561406  NHMC 
28 A. kitaibelii Greece 82.113 AY561353 AY561407  NHMC 
29 A. kitaibelii Greece 82.89 AY561354 AY561408  NHMC 
30 A. kitaibelii Greece 82.25 AY561355 AY561409  NHMC 
31 A. kitaibelii Greece 82.54 AY561356 AY561410  NHMC 
32 A.budaki Greece 82.20 AY561357 AY561411  NHMC 
33 A.budaki Greece 82.18 AY561358 AY561412  NHMC 
34 A.budaki Greece 82.19 AY561359 AY561413  NHMC 
35 A.budaki Greece 82.16 AY561360 AY561414  NHMC 
36 A. kitaibelii Greece 82.101 AY561361 AY561415  NHMC 
37 A. kitaibelii Greece 82.102 AY561362 AY561416  NHMC 
38 A. kitaibelii Greece 82.103 AY561363 AY561417  NHMC 
39 A. kitaibelii Greece 82.104 AY561364 AY561418  NHMC 
40 A. kitaibelii Greece 82.105 AY561365 AY561419  NHMC 
42 A. kitaibelii Turkey 45 

  
DEÜ 

44 A. kitaibelii Turkey 47 
  

DEÜ 
45 A. kitaibelii Turkey 48 

  
DEÜ 

46 A. kitaibelii Turkey 50 
  

DEÜ 
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47 A. kitaibelii Turkey 53 
  

DEÜ 
48 A. kitaibelii Turkey 54 

  
DEÜ 

49 A. kitaibelii Turkey 56 
  

DEÜ 
51 A. chernovi Turkey 79 

  
DEÜ 

52 A. budaki Turkey 72 
  

DEÜ 
53 A. budaki Turkey 73 

  
DEÜ 

55 A. budaki Turkey 66 
  

DEÜ 
56 A. budaki Turkey 68 

  
DEÜ 

59 A. budaki Cyprus 59 
  

DEÜ 
60 A. budaki Cyprus 131.1 AY561366 AY561420  NHMC 
61 A. budaki Cyprus 131.2 AY561367 AY561421  NHMC 
62 A. budaki Cyprus 131.3 AY561368 AY561422  NHMC 
63 A. budaki Cyprus 131.4 AY561369 AY561423  NHMC 
64 A. budaki Cyprus 131.5 AY561370 AY561424  NHMC 
65 A. budaki Cyprus 131.6 AY561371 AY561425  NHMC 
66 A. budaki Turkey 60 

  
DEÜ 

67 A. budaki Turkey 62 
  

DEÜ 
68 A. budaki Turkey 63 

  
DEÜ 

69 A. budaki Turkey 64 
  

DEÜ 
70 A. budaki Turkey 71 

  
DEÜ 

71 A.budaki  Syria 131.7 AY561372 AY561426  NHMC 
72 A.budaki  Syria 131.8 AY561373 AY561427  NHMC 
73 A.budaki  Syria 131.9 AY561374 AY561428  NHMC 
74 A.budaki  Syria 131.10 AY561375 AY561429  NHMC 
75 A.budaki  Syria 131.11 AY561376 AY561430  NHMC 
76 A.budaki  Syria 131.12 AY561377 AY561431  NHMC 
77 A.budaki  Syria 131.13 AY561378 AY561432  NHMC 
78 A. chernovi  Syria 79.1 AY561379 AY561433  NHMC 
79 A. chernovi Turkey 81 

  
DEÜ 

80 A. chernovi Turkey 83 
  

DEÜ 
81 A. chernovi Turkey 84 

  
DEÜ 

83 A. chernovi Turkey 87 
  

DEÜ 
85 A. chernovi Turkey 90 

  
DEÜ 

86 A. chernovi Turkey 91 
  

DEÜ 
87 A. chernovi Turkey 93 

  
DEÜ 

88 A. chernovi Turkey 95 
  

DEÜ 
90 A. chernovi Turkey 97 

  
DEÜ 

94 A.panonnicus Iran 111 
  

F. Ahmadzadeh 
95 A.panonnicus Iran 112 

  
F. Ahmadzadeh 

96 A.panonnicus Iran 114 
  

F. Ahmadzadeh 
97 A.panonnicus Iran 115 

  
F. Ahmadzadeh 

99 A.panonnicus Iran 117     F. Ahmadzadeh 
 
 
Κωδικοί χάρτη (Εικόνα 2.1), όνομα είδους, περιοχές δειγματοληψίας, κωδικοί εργαστηρίου, αριθμοί 
πρόσβασης στην GenBank, και φορέας προέλευσης δειγμάτων. * : δείγμα που ταυτοποιείται ως A. chernovi. 
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